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Úvod 

Klima se na Zemi měnilo od dob jejího vzniku, a to ve velmi rozsáhlých 

měřítkách (v jednom období byla velká část zemského povrchu zaledněná, jindy 

nebyl led téměř žádný). Hlavním faktorem určujícím vývoj klimatu je radiační a 

tepelná bilance. V měřítkách tisíců až miliónů let jsou tyto impulzy ovlivňovány 

především geografickými a astronomickými vlivy jako jsou změny parametrů 

zemské oběžné dráhy, změny rozložení kontinentů a změny sluneční aktivity. 

Významným přírodním faktorem je také vulkanická činnost a nesmíme zapomínat 

ani na přirozenou variabilitu podnebí (kolísání kolem určité průměrné hodnoty), 

kterou má za příčinu nelineární povaha klimatického systému. 

Nicméně z poznatků posledních desetiletí vědci usuzují, že změny klimatu 

pravděpodobně probíhají v současnosti rychleji než dříve. Hlavní příčinou těchto 

změn je činnost člověka. Tím se rozumí jak emise skleníkových plynů a dalších 

příměsí do atmosféry, tak změny vlastností povrchu (odlesňování, stavba měst atd.) a 

zásahy do hydrologického režimu (stavba přehrad, úpravy vodních toků atd.). 

Změna klimatu, její dopady a nutnost reakce představují dle [1] jedno 

z klíčových témat environmentální politiky. Z toho důvodu jsou vyvíjeny klimatické 

modely (globální či regionální), které slouží jako odhad budoucích změn klimatu a 

jejich důsledků. Pro zdokonalování klimatických modelů se využívá jej porovnávání 

jejich výstupů pro současné klima s reálnými daty. 

Cílem této bakalářské práce je provést analýzu vybraných modelů z aktivity 

Euro-CORDEX a porovnat je s klimatickými daty E-OBS z projektu ECA&D, 

představujícími reálné hodnoty. V první kapitole se obecně seznámíme 

s klimatickými modely. Druhá kapitola práce pojednává o použitých datech a 

metodách jejich zpracování. Další dvě kapitoly jsou věnovány samotné analýze 

modelů (kapitola 3 se zabývá teplotami, kapitola 4 srážkami).  
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1. Klimatické modely 

1. 1. Globální klimatické modely 

Ve vývoji klimatu hrají důležitou roli nejrůznější procesy probíhající 

v atmosféře a oceánu včetně jejich vzájemných interakcí. Oceány představují 

dynamický tepelný rezervoár, který si vyměňuje teplo s atmosférou. Globální 

klimatické modely ([2], GCMs – Global Climate Models) jsou propojením modelů 

všeobecné cirkulace atmosféry (AGCMs – Atmospheric General Circulation 

Models) a modelů všeobecné oceánské cirkulace (OGCMs – Ocean General 

Circulation Models). Tyto dva modely se souhrnně nazývají modely atmosféricko-

oceánské cirkulace (AOGCMs – Atmosphere-Ocean General Circulation Models). 

GCMs zahrnují také vliv zemského povrchu, kryosféry a biosféry, což jsou další 

složky klimatického systému, dnes se často hovoří o tzv. modelech systému Země 

(ESM – Earth System Models). 

AOGCMs dle [2] vychází ze základních matematických rovnic 

reprezentujících příslušné fyzikální zákony, např. zákon zachování hmoty, zákon 

zachování energie, zákon zachování hybnosti a kinetickou teorii plynů. Tento systém 

rovnic (nelineárních parciálních rovnic) nemá analytické řešení, a proto je třeba 

k jeho časové integraci použít vhodnou numerickou metodu. Vedle diferenčních 

metod, kde jsou tyto rovnice řešeny v bodech mřížky pro daný čas, přičemž 

jednotlivé body mřížky jsou v každém čase ovlivňovány sousedními body, je běžně 

používanou metodou (zvl. pro globální modely) spektrální přístup, při kterém jsou 

prostorové parciální derivace vyjádřeny analyticky a parciální diferenciální rovnice 

nahradí diferenciální rovnice obyčejné pro koeficienty spektrálních rozvojů. 

Fyzikální procesy, které není možné přesně formulovat, nebo které se 

odehrávají v měřítku menším, než je rozlišení modelu (to je v případě dnešních 

globálních modelů kolem několika stovek km), jsou zahrnovány do rovnic pomocí 

parametrizací založených většinou na pozorování a jejich statistickému popisu. To je 

jeden zdroj neurčitostí ve výstupu klimatických modelů. Další nejistoty jsou dány 

například tím, že není možné přesně určit počáteční data z důvodů nedostatku 

měření, nepřesnosti měřicích přístrojů atd. 

Pro určení spolehlivosti modelů se provádí jejich porovnávání 

s pozorovanými daty. Modely jsou tedy určitým způsobem validovány. Klimatické 

modely bývají proto někdy definovány jako „hypotézy, které reprezentují pro popis 
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klimatických změn fyzikálně významné procesy, které jsou fyzikálně konzistentní 

s formulací modelu a které odpovídají pozorování sloužícímu jako test hypotézy“ 

[3]. 

1. 2. Regionální klimatické modely 

GCMs nám mohou poskytnout informace, jak se bude klima na Zemi měnit. 

Tyto výsledky jsou hlavní motivací pro mezinárodní společenství, aby se snažilo tyto 

změny mírnit. Nicméně dopady měnícího se klimatu se vyskytují na regionálních či 

národních měřítkách. v důsledku toho jsou vyvíjeny regionální klimatické modely 

(RCMs - Regional Climate Models). 

Jednou z používaných technik je metoda zvaná downscaling ([4], metoda 

zmenšování měřítka, tj. zvýšení rozlišení). Rozlišuje se statistický a dynamický 

downscaling. U statistického jsou napřed vytvořeny statistické vztahy mezi 

velkoprostorovými prediktory a regionálními či lokálními prediktandy, které jsou 

následně aplikovány na výstup klimatického modelu. Dynamický downscaling 

pracuje na základě matematicko-fyzikálně založených modelů, tedy vnoření modelů 

na stejném principu, podobně jako se postupuje u předpovědi počasí. 

RCMs mají sice omezený plošný rozsah (typicky tisíce km), ale jejich 

rozlišení je mnohem větší (50 x 50 km a lepší). Díky tomu je možné popsat některé 

fyzikální děje menších měřítek, které bylo třeba do GCMs zavádět pomocí 

parametrizací. Nicméně stále existuje spousta procesů, které probíhají na ještě 

menších škálách, než je rozlišení RCMs (například formování kupovité oblačnosti), 

nebo by jejich exaktní řešení bylo neúměrně náročné (mikrofyzika oblačnosti, 

radiační transfer). 

Vzhledem k tomu, že je oblast RCMs omezená, musí být její hranice řízeny 

časově závislými poli většího měřítka. Tato pole jsou stanovována analýzou 

pozorovaných dat (pomocí tzv. re-analýzy) nebo z časových integrací GCMs. 

1. 3. Klimatické scénáře 

Kromě přírodních faktorů má na vývoj klimatu vliv také přítomnost 

antropogenních emisí různých příměsí, které vedou např. ke zvyšování koncentrace 

skleníkových plynů. Změny těchto faktorů závisí na budoucím socioekonomickém a 

technickém vývoji. Z toho důvodu je třeba vytvářet řadu klimatických scénářů, které 

pokryjí celý možný rozsah budoucích antropogenních emisí. 
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Klimatický scénář je průběh pravděpodobného vývoje klimatu za určitých 

podmínek [4]. Slouží pro odhad potenciálních důsledků antropogenních vlivů na 

klima.  

Hlavními kroky potřebnými k vytvoření klimatického scénáře jsou: vytvoření 

emisního scénáře, odhad koncentrací, aplikace GCM, aplikace RCM, analýza 

důsledků (například záplavy, vliv na úrodu atd.). Pro odhad koncentrací se využívají 

modely uhlíkového cyklu a atmosférické chemie, kterým jako vstup slouží emisní 

scénáře. 
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2. Klimatická data a metody zpracování 

2. 1. CORDEX 

CORDEX ([5], the Coordinated Regional climate Downscaling Experiment) 

je nová rámcová aktivita WCRP (World Climate Research Program) pro vývoj a 

koordinaci regionálního klimatického downscalingu a vytváření RCMs pro hlavní 

oblasti zájmu studií důsledků klimatické změny (kontinenty). Cílem je vyplnit 

mezeru mezi samotným modelováním klimatu a využitím jeho výsledků konečnými 

uživateli. 

CORDEX je založen na množině nových modelových simulací, které 

zahrnují velké množství experimentů v rozsahu scénářů skleníkových plynů pro 

21. století. CORDEX se tedy zaměřuje na vytváření multimodelových klimatických 

scénářů. Simulace jsou založeny na tzv. reprezentativních směrech vývoje 

koncentrací (RCPs – representative concentration pathways). Byly vybrány 3 směry 

se stabilizačními hladinami 2,6, 4,5 a 8,5 Wm-2 (značí se RCP2.6, RCP4.5, RCP8.5). 

Podle standardního CORDEX protokolu by měly všechny simulace zahrnovat 

období 1951 – 2100. Pro zpracování lze využít např. rozdělení na třicetileté úseky: 

1981 – 2010, 2011 – 2040, 2041 – 2070, 2071 – 2100, 1951 – 1980. První z těchto 

úseků představuje referenční období pro vyhodnocení klimatických změn.  

Pro zhodnocení modelů slouží perfect boundary conditions experimenty. 

Tyto experimenty vytváří řídící pole (například okrajové podmínky) pro RCMs 

pomocí analýzy dat z pozorování, která poskytují také informace o časových 

změnách systému. CORDEX využívá ECMWF (the European Centre for Medium-

Range Weather Forecast) ERA-Interim re-analýzy, které pokrývají období 1989 –

 2008. 

2. 2. Domény CORDEX 

RCMs v rámci CORDEX jsou vyvíjeny či aplikovány v jednotlivých 

regionech (doménách). Regiony jsou definovány [6] pomocí následujících parametrů 

(viz Obr. 1): 

a) Souřadnicové systémy s rotovaným pólem: souřadnice rotovaného pólu 

(RotPole) a levého horního rohu (TLC), počet bodů mřížky v západo-východním 

směru (Nx) a v severo-jižním směru (Ny). 
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b) Souřadnicové systémy s nerotovaným pólem: souřadnice levého horního rohu 

(TLC), středního bodu horní hranice (CNB), pravého horního rohu (TRC); 

středního bodu východní hranice (CEB), středního bodu celé domény (CPD), 

středního bodu západní hranice (CWB); levého dolního rohu (BLC), středního 

bodu dolní hranice (CSB) a pravého dolního rohu (BRC). 

 

Obr. 1: Parametry pro popis domény 

CORDEX zahrnuje následujících 13 domén (viz. Obr. 2): Jižní Amerika (1), 

Střední Amerika (2), Severní Amerika (3), Evropa (4), Afrika (5), Jižní Asie (6), 

Východní Asie (7), Střední Asie (8), Australasie (9), Antarktida, Arktida, 

Středozemská doména (10), MENA doména. Pro každou z těchto domén jsou 

stanoveny parametry definující minimální oblast, kterou musí příslušné simulace 

pokrýt (vyjma relaxační zóny numerického napojení řešení), aby byly akceptovány 

pro hromadné zpracování pro danou oblast. 

 

Obr. 2: Domény CORDEX 
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Tato práce se bude zabývat modely z evropské domény (dále nazývané jako 

Euro-CORDEX). Její minimální parametry dle [6] jsou shrnuty v Tab. 1. 

rotované 
souřadnice 

RotPole (198,00; 39,25) 
TLC (331,79; 21,67) 
Nx 106 

Ny 103 

nerotované 
souřadnice 

TLC (315,86; 60,21) 
CNB (1,92; 71,84) 
TRC (64,40; 66,65) 
CWB (338,23; 42,36) 
CPD (9,75; 49,68) 
CEB (44,77; 46,72) 
BLC (350,01; 22,20) 
CSB (12,48; 27,34) 
BRC (36,30; 25,36) 

Tab. 1: Definice domény Evropa v rámci CORDEX 

2. 3. Použité modely 

Pro analýzu jsou použity modely z ERA-Interim re-analýzy s rozlišeními 0,11 

a 0,44 stupňů. Přehled těchto modelů [7] je uveden v Tab. 2. Dále budou modely 

označovány zkratkou složenou z názvu instituce a rozlišení (např. BCCR.44, 

UCLM.11). 

Instituce Stát Model rozlišení 0,11 rozlišení 0,44 
BCCR Norsko WRF331C NE ANO 
CUNI Česká republika RegCM4-2 NE ANO 
DHMZ Chorvatsko RegCM4-2 NE ANO 

IDL  Portugalsko WRFV35D NE ANO 
INERIS+INERIS Francie WRF331F NE ANO 

KNMI  Nizozemí RACMO22E ANO ANO 
MetOffice Velká Británie PRECIS-HadRM3P ANO ANO 

SMHI Švédsko RCA4 NE ANO 
UCAN Španělsko WRF331G NE ANO 
UCLM Španělsko PROMES ANO NE 
WEGC Rakousko CCLM-COSMO NE ANO 

Tab. 2: Modely z ERA-Interim re-analýzy použité pro analýzu 

2. 4. E-OBS 

Soubor dat E-OBS [8] je mřížková verze pozorovaných staničních dat 

ECA&D (the European Climate Assessment & Dataset project, založeno v roce 
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1998) udávající srážky, tlak při hladině moře, minimální, průměrné a maximální 

teploty. 

Databáze E-OBS vznikla původně jako evropská gridovaná data k validaci 

regionálních klimatických modelů [9] v projektu ENSEMBLES. Nabízí rozlišení 

0,25 a 0,5 stupňů pravidelné sítě a 0,22 a 0,44 stupňů mřížky s rotovaným pólem. 

Takto pokrývá plochu 25N-75N x 40W-75E. 

2. 5. Metody zpracování dat 

Práce se zaměřuje na analýzu dvou základních klimatických parametrů – 

srážek a teploty. Z datových řad jsou sestavovány měsíční a sezónní průměry a to 

buď přes všechny roky (1989 – 2008) nebo pro každý rok zvlášť. Sezónami se 

rozumí zima (měsíce prosinec, leden, únor), jaro (březen, duben, květen), léto 

(červen, červenec, srpen) a podzim (září, říjen, listopad). 

Pro podrobnější vyhodnocení modelů jsme použili rozdělení oblasti Euro-

CORDEX na další regiony. Osm regionů se shoduje s regiony zavedenými 

v rámci projektu PRUDENCE [10] a další tři jsou definovány teleskopicky od oblasti 

celé Evropy, přes oblast střední Evropy použitou k simulacím a analýzám změny 

klimatu na KMOP MFF UK v projektu CECILIA, tedy s možností následného 

srovnání, a nakonec nejmenší oblasti pokrývající Českou republiku, kde lze 

analyzovat lokální detaily. Definice všech regionů jsou uvedeny v Tab. 3 a 

PRUDENCE regiony jsou navíc znázorněny na Obr. 3. 

Oblast Zkratka  LP PP DR HR 

oblasti dle 
PRUDENCE 

Alpy AL  5 15 44 48 
Britské ostrovy BI -10 2 50 59 

Východní Evropa EA 16 30 44 55 
Francie FR -5 5 44 50 

Pyrenejský poloostrov IP -10 3 36 44 
Středomoří MD 3 25 36 44 

Střední Evropa ME 2 16 48 55 
Skandinávie SC 5 30 55 70 

oblasti 
stanovené 

teleskopicky 

Evropa EU -40 75 25 75 
Střední Evropa CE 7 23 45 55 

Česká republika CR 12 19 48,5 51 

Tab. 3: Definice regionů pro analýzy. LP: levý poledník, PP: pravý poledník, DR: 
dolní rovnoběžka, HR: horní rovnoběžka 
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Obr. 3: Regiony dle PRUDENCE 

Pro porovnávání modelových dat a pozorování (E-OBS, viz 

kolik metod: kreslení plošných map rozdílů charakteristik (srážky a teplota) pro 

ů a hodnoty z E-OBS, grafické porovnávání ročních chod

ření Taylorových diagramů. 

Zatímco první dvě metody jsou více méně elementární, zastavme se trochu u 

 [11]. Ten vychází ze vztahu mezi střední kvadratickou chybou 

ma soubory dat �′�, jejich rozptylem �� a vzájemnou korelací

, kde index f značí model a r pozorování. Korelace a rozptyl jsou 

tedy zdrojem kvadratické chyby. 

�′� � ��
� � ��

� 	 2����� 

Prakticky lze využít jeho grafické interpretace s použitím kosinové v

né grafické vyjádření toho, jak dobře se model shoduje s pozorováním. 

ěma datovými soubory je tak definována pomocí jejich korelace, 

vaného rozdílu efektivních hodnot (RMC – root mean square

rodatných odchylek (rozptylů). Data z pozorování jsou vynesena jako bod (O) na 

x podle hodnoty směrodatné odchylky. Modely se vynáší rovně

ě: Korelace modelových dat s pozorovanými se vynáší jako úhel 

korelací 0 leží na ose y, s korelací 1 na ose x). Rozdíl 

e úměrný vzdálenosti bodů A a O a směrodatná odchylka je 

rná vzdálenosti bodu A od počátku. 

 

 

, viz 2. 4) je použito 

k (srážky a teplota) pro 

čních chodů modelů a 

 elementární, zastavme se trochu u 

řední kvadratickou chybou 

a vzájemnou korelací R, který je 

Korelace a rozptyl jsou 

(1) 

použitím kosinové věty jako 

e se model shoduje s pozorováním. 

definována pomocí jejich korelace, 

root mean square) a rozdílu 

pozorování jsou vynesena jako bod (O) na 

rodatné odchylky. Modely se vynáší rovněž jako bod (A) a 

pozorovanými se vynáší jako úhel 

x). Rozdíl RMC modelu a 

ěrodatná odchylka je 
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3. Analýza teplot 

3. 1. Porovnání modelových ročních chodů teploty vzduchu s měřenými 

Roční chody průměrných měsíčních teplot za období 1989 – 2008 pro oblasti 

definované v Tab. 3 jsou vykresleny na Obr. 4 a Obr. 5. 

Shoda modelů s pozorováním se dá celkově považovat za dobrou. Největší 

rozdíly jsou patrné v letních měsících, kdy je rozptyl teplot přibližně 5 °C, a 

v některých oblastech dokonce až 7 °C. v ostatních měsících se rozptyl pohybuje 

kolem 2 až 3 °C. Nejlepší shodu modelů s pozorováním můžeme najít v oblastech 

EU a IP, velmi slušná je také v MD a SC. Oblastmi, kde modely naopak nejméně 

odpovídají pozorování, jsou FR a CR. 

U většiny oblastí jsou v zimních měsících modely převážně chladnější než E-

OBS. Výjimkou je oblast EU, ve které lze najít modely, které jsou v zimě významně 

teplejší než pozorování (např. DHMZ.44, SMHI.44 a IPSL+INERIS.44). Model 

IPSL+INERIS.44 je zároveň modelem, který má ve více oblastech teplotně mírně 

nadhodnocenou zimu. Zimu nejvíce podhodnocují modely KNMI.11 a KNMI.44 a to 

zejména v oblastech AL, IP a MD. 

V letních měsících některé modely teploty nadhodnocují a jiné podhodnocují. 

Nejvíce nadhodnocené léto je u modelů MetOffice.44 a DHMZ.44, nejvíce 

podhodnocené naopak u UCAN.44 a UCLM.11. 

Podle ročních chodů se jako nejlepší modely jeví MetOffice.11 a IDL.44. 

  



 

 

Obr. 4: Roční cho
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ční chody teplot pro PRUDENCE oblasti za období 1989 
stupních Celsia 

 

 

za období 1989 – 2008 ve 



 

 

Obr. 5: Roční chody teplot pro o
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ní chody teplot pro oblasti stanovené teleskopicky za období 1989 
ve stupních Celsia 

 

 

 

za období 1989 – 2008 
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3. 2. Analýza plošných map rozdílů průměrných sezónních teplot 

modelů a pozorování 

Plošné mapy rozdílů průměrných sezónních teplot za období 1989 – 2008 

modelů a pozorování jsou pro oblast EU definovanou v Tab. 3 vykresleny na Obr. 6 

(pro sezónu zima), Obr. 7 (jaro), Obr. 8 (léto) a Obr. 9 (podzim). 

Obecně modely teploty spíše podhodnocují (tzn. chladnější modely oproti 

pozorování) a to převážně v oblasti Alp, Norska a Ruska (někdy až o 8 °C). Toto 

podhodnocování je nejvýraznější v zimě, konkrétně  u modelů BCCR.44, IDL.44, 

UCAN.44, kde se týká velké plochy, ale také KNMI.11 a KNMI.44, kde je spíše 

lokální. Model UCAN.44 je zároveň celkově nejstudenějším modelem. Na jaře je 

situace podobná jako v zimě. Jen podhodnocení je o něco málo menší. 

Výraznější nadhodnocení teplot (modely teplejší než pozorování) lze najít 

především u letní sezóny. Nejvíce se projevuje u modelů DHMZ.44 a MetOffice.44, 

kde je model teplejší než pozorování téměř na celé ploše (až o 7 °C). Model 

MetOffice.44 patří mezi celkově nejteplejší modely (mírně nadhodnocuje i 

v ostatních sezónách). 

Nejlepší shoda modelů s pozorováním se vyskytuje v podzimní sezóně, kdy 

modely nepodhodnocují více než o 6 °C a nenadhodnocují více než o 5 °C. Na 

mapách jsou rovněž patrné velké oblasti s teplotním rozdílem modelu a pozorování 

mezi -0,5 a 0,5 °C (bílá barva). 

Na základě plošných map lze jako nejlepší model pro teploty ustanovit 

MetOffice.11, který vždy podhodnocuje (v zimě a na jaře) či nadhodnocuje (na 

podzim) jen mírně. Dobrý je dokonce i v oblasti Alp, kde má většina modelů největší 

chyby. 

  



 

 

BCCR.44 

IDL.44 

KNMI.44 

SMHI.44 

WEGC.44 

Obr. 6: Mapy teplotních rozdíl
prů
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CUNI.44 

  
IPSL+INERIS.44 

  
MetOffice.11 MetOffice

  
UCAN.44 

  
 

 

: Mapy teplotních rozdílů (ve stupních Celsia) modelu a pozorování pro 
průměry za zimní období v letech 1989 – 2008
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 (ve stupních Celsia) modelu a pozorování pro 
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Obr. 7: Mapy teplotních rozdíl
prů
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CUNI.44 

  
IPSL+INERIS.44 

  
MetOffice.11 MetOffice

  
UCAN.44 

  
 

 

: Mapy teplotních rozdílů (ve stupních Celsia) modelu a pozorování pro 
průměry za jarní období v letech 1989 – 2008 

DHMZ.44 

 
KNMI.11 

 
MetOffice.44 

 
UCLM.11 

 
 

 

 (ve stupních Celsia) modelu a pozorování pro 
  



 

 

BCCR.44 

IDL.44 

KNMI.44 

SMHI.44 

WEGC.44 

Obr. 8: Mapy teplotních rozdíl
prů
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CUNI.44 

  
IPSL+INERIS.44 

  
MetOffice.11 MetOffice

  
UCAN.44 

  
 

 

: Mapy teplotních rozdílů (ve stupních Celsia) modelu a pozorování pro 
průměry za letní období v letech 1989 – 2008 
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a pozorování pro 
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SMHI.44 
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Obr. 9: Mapy teplotních rozdíl
průmě
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MetOffice.11 MetOffice

  
UCAN.44 

  
 

 

apy teplotních rozdílů (ve stupních Celsia) modelu a pozorování pro 
průměry za podzimní období v letech 1989 – 2008
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3. 3. Analýza teplot pomocí Taylorových diagramů 

Taylorovy diagramy pro teploty za období 1989 – 2008 pro oblasti 

definované v Tab. 3 jsou vykresleny na Obr. 10 (pro sezónu zima), Obr. 11 (jaro), 

Obr. 12 (léto) a Obr. 13 (podzim). 

Modely se na základě Taylorových diagramů shodují s pozorováním nejlépe 

na podzim a v zimě, kdy je poměr směrodatných odchylek modelu a pozorování 

blízký jedné a až na jednu výjimku (zima, oblast BI, model CUNI.44) je mezi 0,5 a 

1,5. Korelace modelů s E-OBS je v tomto období také dobrá, pro většinu modelů ve 

všech oblastech je větší než 0,6. Nejhorší korelaci s pozorováním mají naproti tomu 

modely v letní sezóně (nejnižší je v oblasti SC u modelu DHMZ.44 – asi 0,1), kdy se 

i nejméně shodují směrodatné odchylky modelů s pozorováním (např. v oblasti ME u 

modelu DHMZ.44 je podíl směrodatných odchylek asi 2,5). 

Oblast ME je oblastí, kdy má zároveň nejvíc modelů (DHMZ.44, 

MetOffice.44 a CUNI.44) směrodatnou odchylku více než dvakrát větší než E-OBS. 

U některých diagramů můžeme najít přibližně polovinu modelů, u kterých je poměr 

směrodatných odchylek větší než 1,5. Na jaře je to v oblastech CE a CR a v létě 

v oblastech CE, CR, AL a EA. 

Nejhorší korelaci mají modely s E-OBS v létě v oblasti EA, kdy má devět 

modelů korelaci nižší než 0,6. v oblasti CE má v letní sezóně takto nízkou korelaci 5 

modelů, v oblasti CR (rovněž léto) 4 modely. 

Do skupiny modelů se směrodatnou odchylkou více než 1,5-krát větší než má 

E-OBS  a korelací pod 0,6 často spadají již zmíněné modely DHMZ.44, CUNI.44, 

MetOffice.44. 

Za velmi dobrý model můžeme považovat UCLM.11, který má téměř vždy 

směrodatnou odchylku velmi blízkou směrodatné odchylce pozorování (s výjimkou 

oblasti EA v létě). Mezi nejlepší modely lze zařadit také model WEGC.44, který má 

korelaci ve všech oblastech i sezónách kolem 0,9 a s výjimkou oblasti EA v letní 

sezóně je vždy i jeho směrodatná odchylka blízká směrodatné odchylce E-OBS. 

Zajímavé je podívat se na stejné modely různých rozlišení. Modely 

MetOffice.11 a Met.Office.44 se od sebe často velice liší (především v letní sezóně), 

přičemž lepší je většinou model s větším rozlišením. Modely KNMI.11 a KNMI.44 

jsou si naproti tomu (z hlediska charakteristik v Taylorově diagramu) poměrně 

podobné.  



 

 

Oblast EU 

Oblast AL 

Oblast FR 

Olast ME 

Obr. 10: Taylorovy diagramy
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Obr. 11: Taylorovy diagramy pro teploty
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Obr. 12: Taylorovy diagramy pro teploty
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: Taylorovy diagramy pro teploty v letním období let 1989 
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Obr. 13: Taylorovy diagramy pro teploty
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: Taylorovy diagramy pro teploty v podzimním období let 1989 

 

Oblast CR 

 
Oblast EA 

 
Olast MD 

 

 

podzimním období let 1989 – 2008 



 

23 
 

3. 4. Shrnutí 

Pomocí analýzy ročních chodů (3. 1), plošných map rozdílů (3. 2) a 

Taylorových diagramů (3. 3) teplot jsme zjistili určité společné vlastnosti (společné 

chování modelů, nejlepší modely, nejhorší modely…). 

Modely v letech 1989 – 2008 se s pozorováním (E-OBS) nejlépe shodují na 

podzim, nejhůře v létě. v zimě modely teploty podhodnocují (obzvláště v oblasti 

AL), v létě je tendence teploty jak nadhodnocovat (např. modely MetOffice.44 a 

DHMZ.44), tak podhodnocovat (modely UCAN.44, UCLM.11). Model 

MetOffice.44 je celkově nejteplejším modelem a díky tomu je poměrně dobrý 

v zimě, kde ostatní modely teploty podhodnocují. Modely MetOffice.44 a DHMZ.44 

nadhodnocující léto se zároveň řadí mezi horší z hlediska charakteristik 

v Taylorových diagramech společně s modelem CUNI.44. 

O tom, které modely jsou nejlepší, je poněkud těžší rozhodnout. Z hlediska 

Taylorových diagramů se jimi zdají být UCLM.11 a WEGC.44. WEGC.44 by se 

k lepším modelům podle ročních chodů a plošných map zařadit dal, ale UCLM.11 

má poměrně dost podhodnocené teploty v létě, což je vidět na mapách (viz Obr. 8) i 

roční chodech (viz Obr. 4 a Obr. 5). Z hlediska ročních chodů v kombinaci s mapami 

se na druhou stranu jako nejlepší jeví model MetOffice.11, který je sice podle 

statistických vlastností reprezentovaných Taylorovými diagramy poměrně dobrý, ale 

zdaleka ne nejlepší (největší neshody s pozorováním jsou v létě v oblastech CE, CR a 

EA). 



 

24 
 

4. Analýza srážek 

4. 1. Porovnání modelových ročních chodů srážek s měřenými 

Roční chody průměrných měsíčních srážek za období 1989 – 2008 pro oblasti 

definované v Tab. 3 jsou vykresleny na Obr. 14 a Obr. 15. 

Shoda modelových srážek s pozorovanými není příliš dobrá (a rozhodně je 

mnohem horší, než tomu bylo u teplot). Nejméně se shodují chody v oblasti AL. 

Většina modelů sice zachovává trend měřeného chodu (je rostoucí tam, kde je 

rostoucí časová řada E-OBS), ale tento trend buď přeceňují (tzn. větší extrémy – 

např. oblasti FR, SC a EU) nebo jej mají posunutý vzhůru (tzn. nadhodnocené 

srážky) a to až o 0,8 mm/den. 

Srážky jsou obecně u modelů především nadhodnocené. Podhodnocené jsou 

téměř výhradně v létě a to u modelů DHMZ.44, MetOffice.44, WEGC.44. U těchto 

modelů můžeme dokonce v některých oblastech (např. ME, CE, CR) nalézt zcela 

opačný trend, než má E-OBS. Silně nadhodnocená léta (až o 1,6 mm/den) jsou 

naopak u modelů IDL.44, BCCR.44 a IPSL+INERIS.44. Zimu nejvíce nadhodnocuje 

model CUNI.44, v některých oblastech i více než o 2 mm/den. 

Podle ročních chodů se jako nejlepší modely jeví KNMI.11 a KNMI.44, 

jejichž roční chody mají podobný trend jako pozorování a jeho nadhodnocení je jen 

mírné.  



 

 

Obr. 14: Roční chody srážek pro PRUDENC
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ční chody srážek pro PRUDENCE oblasti za období 1989 
v milimetrech za den 

 

E oblasti za období 1989 – 2008 



 

 

Obr. 15: Roční chody srážek pro oblasti stanovené teleskopicky za období 1989 
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4. 2. Analýza plošných map rozdílů průměrných sezónních srážek 

modelů a pozorování 

Plošné mapy rozdílů průměrných sezónních srážek za období 1989 – 2008 

modelů a pozorování jsou pro oblast EU definovanou v Tab. 3 vykresleny na Obr. 17 

(pro sezónu zima), Obr. 18 (jaro), Obr. 19 (léto) a Obr. 20 (podzim). Hodnoty 

zobrazené na mapách jsou relativní vůči E-OBS (tzn.: jsou udány v procentech vůči 

E-OBS). Pro správné porovnání jsou proto na Obr. 16 vykresleny mapy sezónních 

průměrů pozorovaných srážkových úhrnů. Kdyby např. model v každém bodě sítě 

nadhodnocoval srážky o 1 mm/den, jevil by se tento rozdíl relativně nejmenší 

v místech, kde je pozorováno nejvíce srážek (Alpy, západní pobřeží Skandinávie, 

Velká Británie), a největší v místech s nejméně srážkami (pobřeží Kaspického moře, 

Španělsko v létě). 

Obecně modely srážky spíše nadhodnocují. Toto nadhodnocování je největší 

u modelů CUNI.44, DHMZ.44 a IDL.44 převážně v zimním období. v místech, kde 

jsou měřené srážky kolem 1 mm/den, se relativní nadhodnocení blíží 300 % 

(Karpatský oblouk). 

Plošně rozlehlejší podhodnocení srážek pozorujeme v zimě u modelu 

UCLM.11 a v létě u modelů CUNI.44, DHMZ.44, MetOffice.44 a WEGC.44. Jinak 

se nižší modelové srážky týkají především oblastí na pobřeží oceánu (Británie, 

Španělsko, Francie, pobřeží Skandinávie). 

Zajímavé je, jak se některé modely chovají v horách. Například u modelu 

SHMI.44 můžeme pozorovat relativně silně nadhodnocené srážky v horách a 

podhodnocené v níže položených oblastech poblíž hor. Nejlépe je to vidět v letní 

sezóně, kdy jsou díky vysokým modelovým srážkám Alpy a karpatský oblouk 

vykresleny modře na červeném pozadí s nízkými srážkami. 

Z hlediska plošných map se jako nejlepší modely pro srážky jeví KNMI.11 a 

KNMI.44, u kterého je nadhodnocování i podhodnocování relativně mírné 

(nejmírnější v létě a na podzim).  



 

 

Sezóna zima

Sezóna léto

Obr. 16: Mapy absolutních ú
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Sezóna zima Sezóna jaro

Sezóna léto Sezóna podzim

: Mapy absolutních úhrnů srážek (v milimetrech za den) pro E
sezónní průměry v letech 1989 – 2008 
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Obr. 17: Mapy rozdílů
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Obr. 18: Mapy rozdílů
pozorování pro pr
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Obr. 19: Mapy rozdílů
pozorování pro pr
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Obr. 20: Mapy rozdílů
pozorování pro pr
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4. 3. Analýza srážek pomocí Taylorových diagramů 

Taylorovy diagramy pro srážky za období 1989 – 2008 pro oblasti definované 

v Tab. 3 jsou vykresleny na Obr. 21 (pro sezónu zima), Obr. 22 (jaro), Obr. 23 (léto) 

a Obr. 24 (podzim). 

Modelové výsledky pro srážky se na základě Taylorových diagramů 

neshodují s pozorováním tak dobře, jako tomu bylo u teplot. Korelace jsou často 

menší než 0,5 (občas je i záporná – např. sezóna léto, oblast MD, model DHMZ.44) 

a podíl směrodatných odchylek modelu a pozorování je běžně větší než 2. 

Nejproblematičtější oblastí je oblast EU, kde má například na podzim šest modelů 

korelaci s pozorováním menší než 0,4. Z hlediska korelace je problematická také 

oblast CR (na jaře má korelaci pod 0,4 osm modelů, v létě šest). Dalšími oblastmi, 

kde se více modelů špatně shoduje s pozorováním (ať už ve směrodatné odchylce či 

na základě korelace), jsou AL, EA, MD, ME, SC. Nejlepší oblastí je naproti tomu 

region BI, v němž mají všechny modely korelaci větší než 0,4 a podíl směrodatné 

odchylky s měřenou mezi 0,5 a 1,5. Nejhůře se modely s E-OBS shodují v létě a na 

jaře, ale není to tak evidentní jako u teplot. 

Nejhorší korelaci s daty pozorování mají modely DHMZ.44, CUNI.44 a 

BCCR.44. Model DHMZ.44 má v devíti oblastech korelaci pod 0,4, model CUNI.44 

v osmi a BCCR.44 ve čtyřech. Modely DHMZ.44 a CUNI.44 mají zároveň v pěti 

oblastech směrodatnou odchylku více než dvakrát větší než E-OBS. Velkou 

směrodatnou odchylku má ve třech oblastech také model IDL.44, ale ten má naproti 

tomu vždy o něco lepší korelaci. 

Mezi nejlepší modely pro srážky bychom mohli zařadit WEGC.44, 

UCLM.11, KNMI.11 a KNMI.44. Střední kvadratická chyba se u těchto modelů 

pohybuje kolem 1 a většinou nepřesahuje hodnotu 1,5. WEGC.44 má většinou 

korelaci s měřenými daty větší než 0,6 a poměr směrodatných odchylek je mezi 0,5 a 

1,5. U ostatních zmíněných modelů je tomu často také tak, ale výjimek je více. 

Problematickými oblastmi jsou hlavně CR, EA, EU, MD, ME a SC.   
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Obr. 21: Taylorovy diagramy pro srážky
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: Taylorovy diagramy pro srážky v zimním období let 1989 
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Obr. 22: Taylorovy diagramy pro srážky
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: Taylorovy diagramy pro srážky v jarním období let 1989 
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Obr. 23: Taylorovy diagramy pro srážky
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: Taylorovy diagramy pro srážky v letním období let 1989 
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Obr. 24: Taylorovy diagramy pro srážky

 

37 

Oblast CE 

  
Oblast BI 

  
Oblast IP 

  
Oblast SC 

  

: Taylorovy diagramy pro srážky v podzimním období let 1989 
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4. 4. Shrnutí 

Pomocí analýzy ročních chodů (4. 1), plošných map rozdílů (4. 2) a 

Taylorových diagramů (4. 3) srážkových úhrnů jsme zjistili určité společné vlastnosti 

(společné chování modelů, nejlepší modely, nejhorší modely…). 

Modelové srážky v letech 1989 – 2008 se s pozorováním (E-OBS) nejhůře 

shodují na jaře a v létě a nejsou ani nijak zvlášť dobré na podzim a v zimě. 

Téměř ve všech oblastech je tendencí srážky nadhodnocovat (obzvláště 

v horských oblastech a hlavně v zimní sezóně). Nadhodnocování v zimě je 

nejvýraznější u modelů CUNI.44, DHMZ.44 a IDL.44 a větší nadhodnocování 

letních srážek můžeme nalézt u modelů BCCR.44, IDL.44 a IPSL+INERIS. 

 Podhodnocování srážkových úhrnů se objevuje převážně v létě 

v přímořských oblastech. Výraznější podhodnocování se týká v zimě modelu 

UCLM.11 a v létě modelů DHMZ.44, MetOffice.44 a WEGC.44. Nadhodnocování 

zim je nejvýraznější u modelů CUNI.44, DHMZ.44 a IDL.44. 

Nejlepšími modely pro srážky jsou nepochybně KNMI.11 a KNMI.44, které 

jsme za dobré označili na základě ročních chodů, plošných map i Taylorových 

diagramů. Dle Taylorových diagramů jsme jako dobré modely vybrali také 

WEGC.44 a UCLM.11, ale z hlediska ročních chodů a plošných map mezi lepší 

nepatří. 
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Závěr 

V rámci bakalářské práce byly porovnávány modelové teploty a srážky 

z vybraných experimentů aktivity Euro-CORDEX řízených daty z ERA-Interim re-

analýz s klimatickými daty E-OBS reprezentující reálné hodnoty. Analýza byla 

provedena pomocí porovnání ročních chodů, sezónních plošných map rozdílů 

charakteristik a Taylorových diagramů, které poskytují základní statistické 

informace. 

Na základě prvních dvou metod bylo možné rozhodnout, zda modely 

charakteristiky (teploty a srážky) nadhodnocují či podhodnocují a ve kterých 

obdobích roku a v jakých oblastech se tak děje. Hodnoty však byly průměrovány 

přes všechny roky období 1989 – 2008 a nadhodnocené roky proto mohly být 

vykompenzovány podhodnocenými. Pomocí Taylorových diagramů jsme naopak 

sledovali, jak se modelová data shodují s měřenými v průběhu období v časových 

řadách. 

Zjistili jsme, že v oblasti teplot se modely s E-OBS shodují poměrně dobře, u 

srážek je shoda horší. Nejlépe modely odpovídají pozorování na podzim, nejhůře 

v létě. Zaznamenali jsme, že v zimě mají modely tendenci teploty podhodnocovat, 

v létě nadhodnocovat i podhodnocovat. Srážky většina modelů nadhodnocuje, 

obzvláště v zimním období. 

Pro teploty se jako nejlepší modely jeví WEGC.44 (především na základě 

Taylorových diagramů) a MetOffice.11 (dle ročních chodů a map). V oblasti srážek 

se s E-OBS nejlépe shodují KNMI.11 a KNMI.44. 
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Seznam použitých zkratek 

AGCM Model všeobecné cirkulace atmosféry (z anglického 

Atmospheric General Circulation Model) 

AOGCM Model atmosféricko-oceánské cirkulace (z anglického 

Atmosphere-Ocean General Circulation Model), spojení AGCM 

a OGCM 

AL Oblast Alpy dle projektu PRUDENCE 

BCCR.44 Model WRF331C s rozlišením 0,44 stupně od instituce BCCR 

BI Oblast Britské ostrovy dle projektu PRUDENCE 

CE Oblast Střední Evropa stanovená teleskopicky 

CORDEX Rámcová aktivita WCRP pro vývoj a koordinaci RCM 

(z anglického the Coordinated Regional climate Downscaling 

Experiment) 

CR Oblast Česká republika stanovená teleskopicky 

CUNI.44 Model RegCM4-2 s rozlišením 0,44 stupně od instituce CUNI 

DHMZ.44 Model RegCM4-2 s rozlišením 0,44 stupně od instituce DHMZ 

EA Oblast Východní Evropa dle projektu PRUDENCE 

ECA&D Evropská klimatologická společnost (z anglického the European 

Climate Assessment & Dataset project) 

ECMWF Evropské centrum pro předpověď počasí (z anglického the 

European Centre for Medium-Range Weather Forecast) 

E-OBS mřížková verze pozorovaných dat 

ESM Model systému Země (z anglického Earth System Model) 

EU Oblast Evropa stanovená teleskopicky 

FR Oblast Francie dle projektu PRUDENCE 

GCM Globální klimatický model (z anglického Global Climate 

Model) 

IDL.44 Model WRFV35D s rozlišením 0,44 stupně od instituce IDL 

IP Oblast Pyrenejský poloostrov dle projektu PRUDENCE 

IPSL+INERIS.44 Model WRF331F s rozlišením 0,44 stupně od institucí IPSL a 

INERIS 

KNMI.11 Model RACMO22E s rozlišením 0,11 stupně od instituce KNMI 

KNMI.44 Model RACMO22E s rozlišením 0,44 stupně od instituce KNMI 
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MD Oblast Středomoří dle projektu PRUDENCE 

ME Oblast Střední Evropa dle projektu PRUDENCE 

MetOffice.11 Model HadRM3P s rozlišením 0,11 stupně od instituce 

Met Office 

MetOffice.44 Model HadRM3P s rozlišením 0,44 stupně od instituce 

Met Office 

OGCM Model všeobecné oceánské cirkulace (z anglického Ocean 

General Circulation Model) 

RCPs Cesty referenčních koncentrací pro vytváření klimatických 

scénářů (z anglického reference concentration pathways) 

SMHI.44 Model RCA4 s rozlišením 0,44 stupně od instituce SMHI 

SC Oblast Skandinávie dle projektu PRUDENCE 

UCAN.44 Model WRF331G s rozlišením 0,44 stupně od instituce UCAN 

UCLM.11 Model PROMES s rozlišením 0,11 stupně od instituce UCLM 

WCRP Celosvětová meteorologická instituce (z anglického World 

Climate Research Program) 

WEGC.44 Model CCLM-COSMO s rozlišením 0,44 stupně od instituce 

WEGC 


