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1 Úvod 

Družicová měření jsou využívána pro pozorování, výzkum a dokumentaci 

konvektivních bouří od samotných počátků existence meteorologických družic. 

Radiometry klasických operativních meteorologických družic „vidí“ pouze horní 

hranici oblačnosti (HHO) konvektivních bouří, nevidí jejich vnitřní strukturu. Avšak 

vzhled HHO je důsledkem procesů probíhajících uvnitř bouře, a tak družicové 

snímky poskytují rovněž nepřímé informace o vnitřní struktuře, resp. intenzitě bouří. 

Ačkoliv družicové snímky z radiometrů klasických operativních 

meteorologických družic mají charakter dvojrozměrných obrázků zachycujících 

horizontální rozložení měřených veličin, vypovídají do jisté míry i o vertikální 

struktuře horní hranice oblačnosti. Například stíny pozorovatelné na snímcích 

z kanálů ve viditelném a blízkém infračerveném pásmu vznikají v důsledku 

přítomnosti vyvýšených částí oblačnosti, které je vrhají na nižší okolní HHO. Navíc 

jasová teplota na snímcích z tepelných kanálů v oblastech atmosférických oken je 

považována za jednu z klíčových informací vypovídajících o výšce, a tedy 

i vertikální struktuře HHO. Existují však situace, kdy vztah mezi jasovou teplotou 

HHO a její výškou není zcela přímočarý. Z hlediska konvektivních bouří se jedná 

zejména o případy, kdy vrcholy bouří prorůstají tropopauzou a pronikají do teplejší 

spodní stratosféry. 

Od počátků družicové meteorologie došlo k výraznému zlepšení družicových 

měření (např. ve smyslu lepšího prostorového, časového a radiometrického 

rozlišení), rozvoji metod zobrazování (prezentace) těchto dat (pro porovnání se 

situací před dvaceti lety viz např. Setvák, 1993) a zároveň k rozvoji numerického 

modelování konvektivních bouří i jevů na jejich HHO. Přesto zůstává interpretace 

některých jevů pozorovaných na družicových snímcích konvektivních bouří nejasná 

a jejich původ a dynamika nejsou zatím plně pochopeny. 

Morfologie HHO konvektivních bouří může být poměrně komplikovaná. Na 

HHO se mohou vyskytovat různé jevy, které utváří jak vertikální strukturu HHO, tak 

horizontální vzhled na družicových snímcích. Jedná se např. o přestřelující vrcholy, 

gravitační vlny, vlečky nad kovadlinou, uzavřené teplé oblasti, studené prstence 

a studená-U/V. Těmto jevům již bylo věnováno značné množství publikací, přesto 

u nich stále existují některé nedořešené otázky týkající se např. vztahu jasové teploty 
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HHO s její výškou, doby života a časové proměnlivosti či původu a dynamiky 

vývoje těchto jevů. 

Tato práce se zaměřuje především na studené prstence, studená-U/V a jimi 

obklopené teplé oblasti a na přestřelující vrcholy, které s těmito jevy pozorovanými 

v tepelném pásmu neoddělitelně souvisí. Uzavřené teplé oblasti bývají pozorovány 

ve směru po větru od přestřelujících vrcholů vyskytujících se ve studené části jevu 

(prstenci, U/V). Názvy studený prstenec a studené-U/V jsou odvozeny od tvaru 

těchto jevů v poli jasové teploty zachycujícím HHO bouří, kdy je teplá oblast zcela 

nebo částečně obklopena oblastí studené HHO. U těchto jevů zatím není jednoznačně 

doložen vztah mezi jasovou teplotou HHO a její výškou. Byly navrženy různé 

hypotézy vzniku těchto jevů, ale jejich skutečný původ, resp. interpretace zatím 

nejsou jednoznačně známy. Přestřelující vrcholy bývají většinou doprovázeny 

výskytem lokálního minima v poli jasové teploty zachycujícím HHO bouří, 

v souladu se standardním teoretickým modelem jejich vývoje (viz kapitola 2.2.1). 

Avšak u některých přestřelujících vrcholů minimum jasové teploty nepozorujeme. 

Tato skutečnost zatím nebyla uspokojivě vysvětlena. Rovněž zatím není jednoznačně 

určena typická doba života přestřelujících vrcholů, hodnoty udávané v literatuře se 

různí. 

Motivací pro studium studených prstenců a studených-U/V je, kromě otevřených 

teoretických otázek souvisejících s mechanizmem jejich vzniku a vývoje, také jejich 

souvislost s extrémními doprovodnými projevy počasí (např. silným větrem, 

kroupami, tornádem; např. Adler a kol., 1985; Iršič Žibert a kol., 2010; McCann, 

1983; Setvák a kol., 2010). Rovněž výskyt přestřelujících vrcholů a jejich rozsah 

vypovídají do určité míry o intenzitě konvektivních bouří. Výskyt těchto jevů a jejich 

vzhled na družicových snímcích tak poskytují potenciálně cenné informace pro velmi 

krátkodobou předpověď a nowcasting. Lepší pochopení těchto jevů a jejich vývoje 

vedoucí k přesnější interpretaci družicových pozorování tak může být přímo 

aplikovatelné v předpovědní praxi, zejména jako doplněk k radarovým pozorováním. 

Jedním z cílů této práce je vytvoření databáze dokumentující případy studených 

prstenců a studených-U/V nad územím Evropy. Dalším cílem je přispět ke studiu 

a diskuzi uzavřených teplých oblastí, studených prstenců, studených-U/V 

a přestřelujících vrcholů, jakožto aktuálních témat současného výzkumu v oblasti 

družicové meteorologie. 
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Disertační práce je rozvržena do 7 kapitol. Kapitola 2 seznamuje se základními 

termíny týkajícími se konvektivních bouří. Dále je zaměřena na družicová 

pozorování konvektivních bouří, přičemž pozornost je věnována především 

přestřelujícím vrcholům, uzavřeným teplým oblastem, studeným-U/V a studeným 

prstencům. 

Kapitola 3 pojednává o metodách distančních pozorování použitých v této práci. 

Největší pozornost je věnována geostacionárním družicím Meteosat druhé generace 

(MSG), které byly hlavním zdrojem dat. 

V kapitole 4 jsme odvodili vztahy pro výpočet paralaxy pro geostacionární 

i polární družice, vyčíslili její hodnoty a provedli zhodnocení nutnosti provádět 

v praxi korekci družicových dat o paralaxu. 

Kapitola 5 je zaměřená na konvektivní bouře se studenými prstenci či 

studenými-U/V. Část 5.1 popisuje námi vytvořenou databázi studených prstenců 

a studených-U/V nad územím Evropy, včetně ukázek různých variant těchto jevů. 

V části 5.2 ukazujeme a diskutujeme dvě konvektivní bouře s výraznými studenými 

prstenci, včetně časového vývoje a srovnání s radarovými daty. V části 5.3 studujeme 

transformaci studeného prstence do studeného-U. Zaměřujeme se na pohyb bouře, 

orientaci teplé oblasti a vývoj těchto charakteristik v čase. Výsledky této kapitoly 

podpořily záměr dalšího studia prostorových a časových charakteristik studených 

prstenců a studených-U/V. V části 5.4 tedy navrhujeme metodu pro automatické 

a objektivní určení prostorových a časových charakteristik studovaných jevů 

umožňující zpracování většího množství případů vzájemně srovnatelným způsobem. 

V kapitole 6 se věnujeme přestřelujícím vrcholům, které, jak již bylo řečeno, 

neoddělitelně souvisí s výskytem studených prstenců a studených-U/V a jsou 

zároveň jedním z nejvýraznějších jevů ovlivňujících morfologii HHO bouří. 

Motivací studia přestřelujících vrcholů je nejen rozšíření obecných poznatků o těchto 

jevech, ale i jejich následné využití pro další vývoj metody navržené v kapitole 5.4. 

Výchozími daty pro studium přestřelujících vrcholů byla data z experimentálního 

2,5minutového snímání družicí Meteosat-8 (viz kapitola 3.1.4) pro dny 20. 6. a 29. 7. 

2013. Na základě těchto dat byla vytvořena databáze subjektivně detekovaných 

přestřelujících vrcholů popsaná v kapitole 6.1 a využívaná v následujících 

kapitolách. Kapitola 6.2 je zaměřená na charakteristiky přestřelujících vrcholů 

využívané v algoritmech jejich automatické detekce a na přímé porovnání výstupů 
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těchto metod s přestřelujícími vrcholy v databázi. V kapitole 6.3 srovnáváme 

družicové charakteristiky přestřelujících vrcholů s hodnotami pro okolní HHO. 

V kapitole 6.4 navrhujeme vlastní algoritmus detekce přestřelujících vrcholů 

založený na metodě strojového učení AdaBoost. Výsledky kapitoly 6 jsou pak 

shrnuty a diskutovány v části 6.5. 

Práce je ukončena závěrečnou kapitolou 7, která shrnuje hlavní dosažené 

výsledky a uvádí další plánované směry výzkumu. 
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2 Konvektivní bouře 

Tato kapitola pojednává o konvektivních bouřích se zaměřením zejména na jejich 

družicová pozorování. Pozornost je věnována především přestřelujícím vrcholům, 

uzavřeným teplým oblastem, studeným prstencům a studeným-U/V. 

Části kapitol 2.2.1 a 2.3 (zejména 2.3.1) byly publikovány v práci Radová 

a kol. (2015). 

 

2.1 Základní terminologie 

Konvektivní bouře (angl. convective storm) je obecný souhrnný termín zahrnující 

procesy a jevy vyskytující se při vývoji vertikálně mohutných konvektivních oblaků 

druhu cumulonimbus (Cb); Meteorologický slovník výkladový a terminologický 

(2015), Řezáčová a kol. (2007). Mezi doprovodné procesy a jevy patří např. 

přívalové srážky, kroupy, silný nárazovitý vítr, tornádo a elektrická aktivita. Někdy 

se také setkáváme s termínem bouře velmi silné intenzity (silná konvektivní bouře, 

nebezpečná konvektivní bouře, angl. severe convective storm). Např. meteorologická 

služba USA označuje za silnou takovou bouři, která splňuje alespoň jedno z těchto 

kritérií: 1) výskyt tornáda, 2) výskyt nárazů větru větších nebo rovných 50 uzlům 

(50 uzlů ~ 25 m·s-1), 3) výskyt krup o průměru větším nebo rovném 1 palci (2,54 

cm); např. NSSL (2015), NWS (2015). Zmíněná kritéria vychází především 

z typických charakteristik konvektivních bouří na území USA. Celosvětově (v rámci 

Světové meteorologické organizace, World Meteorological Organization, WMO) 

ani v Evropě (např. v rámci Evropské unie nebo European Severe Storm Laboratory, 

ESSL) však nebyla stanovena jednotná jednoznačná kritéria, která by určovala, která 

bouře již spadá do této kategorie, většina národních meteorologických služeb buď 

žádná kritéria nepoužívá, nebo pouze neformálně až vágně. Pojem bouře velmi silné 

intenzity je tedy často používán pouze v kvalitativním významu. 

Základní jednotkou konvektivní bouře je konvektivní buňka (konvektivní cela). 

Konvektivní buňka se skládá z výstupného proudu (updraftu) a kompenzačního 

sestupného proudu (downdraftu) spojeného s vypadáváním srážek. Vzduch, který je 

vynášen výstupným proudem, se v průběhu vývoje konvektivní bouře v horních 
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hladinách po ztrátě vzestupné energie roztéká do okolí, a postupně tak vzniká 

a rozšiřuje se tzv. kovadlina bouře, která je protažená přibližně ve směru relativního 

výškového proudění (relativního vzhledem k postupu jádra bouře).  Z hlediska počtu 

a struktury konvektivních buněk můžeme konvektivní bouře zjednodušeně (v prvním 

přiblížení) dělit na jednoduché cely, multicely a supercely. 

Z hlediska intenzity doprovodných projevů je nejslabším případem jednoduchá 

cela. Ta prochází třemi vývojovými stádii. Ve stádiu kumulu převládá výstupný 

proud, který transportuje vlhký a teplý vzduch z přízemních hladin do výšky a ve 

kterém dochází ke vzniku a růstu vodních kapek a ve vyšších výškách růstu ledových 

krystalků. Stádium zralosti je charakteristické současnou existencí výstupného 

a sestupného proudu a vypadávajícími srážkami. Ke vzniku sestupného proudu 

dochází, když kapky nebo ledové krystalky dosáhnou dostatečné velikosti a začnou 

padat jako srážkové částice. Padající srážkové částice strhávají okolní vzduch 

a v oblasti nenasyceného vzduchu pod oblakem se vypařují, což vede k ochlazení 

sestupujícího vzduchu a vzniku sestupného proudu. Ten spolu se srážkami většinou 

dosahuje zemského povrchu. Roztékající se sestupný proud může odříznout oblak od 

vtékajícího teplého a vlhkého vzduchu, čímž dojde k zániku vzestupného proudu 

a cela přechází do stádia rozpadu. V tomto stádiu převládají sestupné pohyby, které 

postupně slábnou, a nakonec zůstává pouze nesrážkový zbytek ledové kovadliny. 

 Další kategorií jsou supercely. Supercela je zpravidla dlouho trvající konvektivní 

bouře, většinou velmi silné intenzity, tvořená jedinou výraznou konvektivní 

buňkou, vyznačující se výskytem mezocyklony ve středních hladinách výstupného 

proudu. Horizontální rozměry mohou být obdobné jako u běžných konvektivních 

bouří. Vzhledem k silně organizované struktuře proudění bývají supercely 

doprovázeny nebezpečnými jevy jako je např. tornádo, silné krupobití, silné 

přívalové srážky či prudký nárazovitý vítr.  

Konvektivní bouře sestávající z několika konvektivních buněk se nazývají 

multicely. Konvektivní buňky koexistují v různém stádiu vývoje a vzájemně se 

ovlivňují. Systémy tohoto typu bývají doprovázeny opakovanými silnými srážkami 

i krupobitím. Pomocí radarových měření lze u těchto systémů rozlišit několik jader 

vysoké radiolokační odrazivosti společně uzavřených izolinií nižší odrazivosti. Na 

družicových snímcích můžeme v rámci HHO rozeznat větší počet přestřelujících 

vrcholů, které odpovídají pozici horní části jednotlivých vzestupných konvektivních 
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proudů. Konvektivní buňky tvoří více či méně organizovanou strukturu. Mohou mít 

např. podobu neuspořádaných shluků cel či může dojít k liniovému uspořádání 

buněk, které je při dosažení určitého stupně organizovanosti označované jako „squall 

line“. Nejrozsáhlejší systémy, které alespoň v jednom horizontálním směru přesahují 

100 km, jsou označovány jako mezosynoptické konvektivní systémy. 

Při rozlišování mezi jednotlivými kategoriemi konvektivních bouří je třeba mít 

na paměti, že většina bouří prochází během své existence vývojovými změnami 

a v různých stádiích svého vývoje mohou odpovídat jiné kategorii. Vliv na popis 

konvektivní bouře má navíc i způsob jejího pozorování. Např. na družicových 

snímcích, které zachycují HHO bouří, se může více konvektivních buněk 

detekovaných radarem jevit jako jediná bouře s rozsáhlou kovadlinou. 

Pro popis kategorií konvektivních bouří jsme vycházeli především 

z následujících prací: Meteorologický slovník výkladový a terminologický (2015), 

Růžičková (2009) a Řezáčová a kol. (2007). Detailnější informace lze nalézt např. 

v Řezáčová a kol. (2007). 

 

2.2 Družicová pozorování konvektivních bouří 

Klasické operativní meteorologické družice „vidí“ prostřednictvím svých 

pasivních radiometrů (např. SEVIRI, Spinning Enhanced Visible and Infrared 

Imager, nebo AVHRR, Advanced Very High Resolution Radiometer; kapitola 3.1) 

pouze horní hranici oblačnosti konvektivních bouří a nejsou tedy schopny přímo 

pozorovat jejich vnitřní strukturu. Ale vzhledem k tomu, že vlastnosti HHO 

konvektivních bouří jsou výsledkem procesů probíhajících uvnitř oblačnosti, 

vypovídá vzhled oblačnosti na družicovém snímku do jisté míry i o vnitřní struktuře, 

resp. intenzitě bouří. Družicová pozorování jsou tedy důležitým zdrojem informací 

o charakteru a potenciální nebezpečnosti bouří, v některých oblastech – především 

v rozvojových zemích či neobydlených oblastech – dokonce zdrojem jediným. 

Bohužel v řadě případů není interpretace družicových pozorování konvektivních 

bouří jednoznačná. Ačkoliv od počátků družicové meteorologie došlo k výraznému 

zlepšení kvality družicových dat (např. ve smyslu lepšího časového, prostorového 

a radiometrického rozlišení) a zároveň dochází k rozvoji numerických simulací 
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konvektivních bouří i jevů na jejich HHO, stále existují jevy, jejichž podstata zatím 

není plně vysvětlena. 

 

2.2.1 Jasová teplota a výška horní hranice oblačnosti 

O teplotních charakteristikách horní hranice oblačnosti (HHO) poskytují 

informace družicové snímky v tepelném pásmu v oblasti atmosférických oken, které 

znázorňují pole jasové teploty.  Jasová teplota (angl. Brightness Temperature, BT) 

bývá někdy též označována jako radiační teplota (radiative temperature) nebo 

ekvivalentní teplota černého tělesa (black body equivalent temperature). Jedná se 

o fiktivní teplotu vyzařujícího reálného tělesa, která by příslušela absolutně černému 

tělesu emitujícímu záření stejné intenzity v tomtéž spektrálním pásmu (Řezáčová 

a kol., 2007). Jasová teplota je ve většině případů nižší než reálná (termodynamická) 

teplota, neboť většina reálných objektů má emisivitu menší než 1. Pouze v případě 

částečně transparentní řídké oblačnosti (např. cirry nebo okrajové partie kovadlin 

bouří) se jasová teplota této oblačnosti může jevit vyšší než je její reálná teplota, 

a sice díky příspěvku tepelného záření z nižších, tedy teplejších, hladin oblačnosti 

nebo zemského povrchu. Více k jasové teplotě viz kapitola 3.1.1. 

Od počátků družicové meteorologie je jasová teplota HHO považována za jednu 

z klíčových informací vypovídajících o výšce HHO (Řezáčová a kol., 2007; Setvák 

a kol., 2008b). Při zanedbání odlišnosti jasové teploty HHO od reálné 

termodynamické teploty, která může být způsobena nižší emisivitou, částečnou 

propustností nejvyšších hladin oblačnosti, případně radiačním příspěvkem plynných 

složek atmosféry z hladin nad HHO, je vztah mezi jasovou teplotou a výškou HHO 

poměrně jednoznačný. Za předpokladu tepelné rovnováhy mezi HHO a okolním 

prostředím se pak výška HHO určí jako výška hladiny, v níž teplota prostředí 

(získaná obvykle ze sondáže atmosféry, popř. z výstupů modelů numerické 

předpovědi počasí, Numerical Weather Prediction, NWP) odpovídá teplotě HHO 

naměřené družicí. Tato nejjednodušší a historicky nejstarší metoda však naprosto 

selhává pro částečně transparentní oblačnost i pro rychle se vyvíjející konvektivní 

oblačnost. Je dostatečně spolehlivá pouze pro opticky hustou oblačnost bez 

výraznějšího vertikálního vývoje. 
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Modernější metody stanovení výšky HHO využívají více spektrálních kanálů – 

kromě kanálů v oblasti atmosférických oken také kanály absorpce plynnými 

složkami (CO2, H2O, O3) – a pro určení výšky používají modely radiačního přenosu 

(Radiative Transfer Model, RTM) spolu s profily atmosféry získanými většinou 

z NWP modelů (viz např. Kwon a kol., 2009; Kwon a kol., 2010; Menzel, 2001; 

NWCSAF, 2014; Šťástka a Setvák, 2008). 

Dále se již zaměříme na specifické problémy při určování výšky z jasové teploty 

HHO pro opticky hustou, mohutnou oblačnost. Vztah mezi jasovou teplotou HHO 

a její výškou není přímočarý především v případech, kdy vrcholy bouří prorůstají 

tropopauzou a pronikají do teplejší spodní stratosféry. To se týká zejména 

přestřelujících vrcholů (kapitola 2.3). Obecně se předpokládá, že přestřelující vrcholy 

se po proniknutí rovnovážnou hladinou HHO při pokračujícím vzestupu nadále 

přibližně nasyceně adiabaticky ochlazují, přičemž nejnižší teploty dosáhnou přibližně 

v nejvyšší dosažené výšce (Řezáčová a kol. 2007). Rychlost ochlazování bývá 

v literatuře udávána přibližně 0,7 – 0,9 K na 100 m vzestupu (např. Adler a kol. 

1983; Bedka a kol. 2010). Rozdíly pozorované mezi teplotními minimy na 

družicových snímcích konvektivních bouří a teplotou tropopauzy v zeměpisných 

šířkách mírného pásu mohou být až kolem 15 – 20 K (např. Řezáčová a kol. 2007; 

Setvák a kol. 2008b). Na velikost těchto rozdílů má vliv i prostorové rozlišení 

družice – rozdíly jsou větší pro lepší rozlišení, u horšího rozlišení má větší 

vliv „průměrování“ hodnot jasové teploty přestřelujícího vrcholu a okolí v důsledku 

větší velikosti obrazového pixelu družice (viz např. kapitola 5.1.2, Bedka a kol., 

2012; Setvák a Levizzani, 1992; Valachová a Radová, 2014). Jakmile vzestupný 

proud formující přestřelující vrchol ztratí vzestupnou energii a přestřelující vrchol 

začne klesat zpět do rovnovážné hladiny HHO, dochází k jeho oteplování, přičemž se 

patrně výrazněji začíná uplatňovat i míšení s okolním teplejším stratosférickým 

vzduchem (tj. ohřev je rychlejší než původní ochlazování; např. Řezáčová a kol. 

2007; Setvák a kol. 2008b). Rychlost oteplování přestřelujících vrcholů při jejich 

klesání však zatím není dostatečně přesně známa. Pozorování bouří na snímcích 

z družic MSG (Meteosat druhé generace) naznačují, že alespoň v některých 

případech může být teplota HHO kolabujících vrcholů nebo jimi generovaných jevů 

výrazně vyšší než teplota tropopauzy (např. Setvák a kol. 2008b). V průběhu vývoje 
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přestřelujícího vrcholu tedy není možné jednoduše určit výšku HHO jako výšku 

hladiny, kde teplota okolního prostředí odpovídá teplotě HHO. 

Přiřazení výšky teplotě HHO může být nejednoznačné také u některých déle 

žijících bouří, kdy je celé bezprostřední okolí přestřelujících vrcholů výrazněji 

vyvýšeno oproti okrajovým partiím kovadliny bouře (Setvák a kol., 2008b). Tento 

vyvýšený, tzv. centrální, dóm se již nachází ve stavu teplotní rovnováhy s okolím. 

Pokud navíc zasahuje nad tropopauzu, kde je zároveň přítomna výraznější teplotní 

inverze, je oblast dómu (ačkoliv sahá do vyšších výšek) teplejší než okrajové části 

kovadliny, které se nacházejí níže, a jejich teplota je tedy bližší teplotě tropopauzy 

(Řezáčová a kol., 2007).  

Mezi jevy vyskytujícími se na HHO konvektivních bouří, u kterých není doposud 

jednoznačně pochopen vztah mezi jasovou teplotou a výškou HHO, patří také 

uzavřené teplé oblasti obklopené studenými prstenci či studenými-U/V. Těmto 

jevům je věnována kapitola 2.4. 

Jistý problém při interpretaci pole jasové teploty HHO působí také výrazná 

teplotní minima, která neodpovídají žádnému přestřelujícímu vrcholu (viz např. obr. 

3 v práci Setvák, 2006). Výskyt takových minim na HHO není také zatím 

jednoznačně vysvětlen, avšak je zřejmé, že nemusí být nutně projevem silných 

vzestupných proudů (Setvák, 2008b). 

 

2.3 Přestřelující vrcholy 

Přestřelující vrchol (OT, overshooting top; viz Obr. 2.1 a Obr. 2.2) je kopulovitý 

výběžek nad kovadlinu cumulonimbu vznikající proniknutím výstupného proudu 

(updraftu) nad rovnovážnou hladinu HHO bouře (cloud top equilibrium level); 

American Meteorological Society (2015). Výskyt přestřelujících vrcholů a jejich 

rozsah vypovídají do určité míry o intenzitě konvektivních bouří a poskytují tak 

potenciálně cenné informace pro velmi krátkodobou předpověď a nowcasting. Jejich 

studium pak napomáhá hlubšímu pochopení procesů odehrávajících se v bouřích. 

Teoretický popis vývoje přestřelujících vrcholů a jejich chování z hlediska jasové 

teploty HHO  je uveden v kapitole 2.2.1.  Ne všechny  aspekty  jejich  dynamiky jsou 
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Obr. 2.1. Ukázka přestřelujícího vrcholu  při bočním pohledu z úrovně kovadliny, 
22. 6. 2007 14:35 UTC, Bulharsko, Černé moře.  Foto M. Setvák. 

 

však v současné době zcela pochopeny. V následující části 2.3.1, zaměřené na 

družicová pozorování přestřelujících vrcholů, nastíníme mimo jiné zatím nevyřešené 

otázky týkající se teplotních charakteristik přestřelujících vrcholů, jejich doby života 

a časové proměnlivosti. 

 

2.3.1 Družicová pozorování přestřelujících vrcholů 

Družicové snímky jsou důležitým zdrojem informací o přestřelujících vrcholech. 

Na snímcích ve viditelném pásmu jsou přestřelující vrcholy pozorovatelné díky své 

kopulovité struktuře vrhající stíny na okolní nižší oblačnost (např. Obr. 2.2a, 

Obr. 2.3a). Nejlépe jsou na těchto snímcích patrné během rána a pozdního 

odpoledne, kdy je slunce nízko nad obzorem a stíny vržené přestřelujícími vrcholy na 

okolní kovadlinu jsou velmi výrazné. Na snímcích v tepelném pásmu v oblasti 

atmosférických oken bývají přestřelující vrcholy doprovázeny lokálním minimem 

jasové teploty (v souladu s  obecnými předpoklady uvedenými v kapitole 2.2.1; 

Obr. 2.2b). Vzhledem k tomu, že snímky ve viditelném pásmu jsou využitelné pouze 

v denních hodinách, je přirozená snaha o detekci přestřelujících vrcholů na základě 

snímků v tepelném pásmu, které jsou k dispozici v denních i nočních hodinách. 

Vznikající algoritmy automatické detekce (např. Bedka a kol., 2010; Mikuš a Strelec 

Mahović, 2013) jsou tedy převážně založené na hodnotách jasových teplot, jejich 

gradientech či rozdílech mezi jasovými teplotami v různých kanálech družicových 

přístrojů (viz kapitola 2.3.2). 
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Obr. 2.2. Ukázka přestřelujícího vrcholu (v kroužku) na snímcích z družice 
Meteosat-8 z 20. 6. 2013 18:00 UTC. Přestřelující vrchol je velmi dobře patrný 
na HRV snímku, kde vrhá dlouhý výrazný stín (a). V kanále IR10.8 vykazuje 
výrazné lokální minimum jasové teploty (b). c) Sendvičový produkt vzniklý 
přeložením barevně zvýrazněného snímku z kanálu IR10.8 přes snímek HRV 
(detailní popis produktu viz Setvák a kol. 2012) ukazuje přestřelující vrchol při 
současném zachycení struktury i teplotních charakteristik. 
 

 
Obr. 2.3. Ukázka přestřelujícího vrcholu (v kroužku), který je dobře patrný na HRV 
snímku (a), avšak není doprovázen lokálním minimem jasové teploty (b). 
c) Sendvičový produkt vzniklý přeložením barevně zvýrazněného snímku z kanálu 
IR10.8 přes snímek HRV. Snímky z družice Meteosat-8 z 20. 6. 2013 16:40 UTC. 

 

V některých případech však můžeme ve viditelném pásmu pozorovat přestřelující 

vrchol, který nevykazuje v tepelném pásmu v oblasti atmosférického okna 

žádné lokální minimum jasové teploty (Obr. 2.3b; viz též Setvák a kol., 2012). To 

může být vysvětleno např. tím, že pozorovaný přestřelující vrchol již klesá zpět do 

rovnovážné hladiny HHO. Dalším možným vysvětlením je přítomnost chladné 

vrstvy cirrů v okolí přestřelujícího vrcholu maskujících teplejší HHO pod nimi. Také 

zde může hrát roli nedostatečné rozlišení družice, které neumožní věrně zachytit 
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prostorově úzce lokalizované minimum teploty. Existence přestřelujících vrcholů, 

které nejsou v tepelném pásmu patrné, znesnadňuje jejich detekci. Dalším 

problémem při detekci může být velká časová proměnlivost přestřelujících vrcholů. 

Udávaná doba jejich života se různí, bývají uváděny intervaly kolem 5 – 20 minut 

(např. Bedka, 2011), jiné práce zmiňují typickou dobu života dokonce kratší než 5 

minut (např. Dworak a kol., 2012). Některé přestřelující vrcholy tedy nemusí být 

zachyceny dokonce ani na snímcích v režimu rapid scan (Rapid Scanning Service, 

RSS, viz kapitola 3.1.2) s intervalem 5 minut mezi snímky (družice MSG) nebo 

nejsou zachyceny v kulminační fázi, kdy jejich jasová teplota dosahuje nejnižší 

hodnoty. Některé přestřelující vrcholy se jeví jako studené pouze na jediném snímku. 

Jindy se přestřelující vrchol jeví teplý od úplného počátku, a je tedy detekovatelný 

pouze ve viditelném pásmu (Setvák a kol., 2012). 

Kromě již zmíněného, a dosud ne zcela vysvětleného, pozorování přestřelujících 

vrcholů nedoprovázených lokálním minimem BT, mohou problémy při jejich detekci 

působit také výrazná teplotní minima, která neodpovídají žádnému přestřelujícímu 

vrcholu. 

 

2.3.2 Metody automatické detekce 

Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.3.1, algoritmy automatické detekce 

přestřelujících vrcholů založené na družicových pozorováních využívají nejčastěji 

hodnoty jasových teplot, neboť informace z kanálů v oblasti tepelného 

infračerveného záření jsou k dispozici během denních i nočních hodin. Jako základní 

kritérium bývá často využívána určitá maximální hodnota jasové teploty měřené 

v oblasti atmosférického okna (10 – 13 μm). Např. algoritmy popsané v pracích 

Bedka a kol. (2010) i Mikuš a Strelec Mahović (2013) požadují pro to, aby daný 

pixel na družicovém snímku mohl být označen jako přestřelující vrchol, nutnou, 

avšak ne postačující podmínku, že jasová teplota v odpovídajícím kanále musí být 

menší než 215 K. 

Pro detekci přestřelujících vrcholů bývá některými autory používán i rozdíl 

jasových teplot (Brightness Temperature Difference, BTD) v kanále s absorpcí vodní 

párou (~ 7 m, WV) a v kanále v oblasti atmosférického okna (~ 11 m, IRW). 

Metoda detekce přestřelujících vrcholů požadující hodnotu tohoto rozdílu vyšší než 
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stanovená mez bývá označována jako „WV-IRW BTD“ a vychází z následujících 

předpokladů (např. Bedka a kol., 2010): 

1) Teplota ve spodní stratosféře roste s výškou. 

2) Výstupné proudy související s přestřelujícími vrcholy transportují do spodní 

stratosféry vodní páru. 

3) Záření emitované touto teplejší vodní párou ve spodní stratosféře přispívá 

k celkovému záření detekovanému absorpčními kanály vodní páry, zatímco 

kanály v oblasti atmosférického okna měří pouze vyzařování studenější, níže 

položené HHO. 

Na základě těchto předpokladů by mělo být možné identifikovat přestřelující vrcholy 

pomocí kladných rozdílů jasových teplot v kanálech WV a IRW (WV-IRW). 

Pozorování kladných hodnot BTD WV-IRW bylo popsáno např. v pracích Fritz 

a Laszlo (1993), Ackerman (1996). Martin a kol. (2008) využívají tento rozdíl 

k detekci mohutné konvekce. Setvák a kol. (2007) však ukazují, že ačkoliv většinou 

odpovídá maximum BTD WV-IRW nejstudenějším BT v kanále IRW, někdy 

dochází k jeho výskytu mimo nejstudenější oblasti přestřelujících vrcholů. Případy, 

kdy nejvyšší hodnoty BTD WV-IRW neodpovídají nejnižším BT v kanále IRW 

bývají označovány jako BTD anomálie (např. Setvák, 2010; Šťástka a Radová, 

2013). Tyto případy mohou být vysvětleny např. advekcí vodní páry ve stratosféře 

mimo oblast aktivního výstupného proudu nebo přítomností vodní páry pocházející 

z jiného zdroje nevztahujícího se ke konvekci (viz např. Bedka a kol., 2010). Takové 

situace pak mohou negativně ovlivňovat výsledky detekce přestřelujících vrcholů 

metodou WV-IRW BTD. Konečně, kladné hodnoty WV-IRW BTD mohou mít svůj 

původ i v mikrofyzikálních vlastnostech HHO, resp. řídkých cirrů vyskytujících se 

nad HHO bouře (např. Setvák, 2010). 

Mezní hodnota rozdílu WV-IRW vhodná pro detekci přestřelujících vrcholů je 

závislá na prostorovém rozlišení použitého družicového přístroje, na konkrétním 

spektrálním rozsahu daného kanálu, intenzitě konvektivního výstupného proudu, 

teplotním profilu nad tropopauzou a celkové době setrvání vodní páry ve spodní 

stratosféře (např. Bedka a kol., 2010). Hodnocení metody WV-IRW s různými 

mezními hodnotami bylo provedeno v práci Bedka a kol. (2010), kde autoři mimo 

jiné uvádějí, že při použití této metody s mezí 2 K nebo 3 K často dochází k detekci 
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příliš velkých oblastí a zároveň že jedna hodnota meze vede k nekonzistentním 

výsledkům i u stejně intenzivních bouří. 

Lépe autoři (Bedka a kol., 2010) hodnotí metodu nazvanou “IRW texture” (viz 

též Bedka a kol., 2009) vyvinutou na Wisconsinské univerzitě v Madisonu 

(University of Wisconsin-Madison Cooperative Institute for Meteorological Satellite 

Studies, UW-CIMSS). Tato metoda je navržena pro detekci shluků studených pixelů 

velikostně odpovídajících přestřelujícím vrcholům. Prvním krokem této metody je 

nalezení pixelů s BT v kanále IRW (dále značené BT IRW) menší nebo rovnou 

215 K a zároveň menší nebo rovnou teplotě tropopauzy z NWP modelu. Z takto 

vybraných pixelů jsou pro další zpracování vyřazeny ty, u nichž do 15km vzdálenosti 

existuje pixel s menší hodnotou BT IRW (vzhledem k typické velikosti 

přestřelujících vrcholů jsou takové pixely považovány za součást stejného 

přestřelujícího vrcholu). Další požadavek je kladen na teplotní gradient v oblasti 

přestřelujícího vrcholu. Požadovaný rozdíl mezi BT IRW přestřelujícího vrcholu 

a průměrnou teplotou okolní kovadliny je minimálně 6,5 K. Průměrná BT IRW 

okolní kovadliny je počítána na základě hodnot v pixelech vzdálených 8-12 km 

(v závislosti na prostorovém rozlišení přístroje) od kandidáta na přestřelující vrchol 

v 16 směrech rovnoměrně rozložených po 22,5° intervalech kolem kandidáta. Aby 

byl pixel zahrnut do výpočtu průměrné teploty kovadliny, musí mu odpovídat 

hodnota BT IRW menší nebo rovna 225 K. Pokud tato podmínka není splněna 

alespoň v 5 z 16 uvažovaných směrů, dochází k vyřazení kandidáta na přestřelující 

vrchol. Tato podmínka ověřuje přítomnost horizontálně relativně rozsáhlé kovadliny 

a zároveň nevyřadí kandidáty při kovadlině nepravidelného tvaru. Popis metody 

vychází z práce Bedka a kol. (2010). 

Tato metoda je oproti metodě WV-IRW BTD výhodná v tom, že není přímo 

ovlivněná prostorovým rozložením vodní páry v atmosféře, nenadhodnocuje velikost 

jednotlivých přestřelujících vrcholů a nevyužívá jasové teploty v kanálu s absorpcí 

vodní párou, které mohou být ovlivněny střední vlnovou délkou nebo spektrálním 

pokrytím tohoto kanálu konkrétního družicového přístroje (Bedka a kol., 2009).  

Obě metody IRW texture i  WV-IRW BTD byly validovány v práci Bedka a kol. 

(2012) oproti databázi 111 přestřelujících vrcholů identifikovaných subjektivně 

v datech z přístroje Cloud Profiling Radar (CPR) družice CloudSat (více viz např. 

Sokol, 2010). Validace byla provedena na syntetických datech z přístroje ABI 
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(Advanced Baseline Imager; Schmit a kol., 2005) geostacionární družice GOES-R 

(Geostationary Operational Environmental Satellite R-Series; horizontální rozlišení 

2 km; plánovaný start v roce 2016) založených na datech z přístroje MODIS 

(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer; horizontální rozlišení 1 km); 

Bedka a kol. (2012). Pravděpodobnost detekce (Probability of Detection, POD) vyšla 

pro metodu IRW texture 75,6 % a pro metodu WV-IRW BTD (s podmínkou 

BTD  0 K) 96,3 %. Pravděpodobnost chybné detekce (False Alarm Ratio, FAR) 

byla u metody IRW texture 17,6 %, u metody WV-IRW BTD pak mnohem vyšší 

(81 %). Případové studie navíc ukázaly, že podmínka BTD  0 K u metody WV-

IRW BTD vede k detekci oblastí pokrývajících většinu plochy HHO mohutné 

konvekce, zatímco metoda IRW texture detekuje oblasti s prostorovým rozměrem 

odpovídajícím běžným přestřelujícím vrcholům (Bedka a kol., 2012). Při použití 

vyšší mezní hodnoty pro metodu WV-IRW BTD (BTD  4 K; mezní hodnota 

použitá také v práci Mikuš a Strelec Mahović, 2013) vyšlo FAR, ale zároveň i POD, 

podstatně nižší (POD ~ 12 %, FAR ~ 15 %). Při validaci na datech z přístroje 

SEVIRI evropské geostacionární družice Meteosat-9 (horizontální rozlišení 3 km) 

vyšly pro metodu IRW texture POD 65 % a FAR 23% (tyto hodnoty jsou však 

založeny pouze na vzorku 34 přestřelujících vrcholů; Bedka a kol., 2012). Na data z 

evropských geostacionárních družic MSG byla metoda IRW texture aplikována také 

v práci Bedka (2011), kde však nebyla provedena validace těchto metod, práce se 

zabývala vztahem detekovaných přestřelujících vrcholů s extrémními projevy počasí. 

Další metody detekce přestřelujících vrcholů byly diskutovány v práci Mikuš 

a Strelec Mahović (2013). Autorky pracovaly s daty z evropských geostacionárních 

družic MSG (přístroj SEVIRI) pro oblast Chorvatska a jeho širšího okolí. Testovaly 

4 metody založené na kombinaci již zmíněné podmínky BT IRW (IR10.8) < 215 K 

s kritérii pro rozdíly jasové teploty mezi různými kanály v tepelném pásmu. Jedná se 

vždy o rozdíl jasové teploty v kanále s absorpcí některou z plynných složek 

atmosféry a jasové teploty v kanále v oblasti atmosférického okna (viz Tab. 2.1). 

První z metod v podstatě odpovídá již zmíněné metodě WV-IRW BTD (navíc je zde 

pouze podmínka BT IR10.8 < 215 K). Tyto metody vycházejí z dřívějších prací 

zabývajících se vztahem výšky HHO a jasových teplot v kanálech s absorpcí 

plynnými složkami (např. Kwon a kol., 2009; Kwon a kol., 2010; Menzel, 2001).  
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metoda kritéria 
WV-IRW 

IR10.8 < 215 K 

WV6.2 - IR10.8 > 4 K 
CO2-IRW IR13.4 - IR10.8 > 3,5 K 
O3-IRW IR9.7 - IR10.8 > 13 K 
COMB WV6.2 - IR10.8 > 4 K & IR9.7 - IR10.8 > 13 K 

Tab. 2.1. Kritéria metod automatické detekce přestřelujících vrcholů používaná 
v článku Mikuš a Strelec Mahović (2013). Ve sloupci „metoda“ jsou uvedeny názvy 
metod používané v původním článku. V části kritéria jsou pomocí standardních 
označení kanálů přístroje SEVIRI (družic MSG; viz kapitola 3.1.2) definovány 
použité veličiny s uvedenými mezními hodnotami. 

 

Jako nejvhodnější byla v práci Mikuš a Strelec Mahović (2013) vyhodnocena 

metoda COMB (Tab. 2.1), u níž autorky uvádějí FAR 20 %. Pro metodu WV-IRW 

uvádějí FAR 38 %, pro CO2-IRW 28 %, pro O3-IRW FAR není uvedeno. POD není 

v práci hodnocena. 

V souvislosti s objektivní detekcí přestřelujících vrcholů bývá také citována 

práce Berendes a kol. (2008); viz např. Bedka a kol. (2010), Růžičková (2009). 

Tento článek používá metodu shlukové analýzy pro klasifikaci typů oblačnosti na 

základě družicových snímků ve viditelném, blízkém infračerveném i infračerveném 

pásmu, která se ukazuje být použitelná pro detekci mohutné konvekce, která zahrnuje 

přestřelující vrcholy. 

Metodám diskutovaným v práci Mikuš a Strelec Mahović (2013) a metodě IRW 

texture se věnujeme ve výsledkové části této práce v kapitole 6, kde také testujeme 

vlastní metodu detekce přestřelujících vrcholů. 

  

2.4 Uzavřené teplé oblasti, studená-U/V a studené prstence 

Na některých barevně zvýrazněných družicových snímcích z tepelných kanálů 

v oblasti atmosférických oken zachycujících HHO konvektivních bouří jsou patrné 

uzavřené teplejší oblasti obklopené studenou HHO (prvně dokumentované v práci 

Mills a Astling, 1977). Obklopující studená oblast může mít dvojí charakter – 

v prvním případě její tvar připomíná písmeno U nebo V, druhou variantu tvoří 

uzavřený studený prstenec. Jak již bylo zmíněno v kapitolách 1 a 2.2.1, k těmto 

jevům se váží některé nedořešené otázky týkající se vztahu jasové teploty HHO s její 

výškou, původu a dynamiky těchto jevů. 
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První ze zmiňovaných jevů se nazývá „studené-U“ nebo „studené-V“ (anglicky 

cold-U/V; Obr. 2.4). Byl popsán již na přelomu 70. a 80. let minulého století na 

základě pozorování z polárních družic NOAA POES (National Oceanic and 

Atmospheric Administration Polar Operational Environmental Satellite) a zejména 

z geostacionárních družic GOES (Geostationary Operational Environmental 

Satellite) a původně označován jako „enhanced-V“ (Adler a kol., 1981; Fujita, 1982; 

Heymsfield a kol., 1983a, 1983b; McCann, 1983; Negri, 1982), přičemž toto 

označení se doposud především v americké literatuře vyskytuje. Důvodem pro toto 

označení bylo to, že jev byl pozorovatelný pouze na snímcích zvýrazňujících určitý 

interval jasových teplot (anglicky „black and white enhanced imagery“, nebo později 

„color-enhanced imagery“). Jev je orientován tak, že vrchol studeného-U/V je blízko 

oblasti výrazných přestřelujících vrcholů na návětrné straně kovadliny (z hlediska 

relativního proudění v horních hladinách bouře) a teplá oblast se nachází ve směru 

relativního proudění, na závětrné straně vzhledem k oblasti přestřelujících vrcholů. 

Nejstudenější oblast ve vrcholu studeného-U/V zpravidla odpovídá nejvyšší oblasti 

HHO (přestřelujícímu vrcholu) nebo je vzhledem k ní umístěna mírně proti větru 

(Adler a Mack, 1986; Heymsfield a Blackmer, 1988). Teplá oblast vyskytující se 

v závětří přestřelujících vrcholů v blízkosti vrcholu studeného-U/V bývá označována 

jako „close-in warm area“ (CWA). Společně s CWA se může vyskytnout ještě 

vzdálenější teplá oblast – dále v kovadlině ve směru po větru od vrcholu studeného-

U/V, mezi jeho rameny – „distant warm area“ (DWA; Obr. 2.4); Heymsfield 

a Blackmer (1988), Heymsfield a kol. (1983a, 1991). Nejstudenější bod, který bývá 

pozorován v blízkosti vrcholu studeného-U/V, spolu s CWA bývají označovány jako 

„cold-warm couplet“ (Adler a Mack, 1986; Brunner a kol., 2007a); dále v této práci 

používáme označení CWC. 

V oblasti Evropy se častěji vyskytují konvektivní bouře vykazující druhý ze 

zmíněných jevů, tj. studenou oblast ve tvaru prstence (Obr. 2.5), pro které se používá 

označení „prstencové bouře“, anglicky „cold-ring shaped storm“ (někdy také „cold-

doughnut shaped storm“); Dotzek a kol. (2005), Setvák a kol. (2008b, 2010). Teplé 

oblasti  u  těchto  bouří   bývají   nazývány  „central warm spot“  (CWS)  a  obdobně 
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Obr. 2.4. Ukázka bouře se studeným-U/V z 26. 5. 2007 15:15 UTC nad Německem 
na snímcích z družice Meteosat-9. a) HRV snímek s výrazným přestřelujícím 
vrcholem (OT). b) Barevně zvýrazněný snímek v kanále IR10.8 se studeným-U/V 
a oblastmi CWA a DWA. Na HRV snímkuje je v oblasti DWA patrná vlečka 
(označená elipsou).  - zeměpisná šířka,  - zeměpisná délka; projekce: cylindrická 

 

 

Obr. 2.5. Ukázka bouří se studeným prstencem z 25. 6. 2006 13:45 UTC nad Českou 
republikou a Rakouskem na snímcích z družice Meteosat-8. a) HRV snímek 
se zřetelnými přestřelujícími vrcholy (OT). b) Barevně zvýrazněný snímek v kanále 
IR10.8 se studenými prstenci a oblastmi CWS.  - zeměpisná šířka,  - zeměpisná 
délka; projekce: cylindrická 
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jako CWA u bouří se studeným-U/V bývají pozorovány v závětří výrazného 

přestřelujícího vrcholu či vrcholů.  

Ačkoliv se těmito jevy (uzavřenými teplými oblastmi, studenými prstenci, 

studenými-U/V) zabývalo a doposud zabývá značné množství publikací, neexistuje 

žádná obecně uznávaná kvantitativní definice, která by byla založená např. na 

teplotních rozdílech mezi teplou a studenou oblastí, velikosti či době trvání jevu. 

Z toho také vyplývá jistá subjektivita označení jevu za studený prstenec či studené-

U/V. V některých pracích (např. Setvák a kol., 2010) bývá pro vyloučení krátkodobě 

žijících přechodných jevů požadována doba trvání alespoň ~ 40 minut. Jevy s kratší 

dobou života pak bývají označovány jako „krátkodobě žijící teplé oblasti“ (anglicky 

short-lived warm spots). Toto rozlišení na základě minimální doby života 40 minut 

budeme používat i v následujících částech této práce (kapitola 5). 

Důvodem odlišného označení teplých oblastí vyskytujících se uvnitř 

studeného-U/V (CWA) a studeného prstence (CWS) je skutečnost, že zatím není 

zcela zřejmé, zda jsou mechanizmy jejich vzniku shodné či nikoliv. Pro souhrnný 

popis CWA a CWS se někdy zavádí označení „embedded-warm area“ (EWA; Setvák 

a kol., 2010). 

 

2.4.1 Hypotézy vzniku 

V literatuře bylo navrženo několik možných vysvětlení vzniku teplých oblastí, 

studených-U/V a studených prstenců:  

 Mills a Astling (1977) navrhují jako možné vysvětlení teplé oblasti rozdíly 

v emisivitě. Uvádějí, že oblast updraftu, která obsahuje relativně velké oblačné 

částice a je opticky mohutnější oproti cirrovité kovadlině složené z ledových 

krystalků, má oproti kovadlině větší emisivitu, a ukazují, že předpoklad emisivity 

větší o 20 % vede ke zvýšení jasové teploty o 15°C. Podle této hypotézy by tak 

teplá oblast odpovídala oblasti updraftu. 

 Podle jiné, novější hypotézy může být uzavřená teplá oblast důsledkem větší 

lokální propustnosti HHO v tepelném pásmu související s radiačními vlastnostmi 

oblačných částic, která umožní družici zachytit příspěvek záření i z nižších, 

teplejších hladin uvnitř bouře. Tato hypotéza vychází ze simulací radiačního 

přenosu a předpokladu prostorové proměnlivosti ledového obsahu (Ice Water 
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Content) v kovadlině. Vysvětlení je pak založené na menším ledovém obsahu 

a tedy menší optické tloušťce v teplé oblasti oproti studené části jevu. 

Heymsfield a kol. (1983b) 

 Další hypotéza je založena na přítomnosti vrstvy cirrů v teplejší spodní 

stratosféře, vyskytující se nad závětrnou částí kovadliny bouře. Jedná se 

o „vyskakování“ cirrů (tzv. jumping cirrus) v důsledku kolapsu přestřelujících 

vrcholů (Fujita, 1982). Dle prací Wang (2003, 2007a) a Wang a kol. (2009) je 

mechanizmem vzniku jumping cirrů tzv. „gravity wave breaking mechanism“ 

(pro tento mechanizmus zatím neexistuje ustálený český ekvivalent), kdy dochází 

vlivem gravitačních vln k oddělení části HHO a jejímu vyvrhnutí do spodní 

stratosféry (nevratný a neadiabatický přesun hmoty z troposféry do stratosféry; 

Wang, 2007a). Tyto cirry pak v důsledku promíchávání s teplejším vzduchem 

spodní stratosféry vytvářejí teplou oblast (obdobně jako v následující hypotéze). 

McCann (1983) 

 I podle další hypotézy je vysvětlením teplé oblasti přítomnost stratosférických 

cirrů. Mills a Astling (1977) a Adler a kol. (1981) zdůvodňují jejich vznik 

transportováním vlhkosti výstupným proudem nad studenou tropopauzu do 

teplejší spodní stratosféry. Tuto hypotézu dále rozšířili Setvák a kol. (2007) 

a Setvák a Rabin (2005), kteří uvádějí, že možnou příčinou vzniku teplých oblastí 

a tedy zformování studených-U/V mohou být tzv. vlečky3 (anglicky plumes), 

které se někdy vyskytují nad HHO bouří v teplejší spodní stratosféře (Levizzani 

a Setvák, 1996; Setvák a Doswell, 1991). Vlečky jsou cirrovité jevy 

připomínající kouřovou vlečku z komína; jsou vertikálně oddělené od HHO 

(vrhají na ni stíny pozorovatelné ve viditelném pásmu); zabírají část kovadliny 

bouře (nikdy ne celou); mívají často velmi malý „zdroj“ (průměr přibližně 1 km 

i menší), který většinou neodpovídá nejstudenější oblasti HHO; Levizzani 

a Setvák (1996), Řezáčová a kol. (2007), Wang (2003). Jak uvádí např. Levizzani 

a Setvák (1996), vlečky se svými charakteristikami liší od již zmíněných jumping 

                                                             
3 Vlečky byly nejprve objeveny díky své zpravidla vyšší odrazivosti v pásmu kolem 3,7 m 
(Levizzani a Setvák, 1996; Setvák a Doswell, 1991), později byly identifikovány i v jiných kanálech 
(ve viditelném i tepelném pásmu). Zvýšená odrazivost v pásmu kolem 3,7 m je důsledkem 
přítomnosti drobných ledových částic. Wang (2003, 2007a) dává vlečky na základě modelování do 
souvislosti s již zmíněným gravity wave breaking mechanizmem. Uvádí, že tento mechanizmus je 
zodpovědný za minimálně dvě odlišné formy vleček. Zde diskutované vlečky označuje termínem 
„overshooting plume“, druhý typ odpovídající jumping cirrům je označován jako „anvil-sheet plume“. 
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cirrů, nejedná se o tentýž jev. Vlečky jsou oproti jumping cirrům prostorově i 

časově stabilnější a mohou sahat do značné vzdálenosti od svého zdroje, až za 

okraj „regulérní“ kovadliny. Studená oblast ve tvaru U nebo V vzniká podle této 

hypotézy „zamaskováním“ části studené HHO bouře teplejší vlečkou nad její 

kovadlinou (tzv. plume masking mechanism). 

 Uvažované jevy mohou také vznikat jako důsledek závětrných efektů (anglicky 

wake effects) tj. působením procesů probíhajících při přetékání a obtékání 

proudění přes oblast přestřelujících vrcholů. V jejich závětří se mohou uplatňovat 

subsidenční pohyby vedoucí k ohřevu vzduchu. Současně může docházet 

k míšení s teplejším stratosférickým vzduchem. Vzduch obtékající přestřelující 

vrcholy z nich může strhávat studené částice a napomáhat vzniku studeného-U/V. 

Adler a kol. (1981), Heymsfield a kol. (1983a), Negri (1982), McCann (1983) 

Obdobný mechanizmus uvažují pro vysvětlení teplé oblasti Mills a Astling 

(1977), kteří předpokládají stejné subsidenční pohyby doprovázené navíc 

poklesem HHO do nižších, a tedy teplejších hladin. Uvádějí však, že takové 

poklesy zaznamenané leteckým měřením (Fujita, 1974) nedosahují dostatečného 

prostorového rozsahu a časového trvání, aby mohly vysvětlit pozorované teplé 

oblasti. 

 Někdy jsou také jako možné vysvětlení teplých oblastí a studených-U/V uváděny 

gravitační a závětrné vlny. Brunner a kol. (2007b), Heymsfield a Blackmer 

(1988), Lin (1986) 

 Dalším možným vysvětlením CWS je vývoj vyvýšeného centrálního dómu 

obklopujícího oblast přestřelujících vrcholů, který zasahuje do teplejší spodní 

stratosféry a dostává se s ní do přibližné tepelné rovnováhy (Obr. 2.6). Zatímco 

níže položené okolní partie HHO bouře se nacházejí blíže nejchladnějším 

hladinám v okolí tropopauzy a vytvářejí studený prstenec kolem vyvýšeného 

centrálního dómu. Řezáčová a kol. (2007), Setvák a kol. (2008b) 

 

Je vysoce pravděpodobné, že skutečné vysvětlení je kombinací několika výše 

uvedených mechanizmů. Pro úplnost uvádíme, že výčty různých vysvětlujících 

hypotéz lze nalézt také např. v pracích Brunner a kol. (2007b), Řezáčová a kol. 

(2007), Setvák a kol. (2008b). 
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Obr. 2.6. Schéma vyvýšeného centrálního dómu. Zdroj: Setvák (2004b) – Autorem 
dodatečně upraveno 2015. 

 

2.4.2 Další pozorování 

V následující části shrneme některá další pozorování týkající se teplých oblastí, 

studených prstenců a studených-U/V. Heymsfield a kol. (1983a) ukazují na bouřích 

se studeným-U/V, že struktura jasové teploty HHO nemusí nutně odpovídat její 

vertikální struktuře (výšce). Schlesinger (1984) byl jedním z prvních, kdo 

poukazovali, že střih větru v horních hladinách troposféry je velmi důležitý pro 

strukturu HHO (teplotní i výškovou). Adler a Mack (1986) na základě modelování 

ukazují, že pro vývoj CWC jsou důležité silné výstupné proudy pronikající výrazně 

do stratosféry a silné promíchávání související se střihem větru v oblasti HHO. 

Heymsfield a Blackmer (1988) docházejí na základě pozorování k obdobnému 

závěru, že kombinace silného troposférického střihu větru zejména v blízkosti 

tropopauzy, silných výstupných proudů a přestřelujících vrcholů se zdá být důležitá 

pro vývoj studených-U/V. Výstupy modelu v práci Schlesinger (1988) naznačují, že 

přítomnost teplotní inverze nad tropopauzou vede k trvalejšímu studenému-U/V 

a větší teplé oblasti. Další práce (založené na pozorování i výstupech modelů) 

naznačují, že teplotní inverze nad tropopauzou a střih větru v úrovni HHO jsou 
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pravděpodobně klíčovými faktory pro vznik studených prstenců a studených-U/V 

(Setvák a kol., 2008a; Setvák a kol., 2010). Setvák a kol. (2008a) a Wang (2009) také 

vyslovují hypotézu, že výskyt studených prstenců je spojen se slabším střihem větru 

v úrovni HHO, zatímco studená-U/V vznikají při silnějším střihu větru. 

Obvykle pozorujeme v dané situaci buď výskyt studených prstenců nebo 

studených-U/V. Někdy však dochází k výskytu obou jevů současně na HHO dvou 

blízkých bouří tj. ve stejných nebo velmi podobných okolních podmínkách. Někdy 

dokonce dochází k transformaci mezi studeným prstencem s CWS a studeným-U/V 

s CWA, přičemž typicky se studený prstenec transformuje do studeného-U/V (viz 

např. Setvák a kol., 2008a; a také kapitoly 5.1.1 a 5.3 této práce), což naznačuje na 

existenci blízkého vztahu mezi těmito jevy. 

Púčik a kol. (2013) na základě studia silných konvektivních bouří, které se 

vyskytovaly 15. 10. 2010 nad střední Evropou a byly doprovázeny výskytem 

studených prstenců a studených-U/V, dochází k závěru, že tyto jevy na HHO jsou 

citlivé na podmínky v horní troposféře a to zejména na sílu proudění relativně 

vzhledem k bouři. Studované případy se studenými-U/V byly typicky spojeny 

s velmi silným prouděním vzhledem k bouři v úrovni kovadliny (přes 20 m/s) 

a s pravostáčivým pohybem buňky. Naopak bouře se studenými prstenci pozorovali 

v oblastech se slabým prouděním vzhledem k bouři (pod 15 m/s). Přechod mezi 

oběma jevy spojují s počátkem či zvýrazněním pravostáčivého pohybu buňky. Na 

pozorování pravostáčivého pohybu u bouří se studeným-U/V upozorňuje také již 

Setvák a kol. (2010). 

Jak již bylo zmíněno, u studených prstenců a studených-U/V bývá obvykle 

pozorován výrazný přestřelující vrchol ve vrcholu studené části jevu (tj. v jeho 

návětrné straně) alespoň v některých fázích vývoje bouře. V některých případech (ne 

příliš často) však dochází k vývoji studeného přestřelujícího vrcholu uvnitř teplé 

oblasti, aniž by došlo k jejímu zániku či výraznému narušení její existence (viz např. 

Radová a kol., 2012; Setvák a kol., 2010; a také kapitola 5.1.1 této práce). Takový 

vývoj, který bývá pozorován spíše v pozdějších stádiích vývoje bouře, zatím nebyl 

jednoznačně vysvětlen. 

Setvák a kol. (2013) pozorovali v datech z lidaru družice CALIPSO (viz kapitola 

3.1.5) odlišný vzhled HHO teplé oblasti dvou bouří, jedné se studeným-U/V, druhé 

se studeným prstencem. U bouře se studeným-U/V pozorovali v teplé oblasti horní 
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hranici oblačnosti vyvýšenou (pravděpodobně odpovídající vlečce nad kovadlinou) 

oproti studeným ramenům studeného-U/V, zatímco u prstencové bouře takové 

vyvýšení pozorované nebylo. Na základě těchto příkladů autoři usuzují, že 

interpretace uzavřených teplých oblastí se může pro různé situace lišit a poukazují, 

že pro lepší porozumění těmto jevům bude potřeba provést další studie podobných 

případů. 

Jedna z nejnovějších studií (Homeyer, 2014) naznačuje, že přítomnost 

stratosférických cirrů nad kovadlinou je nejpravděpodobnější vysvětlení uzavřených 

teplých oblastí. Tato práce je založená zejména na trojrozměrných radarových 

pozorováních s vysokým rozlišením a vysvětlení teplé oblasti přítomností 

stratosférických cirrů je postaveno na vyloučení dalších možných hypotéz. Autor 

nicméně zmiňuje existenci některých nejistot v použitých technikách a potřebu 

dalších studií pro potvrzení navrženého vysvětlení. 

V různých pracích lze samozřejmě také nalézt informace o hodnotách 

minimálních teplot ve studené části jevu a maximálních teplot v uzavřené teplé 

oblasti, rozdílech mezi těmito extrémy i jejich vzdálenostech. Brunner a kol. (2007a) 

studovali charakteristiky studených-U/V nad kontinentální oblastí USA pro měsíce 

květen – červenec v letech 2003 (209 případů) a 2004 (241 případů) s využitím dat 

z přístrojů AVHRR a MODIS polárních družic (kapitola 3.1.5). Iršič Žibert a kol. 

(2012) studovali 139 případů studených prstenců a studených-U/V nad oblastí 

Slovinska a jeho širšího okolí v letních obdobích v letech 2006 – 2010 s využitím dat 

přístroje SEVIRI geostacionárních družic MSG (kapitola 3.1.2). Část výsledků obou 

prací shrnuje Tab. 2.2. Při srovnávání hodnot uvedených v tabulce je však třeba mít 

na paměti, že byly určeny nejen na základě studia konvektivních bouří vyskytujících 

se v odlišných zeměpisných oblastech, ale i s využitím dat s jiným prostorovým 

rozlišením, které má vliv na měřené hodnoty jasových teplot (horší rozlišení 

znamená větší „průměrování“ hodnot jasové teploty v důsledku větší velikosti 

obrazového pixelu družice – viz např. Bedka a kol., 2012; Setvák a Levizzani, 1992; 

Valachová a Radová, 2014; a také kapitola 5.1.2 této práce). 

Ačkoliv značné množství publikací týkajících se uzavřených teplých oblastí, 

studených prstenců a studených-U/V přineslo různé vysvětlující hypotézy i mnoho 

užitečných poznatků, původ a dynamika těchto jevů zatím nebyly zcela jednoznačně  
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Brunner a kol. (2007a)       

2003 / 2004 
Iršič Žibert a kol. (2012)          

2006-2010 
  minimum maximum medián minimum maximum medián 
Tmin [K] 184 / 181 222 / 220 200 / 201 202,8 217,6 211,9 
Tmax [K] 205 / 206 246 / 232 217 / 217 210,3 224,4 219,6 
Tdiff [K] 5 / 5 35 / 41 16 / 15 3 13,4 7,1 
Dist [km] 3 / 3 43 / 41 10 / 9 11 65 27 

Tab. 2.2. Charakteristiky studených-U/V a studených prstenců určené v pracích 
Brunner a kol. (2007a) a Iršič Žibert a kol. (2012). Tmin je minimální teplota ve 
studené části jevu, Tmax maximální teplota v uzavřené teplé oblasti, 
Tdiff = Tmax - Tmin a Dist je vzdálenost mezi pixely s Tmin a Tmax. 

 

vysvětleny. Rovněž rozdíl v podmínkách vedoucích ke vzniku studeného prstence 

a studeného-U/V zatím nebyl plně objasněn. 

Těmto jevům dodává na významnosti skutečnost, že konvektivní bouře se 

studenými-U/V či studenými prstenci bývají velmi často doprovázeny extrémními 

projevy počasí (např. silným větrem, kroupami, tornádem). Vazbu mezi 

studeným-U/V a extrémními doprovodnými projevy počasí doložil již např. Adler 

a kol. (1985) či McCann (1983). Většina bouří se studeným-U/V bývá doprovázena 

extrémním počasím, avšak na druhou stranu je nutno podotknout, že u mnoha silných 

bouří studené-U/V na družicových snímcích nepozorujeme (Adler a kol., 1985; 

McCann, 1983). Výskyt extrémních doprovodných projevů počasí u bouří se 

studeným prstencem uvádí např. Iršič Žibert a kol. (2010) a Setvák a kol. (2010). 

 Souvislost studených prstenců (s CWS) a studených-U/V (s CWA) s extrémními 

projevy počasí je také důvodem proč kromě již zmíněných studií zaměřených na 

původ a vývoj těchto jevů, vznikají také práce mající za cíl objektivní automatickou 

detekci těchto jevů pro účely nowcastingu. Různé metody jsou popsány v pracích 

Bedka a kol. (2011), Brunner a kol. (2007b), Iršič Žibert a Žibert (2013) a Vaníčková 

(2007). 

Konvektivním bouřím se studeným prstencem či studeným-U/V se věnujeme ve 

výsledkové části této práce v kapitole 5. 
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3 Použité metody distančních pozorování 

a zpracování dat 

Tato kapitola je zaměřená na metody distančních pozorování – družicová, 

radarová a sondážní měření. Vzhledem k tomu, že naše práce je založená především 

na družicových datech, věnujeme největší pozornost právě družicím a jejich 

přístrojům. Přístroje „klasických“ operativních meteorologických družic měří 

pasivně elektromagnetické záření, přicházející k družici od zemského povrchu, 

oblačnosti a atmosféry, proto věnujeme část této kapitoly rovněž základním vztahům 

fyziky záření. 

 

3.1 Družice 

3.1.1 Základní vztahy fyziky záření 

Černé těleso je idealizované těleso, které absorbuje veškeré na něj dopadající 

záření a zároveň je jeho emisivita  = 1, což znamená, že jeho tepelné vyzařování je 

dáno Planckovým zákonem. Je-li teplota černého tělesa T, pak na vlnové délce  

vyzařuje (např. Menzel, 2001): 
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kde B je spektrální hustota intenzity vyzařování jednotkovou plochou černého tělesa 

do jednotkového úhlu (spektrální hustota záře), kB = 1,381  10-23 JK-1 

Boltzmannova konstanta, h = 6,626  10-34 Js Planckova konstanta 

a c = 2,998  108 ms-1 rychlost světla. 

S teplotou černého tělesa se mění nejen celková intenzita vyzařování I (Stefan-

Boltzmanův zákon), 
 

 4T=I  , (3.2) 
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kde  = 5,671 10-8 W m-2 K-4 je Stefanova-Boltzmanova konstanta, ale také vlnová 

délka, na níž je vyzařováno maximum energie (Wienův posunovací zákon):  
 

 
T
b=max , (3.3) 

 

kde b = 2897,9 mK je Wienova konstanta. Spektrální hustota záře v tomto maximu 

se pak mění s teplotou jako: 
 

   .~, 5
max TTB   (3.4) 

 

Záření Slunce dopadající na Zemi lze aproximovat zářením černého tělesa 

o teplotě přibližně 5800 – 6000 K (odpovídající teplotě sluneční fotosféry), přičemž 

různé zdroje uvádějí různou hodnotu této teploty (Řezáčová a kol., 2007). Maximum 

slunečního záření tedy dle vztahu (3.3) dopadá ve vlnových délkách kolem 0,5 m 

(viz Obr. 3.1), tj. v oblasti viditelného záření. Naopak průměrná teplota zemské 

atmosféry je přibližně 255 K (Menzel, 2001) a maximum tepelného záření atmosféry 

se tak dle vztahu (3.3) pohybuje v oblasti kolem 10 m (viz Obr. 3.2b). Obr. 3.2a 

srovnává spektrální hustotu záře odraženého slunečního záření se zářením zemského 

povrchu či oblačnosti a atmosféry (aproximovanými černým tělesem o teplotě 

300 K). Obě křivky se překrývají pouze minimálně, což je velkou výhodou pro 

družicová pozorování, kdy je možné na delších vlnových délkách (v infračervené 

oblasti) studovat záření atmosféry, oblačnosti a zemského povrchu bez toho, že by 

bylo výrazně ovlivněno rozptylem či odrazem dopadajícího slunečního záření. Jak 

uvádí (Menzel, 2001), sluneční záření nese méně než 1 % své energie ve vlnových 

délkách delších než 4 m a naopak záření atmosféry, oblačnosti a zemského povrchu 

nese méně než 1 % své energie na vlnových délkách kratších než 4 m. 

Emisivita reálných objektů je vždy menší než 1 a pro většinu reálných 

vyzařujících objektů je funkcí vlnové délky. Tato veličina udává, jaký je poměr 

záření emitovaného tělesem na dané vlnové délce (R) k záření černého tělesa 

o stejné teplotě, tedy  = R/B. To, jakou část dopadajícího záření těleso na dané 

vlnové délce absorbuje, je vyjádřeno jeho pohltivostí a. Je-li těleso 

v termodynamické rovnováze, pak absorbuje a emituje stejné množství záření, jinak 

by se jeho teplota měnila, což by bylo v rozporu s předpokladem rovnováhy. Pokud  
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Obr. 3.1. Srovnání spektrální hustoty intenzity záření dopadajícího na horní hranici 
zemské atmosféry (oranžová křivka) a spektrální hustoty záře odraženého slunečního 
záření při výšce Slunce nad obzorem 45° a odrazivosti 0,9 (modrá křivka). Zdroj: 
Setvák a Novák (2014). 

 

 
Obr. 3.2. a) Srovnání spektrální hustoty záře odraženého slunečního záření při výšce 
Slunce nad obzorem 45° a odrazivosti 0,2 (levá křivka) a vyzařování zemského 
povrchu při teplotě 300 K (pravá křivka). Parametry byly zvoleny tak, aby byly 
reálné, ale zároveň se oba typy záření k sobě blížily. Pro ostatní reálné parametry 
bude typicky rozdíl mezi křivkami výraznější. b) Srovnání spektrální hustoty záře 
vyzařování zemského povrchu a atmosféry při různých teplotách. Zdroj: Setvák a Novák 
(2014). 

 

navíc na těleso dopadá záření černého tělesa o stejné teplotě, pak nutně jeho 

emisivita a pohltivost na dané vlnové délce musí být shodné,  = a. Tento vztah se 

nazývá I. Kirchhoffův zákon. 

Obdobně k pohltivosti se definuje také odrazivost tělesa r jako poměr 

odraženého  a dopadajícího  záření  a pro průchod  záření tělesem propustnost  t.  Ze 
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zákona zachování energie vyplývá II. Kirchhoffův zákon: 
 

 .1  tra  (3.5) 
 

Pro tělesa v tepelné rovnováze se zářičem lze také psát: 
 

 .1  tr  (3.6) 
 

Uvažujme nyní průchod záření o vlnové délce  a počáteční spektrální hustotě 

záře L,0 skrz vrstvu plynu, která na této vlnové délce záření částečně pohlcuje 

a zároveň sama září jako černé těleso. Rozptyl záření zanedbáme. Absorpce záření 

bude dána jako: 
 

 .,  daLdL abs   (3.7) 
 

a emitované záření lze za výše uvedeného předpokladu tepelné rovnováhy  = a 

psát: 
 

 .,   daBdBdL emit   (3.8) 
 

Element pohltivosti da je přímo úměrný elementu tloušťky absorpční vrstvy, kterou 

záření prochází dl = dz/cos(), kde  je zenitový úhel a z výška nad zemským 

povrchem, a roste také s hustotou plynu , 
 

 
,

)cos(
dzkda 







  (3.9) 

 

kde k je koeficient pohltivosti závislý na teplotě, tlaku či složení plynu. Po sečtení 

obou příspěvků (3.7) a (3.8) dostáváme Schwarzchildovu rovnici: 
 

  
,

)cos(
dzkBLdL 







  (3.10) 

 

Předpokládáme-li, že plyn je izotermální, a tedy spektrum jeho vyzařování se 

s výškou  nemění,  po  integraci  rovnice  (3.10)   přes   tloušťku  vrstvy  plynu  Z 
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dostáváme výslednou spektrální hustotu záře po průchodu touto vrstvou: 
 

 ),exp())exp(1( 0,    LBL  (3.11) 
 

kde 
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je optická tloušťka plynu a 
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   (3.13) 

 

je propustnost vrstvy. 

Koeficient pohltivosti k se v atmosféře velmi výrazně mění s vlnovou délkou 

v závislosti na čárových, vibračních či rotačních spektrech jednotlivých plynů, 

z nichž je atmosféra složena. Družicovým pozorováním Země na odlišných vlnových 

délkách tak lze získat informace o různých fyzikálních procesech, které v atmosféře 

probíhají. Část kanálů družicových přístrojů je umístěna v oblasti tzv. 

atmosférických oken – např. přibližně 3,4 – 4 m, 8,1 – 9,3 m a 10 – 13 m (např. 

následující kanály přístroje SEVIRI družic MSG: IR3.9, IR8.7, IR10.8, IR12.0; viz 

Tab. 3.2, kapitola 3.1.2), kde je absorpce bezoblačnou atmosférou velmi malá a pro 

záření přicházející od zemského povrchu a oblačnosti je tak atmosféra téměř 

transparentní. Další kanály jsou naopak zaměřené právě na oblast absorpce určitými 

plyny a jsou umístěny např. v pásmech absorpce vodní párou (~ 5 – 8 m), ozonem 

(~ 9,2 – 10 m) či oxidem uhličitým (~ 13 – 17 m); pro přístroj SEVIRI se jedná 

o kanály: WV6.2, WV7.3, IR8.7 a IR13.4 (viz Tab. 3.2). 

Záření dopadající na senzor družice je pak dáno příspěvky záření zemského 

povrchu (uvažovaného jako černé těleso), jež atmosférou projde, a záření 

jednotlivých vrstev atmosféry. Toto družicí registrované záření je řešením 

Schwarzchildovy rovnice (3.10). Tu lze s využitím vztahu (3.13) přepsat do tvaru: 
 

    dtBItd  . (3.14) 
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Integrací přes přes z od 0 do nekonečna pak dostáváme rovnici radiačního přenosu 

popisující záření dopadající na senzor družice: 
 

 
       






0

0, ,00
z

sat dz
dz
dtzTBZztzTBL 

 . (3.15) 

 

Jak tato rovnice naznačuje, v obecném případě je záření dopadající na senzor družice 

ovlivněné jak teplotním profilem atmosféry, tak hustotním profilem, který ovlivňuje 

absorpci záření. Řešení inverzního problému, tj. získání těchto profilů z družicových 

měření, je možné, avšak jde o poměrně komplikovanou úlohou – více viz např. 

Menzel (2001).  

Záření detekované v kanálech v infračerveném pásmu se často udává ve formě 

takzvané jasové teploty (Brightness Temperature, BT, viz též kapitola 2.2.1). Jasová 

teplota je definována jako fiktivní teplota, jakou by muselo mít černé těleso, aby na 

dané vlnové délce emitovalo záření odpovídající měřeným hodnotám L,sat., tedy 
 

 




















.,
5

221ln
sat

B L
chk

chBT




. 
(3.16) 

 

Proto někdy bývá tato teplota alternativně nazývána jako ekvivalentní teplota 

černého tělesa (Black Body Equivalent Temperature) a označována TBB. 

Záření detekované ve viditelném a blízkém infračerveném pásmu se pak často 

udává ve formě odrazivosti slunečního záření. 

Detailnější informace o fyzice záření lze nalézt např. v prácích Menzel (2001) 

a Řezáčová a kol. (2007). 

 

3.1.2 Geostacionární družice MSG 

Název geostacionárních družic (družic na geostacionární dráze) je odvozen ze 

skutečnosti, že tyto družice zdánlivě „visí“ nad jedním pevným místem na Zemi nad 

zemským rovníkem. Tím je také dáno, že snímají stále stejnou oblast zemského 

povrchu, k družici přivrácenou polokouli. Oběžná dráha těchto družic nad zemským 

rovníkem je kruhová s poloměrem 42 168 km a je zvolena právě tak, aby oběžná 
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doba družice kolem Země byla stejná jako doba rotace Země. Výška dráhy nad 

zemským povrchem je tedy přibližně 35 790 km. 

Evropské geostacionární družice Meteosat jsou provozované organizací 

EUMETSAT4 (European Organisation for the Exploitation of Meteorological 

Satellites, Evropská organizace pro využití meteorologických družic). Současná 

generace družic nese označení Meteosat druhé generace (Meteosat Second 

Generation, MSG). V praxi se setkáváme s dvojím možným označováním těchto 

družic, jednak pomocí zkratky MSG spolu s pořadovým (výrobním) číslem družice 

(např. MSG-3), jednak pomocí pořadového čísla, navazujícího na řadu družic první 

generace, s názvem Meteosat (např. Meteosat-10). Druhý způsob označení se 

používá po plném zprovoznění družice. Např. MSG-3 a Meteosat-10 je tak jedna a ta 

samá družice. Přehled všech družic generace MSG je uveden v Tab. 3.1. 

Družice MSG jsou na oběžné dráze stabilizovány pomocí rotace, otáčí se 

rychlostí 100 otáček za minutu. Tato rotace je využita i pro mechanizmus snímání 

hlavním přístrojem družic MSG, radiometrem SEVIRI (Spinning Enhanced Visible 

and Infrared Imager), který s využitím plochého zrcadla s proměnlivým náklonem 

postupně   od   jihu  k severu  snímá  jednotlivé  obrazové  řádky  (při  každé  otáčce 

 

družice vypuštění období pozice režim 

Meteosat-8 
(MSG-1) 28.8.2002 

do I.2004 10,5° z. d. uskladnění 

I.2004 - III.2008 3,4° z. d. primární družice (transformace dat 
na 0°) 

IV.2008 - II.2013 9,5° v. d. RSS (od 13.5.2008) 
od II.2013 3,5° v. d. záloha (od 9.4.2013) 

Meteosat-9 
(MSG-2) 22.12.2005 

do VII.2006 6,5° z. d. uskladnění 
VII.2006 - I.2013 0° primární družice (od 11.4.2007) 

od II.2013 9,5° v. d. RSS (od 9.4.2013) 

Meteosat-10 
(MSG-3) 5.7.2012 

do I.2013 3,4° z. d. uskladnění 

od I.2013 0° primární družice (od 21.1.2013) 

MSG-4 7.2015  3,4° z. d. uskladnění 

Tab. 3.1.Přehled geostacionárních družic MSG. Pro každou družici je uvedeno datum 
jejího vypuštění na oběžnou dráhu, její pozice v různých obdobích a režim, ve 
kterém družice v daném období fungovala (EUMETSAT, 2015; World 
Meteorological Organisation, 2015). U družice MSG-4 se jedná o datum 
plánovaného vypuštění a plánovanou pozici umístění, kde bude družice dočasně 
uskladněna, než bude začátkem roku 2018 uvedena do operativního provozu.  

                                                             
4 www.eumetsat.int 
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nasnímá 3 obrazové řádky, resp. 9 řádků pro kanál HRV; viz Tab. 3.2). Při 

standardním režimu snímání je snímána oblast celého zemského disku. Toto snímání 

trvá 12 minut, během dalších 3 minut se přístroje vrací do výchozí polohy, družice se 

stabilizuje a v 15. minutě začíná nové snímání. Oblast ČR je tak vždy snímána cca 

o 10 minut později než je hlavičkový čas snímku odpovídající začátku snímání. 

V polárních oblastech data z geostacionárních družic nejsou použitelná z důvodu 

příliš šikmého úhlu pohledu družice. Limitem viditelnosti geostacionárních družic je 

81° z. š. (na poledníku na němž je družice umístěna; Řezáčová a kol., 2007). 

Oblast Evropy je v současné době snímána třemi geostacionárními družicemi 

MSG (viz Tab. 3.1). Nejnovější z nich, Meteosat-10 (MSG-3) je v současné době 

primární družicí. Je umístěn nad nultým poledníkem a poskytuje snímky celého 

zemského disku (Obr. 3.3) každých 15 minut. Meteosat-9 (MSG-2) je umístěn na 

9,5° v. d. a funguje v režimu rapid scanu (RSS, Rapid Scanning Service), tj. snímá 

sice pouze třetinu zemského disku (Obr. 3.4), avšak snímky z této oblasti poskytuje 

každých 5 minut. Meteosat-8 (MSG-1) je umístěn na 3,5° v. d. a je záložní družicí 

pro případy výpadků družic Meteosat-9 a především Meteosat-10. Pozice družic pro 

předchozí období včetně uvedení řežimu fungování družice jsou uvedeny v Tab. 3.1. 

Jak již bylo zmíněno hlavním meteorologickým přístrojem družic MSG je 

radiometr SEVIRI, který pořizuje snímky Země ve 12 spektrálních kanálech. Jejich 

přehled je uveden v Tab. 3.2. První tři kanály (VIS0.6, VIS0.8, NIR1.6) a kanál HRV 

(High Resolution Visible) jsou citlivé na odražené sluneční záření, označujeme je 

jako solární kanály (SK) a hodnoty měřené v těchto kanálech bývají udávány ve 

formě odrazivosti. Informace z těchto kanálů jsou k dispozici pouze v denních 

hodinách, kdy je Slunce nad místním obzorem a osvětluje snímanou oblast. V kanále 

IR3.9 se uplatňuje jak odražené sluneční záření (pouze ve dne), tak tepelné 

vyzařování zemského povrchu, oblačnosti a atmosféry. Rozsah vlnových délek 

tohoto kanálu se sice převážně nachází v oblasti atmosférického okna (bezoblačná 

atmosféra je pro dané vlnové délky dobře propustná), nicméně svým okrajem 

částečně zasahuje i do oblasti absorpce oxidem uhličitým (což do jisté míry ztěžuje 

kalibraci tohoto kanálu). Zbývající kanály jsou citlivé na tepelné vyzařování 

zemského povrchu, oblačnosti a atmosféry, označujeme je jako tepelné kanály (TK) 

a hodnoty měřené v těchto kanálech bývají udávány ve formě jasové teploty (viz 

kapitola 3.1.1). Tyto kanály můžeme dělit na kanály v oblasti atmosférických oken –  
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Obr. 3.3. Geografické pokrytí družicí MSG při snímání s 15minutovým intervalem 
a) pro všechny kanály přístroje SEVIRI kromě HRV, ukázáno na příkladu barevně 
zvýrazněného snímku v kanále IR10.8, b) pro kanál HRV. 13. říjen 2014 13:00 UTC, 
Meteosat-10. Jižní část oblasti pokryté kanálem HRV se v průběhu každého dne 
posouvá k západu, dle nasvícení Sluncem. 
 

 

Obr. 3.4. Geografické pokrytí družicí MSG při snímání v režimu RSS s 5minutovým 
intervalem a) pro všechny kanály přístroje SEVIRI kromě HRV, ukázáno na příkladu 
barevně zvýrazněného snímku v kanále IR10.8, b) pro kanál HRV. 13. říjen 2014 
13:00 UTC, Meteosat-9. 
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číslo kanálu označení kanálu rozsah vlnových délek typ kanálu 
1 VIS0.6 0,56 - 0,71 µm SK 
2 VIS0.8 0,74 - 0,88 µm SK 
3 NIR1.6 1,50 - 1,78 µm SK 
4 IR3.9 3,48 - 4,36 µm SK, TK - atmosférické okno 
5 WV6.2 5,35 - 7,15 µm TK - absorpce vodní párou 
6 WV7.3 6,85 - 7,85 µm TK - absorpce vodní párou 
7 IR8.7 8,30 - 9,10 µm TK - atmosférické okno 
8 IR9.7 9,38 - 9,94 µm TK - absorpce ozonem 
9 IR10.8 9,80 - 11,80 µm TK - atmosférické okno 

10 IR12.0 11,00 - 13,00 µm TK - atmosférické okno 
11 IR13.4 12,40 - 14,40 µm TK - absorpce CO2 
12 HRV 0,5 - 0,9 µm  SK, vysoké rozlišení 

Tab. 3.2. Přehled spektrálních kanálů přístroje SEVIRI. Druhý sloupec obsahuje 
oficiální označení (názvy) kanálů. Zkratka VIS je použita u kanálů ve viditelném 
pásmu, NIR v blízkém infračerveném, WV pro kanály v pásmu s absorpcí vodní 
párou, HRV je zkratkou High Resolution Visible (kanál ve viditelném pásmu 
s vysokým rozlišením). V posledním sloupci znamená TK tepelný kanál, SK solární 
kanál. 
 

IR8.7, IR10.8 a IR12.0, a kanály v oblasti absorpce plynnými složkami atmosféry – 

v kanálech WV6.2 a WV7.3 se uplatňuje absorpce vodní párou, v kanále IR9.7 

absorpce ozonem a v kanále IR13.4 absorpce oxidem uhličitým. 

Prostorové rozlišení dat měřených přístrojem SEVIRI je pro prvních 11 kanálů 

v poddružicovém bodě 33 km (velikost obrazového pixelu), pro kanál HRV pak 

11 km. Rozlišení je však závislé na úhlu pohledu družice a tedy i na zeměpisné 

pozici. Hodnoty rozlišení pro oblast ČR jsou přibližně 3,76 km pro prvních 11 

kanálů a 1,22 km pro kanál HRV (větší rozměr vždy odpovídá rozlišení v severo-

jižním směru). Lepší rozlišení v kanále HRV však neumožňuje nasnímat celou oblast 

snímanou v ostatních kanálech, oblast snímaná v tomto kanále je tedy vždy menší 

než oblast snímaná ostatními kanály (viz Obr. 3.3, Obr. 3.4, Obr. 3.5). 

Každému snímku z přístroje SEVIRI je přiřazen hlavičkový čas, který odpovídá 

začátku snímání, tj. nejjižnější části zobrazené na snímku. V této práci budeme 

v souvislosti s družicovými daty z přístroje SEVIRI, pokud nebude uvedeno jinak, 

využívat právě tento časový údaj. 

Více informací o geostacionárních družicích MSG a jejich přístroji SEVIRI lze 

nalézt např. v Setvák (2004a), Schmetz a kol. (2002). 
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V této kapitole jsme se věnovali pouze evropským geostacionárním družicím 

MSG, které snímají oblast Evropy a které jsou využity v této práci. Pro úplnost ještě 

zmíníme, že geostacionární družice provozované v rámci různých států tvoří systém, 

který svými snímky v podstatě pokrývá celý zemský povrch (s výjimkou polárních 

oblastí). Z těchto družic zde jmenovitě uvedeme pouze americké geostacionární 

družice GOES5 (Geostationary Operational Environmental Satellite) provozované 

organizací NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), které jsou 

zmiňovány v některých částech této práce. 

 

3.1.3 Družicové snímky a jejich základní zpracování 

V souladu s celkovým zaměřením práce je i tato kapitola orientována především 

na konvektivní bouře, resp. jejich HHO. Vzhled oblačnosti na družicových snímcích 

je z velké části dán jejími multispektrálními charakteristikami – emisivitou, 

propustností, odrazivostí. Tyto charakteristiky jsou určeny především teplotou 

oblačnosti a jejím mikrofyzikálním složením, tj. fází oblačných částic (voda/led), 

velikostí vodních kapek či ledových krystalků, orientací krystalků. U oblačnosti 

propustné pro záření je navíc její vzhled na družicovém snímku ovlivněn 

i charakteristikami povrchu pod ní. Na vzhled družicového snímku mají také vliv 

podmínky pozorování, tj. výška Slunce nad místním obzorem, úhel snímání družicí 

a vzájemný úhel mezi směrem nasvícení Sluncem a snímání družicí. 

V této práci budeme využívat především snímky z kanálů HRV a IR10.8 přístroje 

SEVIRI. Snímky v kanále HRV nám, stejně jako snímky z dalších kanálů ve 

viditelném či blízkém infračerveném pásmu, poskytují informace o vertikální 

struktuře HHO prostřednictvím stínů, které vrhají vyvýšené části oblačnosti (např. 

přestřelující vrcholy) na nižší okolní HHO. Snímky v kanále IR10.8 a dalších 

tepelných kanálech v oblasti atmosférických oken nám poskytují informace o teplotě 

a do jisté míry i výšce HHO (viz kapitola 2.2.1). Pro určení výšky HHO bývají také 

využívány kanály s absorpcí plynými složkami atmosféry (viz kapitoly 2.2.1 a 2.3.2). 

Odrazivost v kanálech v blízkém infračerveném pásmu (NIR1.6 a IR3.9) pak 

vypovídá o mikrofyzikálních vlastnostech HHO. Detailnější informace se zaměřením 

                                                             
5 http://www.ospo.noaa.gov/Operations/GOES/ 
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na oblačnost lze nalézt např. v Řezáčová a kol. (2007), obecně pak např. 

v EUMETSAT (2006), Menzel (2001). 

Základním, tradičním zobrazením družicových dat v jednotlivých kanálech jsou 

černobílé snímky, které se však pro zvýraznění zaznamenané informace dále upravují 

a zpracovávají. Pro zvýraznění informace v černobílém snímku lze použít např. 

úpravu kontrastu, tj. nelineární mapování hodnot v daném kanálu na odstíny šedi. Pro 

zvýraznění určité části informace se také využívá převod části černobílé stupnice na 

barevnou, který je využíván i v této práci. Toto zvýraznění se v Českém 

hydrometeorologickém ústavu (ČHMÚ) operativně používá pro snímky v kanále 

IR10.8, kdy jsou jasové teploty v rozmezí 200-240 K zobrazeny s využitím barevné 

škály (viz např. Obr. 3.3, Obr. 3.4, Obr. 3.5). Jinou možností je vytvoření produktu 

kombinací snímků z více kanálů. Tak vznikají např. tzv. RGB kompozitní snímky, 

kdy se hodnoty ve třech různých kanálech (či hodnoty rozdílů dvou kanálů) namapují 

každá na jednu z barevných komponent R (red, červená), G (green, zelená), B (blue, 

modrá) a následně sloučí do výsledného produktu. Tyto produkty pak obsahují 

informace z více kanálů najednou a umožňují zvýraznění různých informací podle 

volby použitých kanálů (viz např. EUMETSAT, 2006). Další možností kombinace 

více kanálů je také tzv. sendvičový produkt. Nejčastěji se používá pro kombinaci 

snímků z kanálů IR10.8 a HRV, která bude rovněž využívána v této práci. 

Nejjednodušší způsob vytvoření tohoto produktu je přeložení těchto snímku přes 

sebe a nastavení průhlednosti (mezi 40-75 %) u snímku umístěného v horní vrstvě 

(v tomto případě snímek IR10.8). Sendvičový produkt je pak dobrou pomůckou pro 

vzájemné srovnání struktury HHO s polem jasové teploty. Ukázka sendvičového 

produktu je např. v Obr. 5.17. Více informací o tomto produktu viz Setvák a kol. 

(2012). 

V této kapitole jsme se odkazovali na kanály přístroje SEVIRI družic MSG, 

neboť ty byly hlavním zdrojem dat pro tuto práci, avšak informace a postupy zde 

popsané jsou platné a používané i pro obdobné kanály jiných družic a přístrojů (např. 

polární družice – kapitola 3.1.5). 

Na závěr se ještě zmíníme o projekcích využívaných pro zobrazování 

družicových dat. Základní projekcí, ve které jsou snímána a zobrazována družicová 

data z geostacionárních družic, je projekce geostacionární. V ČHMÚ se pro 

operativní produkty z těchto družic využívají projekce gnómonická a polární 



41 

 

stereografická. V této práci bude navíc využívána rovněž cylindrická projekce, jejíž 

výhodou je, že osy x a y snímku přímo odpovídají zeměpisným souřadnicím 

(v obrázcích značíme  zeměpisnou délku a  zeměpisnou šířku). 

 

3.1.4 Experimentální 2,5minutové snímání družicemi MSG 

Jak již bylo řečeno v kapitole 3.1.2, družice MSG snímají přístrojem SEVIRI 

standardně celý zemský disk každých 15 minut nebo v režimu RSS třetinu zemského 

disku každých 5 minut. Na podzim 2012 a na jaře a v létě 2013 však bylo na 

družicích MSG uskutečněno experimentální snímání s intervalem 2,5 minuty mezi 

snímky (2,5 minutový rapid scan). Data z tohoto experimentu byla v této práci 

využita pro studium přestřelujících vrcholů v kapitole 6. 

Tento experiment organizace EUMETSAT byl uskutečněn ve spolupráci 

s Konvektivní pracovní skupinou CWG6 (Convection Working Group) a ESSL. 

Motivací tohoto experimentu byla jak příprava, resp. testování algoritmů pro 

zpracování dat z budoucích družic Meteosat třetí generace (Meteosat Third 

Generation, MTG), neboť 2,5minutový interval bude jedním ze dvou operativních 

režimů snímání těchto družic, tak vědecké účely (např. v kapitolách 1 a 2 zmiňované 

nevyřešené otázky týkající se teplotních charakteristik, vzniku, vývoje, doby života 

a časové proměnlivosti jevů vyskytujících se na HHO).  

Aby mohlo být docíleno snímání s kratším intervalem 2,5 minut mezi snímky, 

byla během experimentu snímána pouze část severní polokoule (viz Obr. 3.5). První 

část experimentu se uskutečnila od 11. září 2012 9:00 UTC do 12. září 2012 8:55 

UTC s využitím družice MSG-37 (Meteosat-10). Pro druhou část byla využita 

družice Meteosat-8 (MSG-1) a byly vybrány 4 dny v období od května do července 

2013 (17. květen, 17. červen, 20. červen a 29. červenec), pro něž byla předpovídána 

výrazná konvekce. Experimentální 2,5minutové snímání proběhlo vždy od 9:00 do 

21:00 UTC. Více o tomto experimentu i jeho motivaci viz Setvák (2015) a Setvák 

a kol. (2014). 

                                                             
6  http://www.essl.org/cwg/ 
7 Experiment 2,5 minutového snímání s využitím družice MSG-3 byl proveden v době jejího testování 
po vypuštění, proto je korektnější ji v souvislosti s tímto experimentem označovat v té době platným 
označením tj. MSG-3. Na Meteosat-10 byla přejmenována až později po ukončení testovací fáze (při 
jejím prohlášení za plně operativní).   
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Obr. 3.5. Geografické pokrytí experimentálního 2,5minutového snímání družicemi 
MSG a) pro všechny kanály přístroje SEVIRI kromě HRV, ukázáno na příkladu 
barevně zvýrazněného snímku v kanále IR10.8, b) pro kanál HRV. 20. červen 2013 
15:00 UTC, Meteosat-8. Snímaná oblast byla stejná pro všechny termíny 
experimentu. 
 

3.1.5 Polární družice 

Označení polární družice se používá pro družice na polárních (přesněji 

kvasipolárních) drahách. Dráha těchto družic je kruhová a s rovinou rovníku svírá 

úhel ~ 99°. Výška dráhy nad zemským povrchem bývá mezi 700 – 900 km, tedy 

podstatně nižší než u družic geostacionárních (viz kapitola 3.1.2). Tato dráha je 

heliosynchronní, tj. místní (sluneční) čas v poddružicovém bodě zůstává přibližně 

konstantní (při vzestupném přeletu X hodin, při sestupném pak přibližně X+12 hodin 

místního času). Účelem této trajektorie je umožnit družici snímat zemský povrch 

a oblačnost vždy při co nejpodobnějším úhlu nasvícení Sluncem. Daným parametrům 

dráhy odpovídá oběžná doba přibližně 100 minut a posun mezi dvěma sousedními 

přelety činí na rovníku ~ 25,6°. Značnou výhodou těchto družic oproti družicím 

geostacionárním je především jejich prostorové rozlišení, více viz popis jednotlivých 

přístrojů níže. Časové rozlišení dat z těchto družic je však výrazně horší.  

Systém polárních družic organizace EUMETSAT (EUMETSAT Polar System, 

EPS), který zahrnuje sérii tří postupně vypouštěných družic Metop (Meteorological 

Operational Polar Satellites), je součástí dohody Initial Joint Polar System (IJPS) 

o sběru a výměně dat z polárních družic mezi organizacemi EUMETSAT a NOAA. 

Organizace NOAA do tohoto programu přispívá polárními družicemi NOAA POES 
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(Polar Operational Environmental Satellite) a novými družicemi série JPSS8 (Joint 

Polar Satellite System). V rámci tohoto programu jsou nyní v provozu tři primární 

družice, jejichž roviny oběžných drah jsou vůči sobě stočeny o několik hodin. Tím je 

docíleno snímání libovolného místa na Zemi nejméně 6x za 24 hodin. V současnosti 

jsou těmito primárními družicemi Suomi-NPP (Suomi National Polar-orbiting 

Partnership; ze série JPSS), NOAA-19 a evropská družice Metop-B. Starší družice 

NOAA a družice Metop-A slouží jako záložní a doplňkový zdroj informací. 

Družice Metop i NOAA POES jsou vybaveny přístrojem AVHRR (Advanced 

Very High Resolution Radiometer). Současná verze tohoto přístroje je označována 

jako AVHRR/3 a pracuje v šesti různých spektrálních kanálech (viz Tab. 3.3). První 

tři kanály zachycují výlučně odražené sluneční záření, poslední dva jsou čistě tepelné 

a pouze kanál 3B je smíšeným (v denních hodinách, v noci je rovněž čistě tepelným). 

Protože přenosová kapacita družice neumožňuje přenést současně více než 5 kanálů, 

bývalo standardním přenosovým schématem střídání kanálu 3B (v nočních hodinách) 

a kanálu 3A (v denních hodinách). V současnosti dochází k tomuto střídání pouze 

u družice Metop, u družic NOAA POES je přenášen v denních i nočních hodinách 

kanál 3B. 

Přístroj AVHRR snímá s využitím sklopného otočného zrcadla pruhy území pod 

sebou kolmé na dráhu letu družice, které vytváří souvislý pás území široký přibližně 

2900 km rovnoměrně rozložený kolem poddružicové trajektorie. Rozlišení měřených 

dat je v poddružicovém bodě (tj. ve středu snímaného pásu území) přibližně 

1,11,1  km,  na  okraji  přeletu je  pak  z důvodu  šikmého  pohledu družice horší –  

 

číslo 
kanálu 

rozsah vlnových 
délek typ kanálu odpovídající kanál 

přístroje SEVIRI 
1 0,58 - 0,68 µm SK VIS0.6 
2 0,725 - 1,0 µm SK VIS0.8 

3A 1,58 - 1,64 µm SK NIR1.6 
3B 3,55 - 3,93 µm SK, TK - atmosférické okno IR3.9 
4 10,3 - 11,3 µm TK - atmosférické okno IR10.8 
5 11,5 - 12,5 µm TK - atmosférické okno IR12.0 

Tab. 3.3. Přehled spektrálních kanálů přístroje AVHRR. SK značí solární kanál, TK 
tepelný kanál. V posledním sloupci jsou pro srovnání uvedeny přibližně odpovídající 
kanály přístroje SEVIRI. 
                                                             
8 http://www.jpss.noaa.gov/satellites.html 



44 

 

přibližně 2,36,2 km (větší hodnota je ve směru kolmém na dráhu letu družice); 

EUMETSAT (2011). Detailní informace o přístroji AVHRR/3 lze nalézt např. 

v EUMETSAT (2011). 

Další z polárních družic, Terra a Aqua (organizace NASA, National Aeronautics 

and Space Administration), jsou vybaveny přístrojem MODIS (Moderate Resolution 

Imaging Spectroradiometer). Tento radiometr je podobný přístroji AVHRR, zásadně 

se však liší počtem kanálů. Z celkového počtu 36 kanálů tohoto přístroje jsou však 

pro monitorování oblačnosti vhodné pouze některé (viz Tab. 3.4). Šířka pásu 

snímaného   tímto   přístrojem  je  2230 km.   Prostorové   rozlišení   dat   měřených  

 

číslo 
kanálu rozsah vlnových délek rozlišení typ kanálu odpovídající kanál 

přístroje SEVIRI 
1 0,62 - 0,67 µm 250 m SK HRV 
3 0,459 - 0,479 µm 500 m SK   
4 0,545 - 0,565 µm 500 m SK VIS0.6 
5 1,23 - 1,25 µm 500 m SK   
6 1,628 - 1,652 µm 500 m SK NIR1.6 
7 2,105 - 2,155 µm 500 m SK   

18 0,931 - 0,941 µm 1 km SK   
20 3,66 - 3,84 µm 1 km SK,TK IR3.9 
22 3,929 - 3,989 µm 1 km SK,TK IR3.9 
23 4,02 - 4,08 µm 1 km SK,TK IR3.9 
25 4,482 - 4,549 µm 1 km TK   
26 1,36 - 1,39 µm 1 km SK   
27 6,535 - 6,895 µm 1 km TK WV6.2 
28 7,175 - 7,475 µm 1 km TK WV7.3 
29 8,4 - 8,7 µm 1 km TK IR8.7 
30 9,58 - 9,88 µm 1 km TK IR9.7 
31 10,78 - 11,28 µm 1 km TK IR10.8 
32 11,77 - 12,27 µm 1 km TK IR12.0 
33 13,185 - 13,485 µm 1 km TK IR13.4 
34 13,485 - 13,785 µm 1 km TK IR13.4 
35 13,785 - 14,085 µm 1 km TK IR13.4 
36 14,085 - 14,385 µm 1 km TK IR13.4 

Tab. 3.4. Přehled spektrálních kanálů přístroje MODIS použitelných pro studium 
oblačnosti. Uvedené rozlišení je platné pro poddružicové body.  SK značí solární 
kanál, TK tepelný kanál. V posledním sloupci jsou pro srovnání uvedeny přibližně 
odpovídající kanály přístroje SEVIRI 
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přístrojem MODIS se pro jednotlivé kanály různí od 250 m do 1 km v podružicovém 

bodě (viz Tab. 3.4). 

Zmíníme ještě polární družici Suomi-NPP9 (Suomi National Polar-orbiting 

Partnership) organizací NOAA a NASA, která je prototypem polárních družic JPSS 

(Joint Polar Satellite System) a zároveň první družicí této série, polárního systému 

USA příští generace JPSS (označovaného stejně jako jednotlivé družice). Je 

vybavena přístrojem VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), který má 

22 spektrálních kanálů, snímá pás široký 3000 km a rozlišení dat v poddružicovém je 

pro  různé  kanály  375 nebo 750 m  (viz Tab. 3.5).  Novým  typem  kanálu  u  tohoto  

 

označení 
kanálu rozsah vlnových délek rozlišení typ kanálu odpovídající kanál 

přístroje SEVIRI 
M1 0,402 - 0.422 µm 750 m SK   
M2 0,436 - 0,454 µm 750 m SK   
M3 0.478 - 0.488 µm 750 m SK   
M4  0,545 - 0,565 µm 750 m SK   
M5 0.662 - 0.682 µm 750 m SK VIS0.6 
M6 0.739 - 0.754 µm 750 m SK VIS0.8 
M7 0.846 - 0.885 µm 750 m SK VIS0.8 
M8 1,23 - 1,25 µm 750 m SK   
M9 1,371 - 1,386 µm 750 m SK   

M10 1,58 - 1,64 µm 750 m SK IR1.6 
M11 2,23 - 2,28 µm 750 m SK   
M12 3,61 - 3,79 µm 750 m SK, TK IR3.9 
M13 3,97 - 4,13 µm 750 m SK, TK IR3.9 
M14 8,4 - 8,7 µm 750 m TK IR8.7 
M15 10,26 - 11,26 µm 750 m TK IR10.8 
M16 11,54 - 12,49 µm 750 m TK IR12.0 
DNB 0,5 - 0,9 µm 750 m SK HRV 

I1  0,6 - 0,68 µm 375 m SK VIS0.6 
I2 0,85 - 0,88 µm 375 m NIR VIS0.8 
I3 1,58 - 1,64 µm 375 m SK IR1.6 
I4 3,55 - 3,93 µm 375 m  SK, TK IR3.9 
I5 10,5 - 12,4 µm 375 m TK IR10.8 

Tab. 3.5. Přehled spektrálních kanálů přístroje VIIRS. Uvedené rozlišení je platné 
pro poddružicové body, pouze u kanálu DNB platí pro celou šířku snímaného území. 
SK značí solární kanál, TK tepelný kanál. V posledním sloupci jsou pro srovnání 
uvedeny přibližně odpovídající kanály přístroje SEVIRI. 

 
                                                             
9 http://npp.gsfc.nasa.gov/suomi.html 
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přístroje je kanál DNB (Day-Night Band), který svým rozsahem vlnových délek patří 

mezi kanály ve viditelném pásmu, avšak při vhodném nasvícení Měsícem je 

použitelný pro studium HHO konvektivních bouří i v noci (více o tomto kanálu např. 

Setvák, 2014). Více informací o družici Suomi-NPP a přístroji VIIRS lze nalézt např. 

v Hillger a kol. (2013). Ukázka snímků z tohoto přístroje je zobrazena v kapitole 

5.1.2 na Obr. 5.14. 

Nyní se ještě vrátíme k otázce prostorového a časového rozlišení. Hodnoty 

uvedené u jednotlivých přístrojů (AVHRR, MODIS, VIIRS) dokumentují, že jejich 

prostorové rozlišení je výrazně lepší než u přístroje SEVIRI geostacionárních družic 

MSG. Polární družice však poskytují ve srovnání s geostacionárními data s výrazně 

horším časovým rozlišením. Dané místo na rovníku snímá každá družice pouze 

jednou za 12 hodin. Ve vyšších zeměpisných šířkách se jednotlivé přelety dané 

družice vzájemně překrývají, přičemž čím blíže k pólu, tím je tento překryv větší. 

V oblasti pólů je periodicita pokrytí polárními družicemi tedy daleko vyšší, než 

v menších zeměpisných šířkách. 

V této práci bylo z důvodů studia časového vývoje důležitější časové rozlišení 

než prostorové, a tak byly primárním zdrojem dat geostacionární družice. Vliv 

prostorového rozlišení na hodnoty měřené družicí na příkladu jasových teplot 

v oblasti atmosférického okna je stručně diskutován v kapitole 5.1.2. 

Do kategorie polárních družic patří také experimentální družice CloudSat 

organizace NASA a CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder 

Satellite Observation) organizace NASA a Francouzské vesmírné agentury. Hlavním 

přístrojem družice CloudSat je 94 GHz radar (Cloud Profiling Radar, CPR) určený 

pro výzkum oblačných procesů. Hlavním přístrojem družice CALIPSO je polarizační 

lidar (Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization, CALIOP). Na rozdíl od 

výše popsaných pasivních radiometrů (AVHRR, MODIS, VIIRS) tyto přístroje samy 

aktivně vysílají elektromagnetické záření za účelem měření vertikálních profilů (a to 

pouze v poddružicových bodech). Data z těchto přístrojů mohou poskytnout mnoho 

cenných informací o HHO konvektivních bouří, avšak bohužel čas přeletů těchto 

družic (~1:30/13:30 místního času) neodpovídá typickému času maxima konvektivní 

aktivity mírných zeměpisných šířek. To je značně limitující pro nalezení vhodných 

situací ke studiu, většina významných konvektivních bouří se začne vyvíjet až 



47 

 

v pozdějších odpoledních hodinách, a není tak těmito družicemi, resp. jejich přístroji 

zachycena. Více o těchto družicích a přístrojích viz např. Sokol (2010). 

Pro úplnost ještě uveďme, že zmíněné družice představují pouze část polárních 

družic, které se nacházejí na oběžné dráze kolem Země, a rovněž uvedené přístroje 

tvoří pouze část přístrojového vybavení těchto družic. Informace o zde zmíněných 

i dalších provozovaných polárních družicích, včetně konkrétních výšek jejich drah 

nad zemským povrchem a jejich technických parametrů lze nalézt např. ve World 

Meteorological Organisation (2015). 

 

3.2 Radary 

Radarová pozorování (tam kde jsou dostupná v dostatečně vysoké kvalitě - jak 

z hlediska technických parametrů použitých radarů, tak z hlediska kvality dat 

samotných, která může být ovlivněna metodou jejich zpracování či vzdáleností 

studované oblasti od nejbližšího radaru) tvoří primární zdroj informací o vnitřní 

struktuře, intenzitě a potenciální nebezpečnosti konvektivních bouří. 

Název radar pochází z anglického „Radio Detection and Ranging“ a jde 

o zařízení, které detekuje a lokalizuje objekty (cíle) odrážející nebo rozptylující 

elektromagnetické záření. Operativní meteorologické radary vysílají krátké 

vysokoenergetické elektromagnetické pulsy s vlnovou délkou  řádu jednotek 

centimetrů a na základě následně přijaté části vyslaného záření, které se zpětně 

rozptýlí od oblačných a srážkových částic, detekují srážkovou oblačnost. 

Základní výstupní veličinou radarových měření je tzv. radiolokační (či radarová) 

odrazivost cíle (z). Jedná se o veličinu charakterizující odrazové vlastnosti 

jednotkového objemu (V) meteorologického radiolokačního cíle: 
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i dDDDNDz
0
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kde Di je průměr i-té částice a N(D) značí spektrum velikosti částic (definice za 

předpokladu, že meteorologické cíle splňují podmínky Rayleighova rozptylu, tj. že se 

jedná o sférické částice s průměrem Di << ; Řezáčová a kol., 2007). Radiolokační 

odrazivost se počítá z naměřeného přijatého výkonu rP  pomocí radiolokační rovnice 
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(její odvození lze nalézt např. v Doviak a Zrnić, 1993; Řezáčová a kol., 2007; 

Sauvageot, 1992): 
 

 
2r
zP Mr  , (3.18) 

 

kde r je vzdálenost cíle od radaru a  M je radarová konstanta vyjadřující technické 

parametry radaru (někdy též označovaná jako meteorologický potenciál radaru; 

Řezáčová a kol., 2007): 
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kde Pt je celkový výkon vyzářený anténou radaru, τ délka trvání pulsu, G zisk antény 

radaru, θ a  horizontální a vertikální šířka paprsku (tzv. 3dB šířka svazku; Řezáčová 

a kol., 2007), c rychlost světla, K dielektrická konstanta částic objemového cíle a λ 

vlnová délka pulsu. Základní jednotkou radiolokační odrazivosti je mm6m-3, častěji 

se však setkáváme s logaritmickým vyjádřením radiolokační odrazivosti 

Z = 10log10(z) s jednotkou dBZ. V případě, že nejsou splněny podmínky 

Rayleighova rozptylu (např. při výskytu velkých vodních kapek, nesférických 

ledových krystalků či velkých ledových částic), se zavádí tzv. efektivní radiolokační 

odrazivost definovaná jako suma šestých mocnin průměrů vodních kapek, které by 

Rayleighovým rozptylem zpětně rozptýlily stejný výkon, jako je výkon naměřený 

(Kyznarová, 2009; Řezáčová a kol., 2007). 

Modernější dopplerovské radary mohou navíc (kromě radiolokační odrazivosti) 

s využitím Dopplerova efektu vyhodnotit také radiální rychlost cíle na základě 

změny fáze přijatého signálu určené z po sobě jdoucích pulsů. Nejnovější generace 

meteorologických radarů, polarimetrické radary, umožňují souběžně pracovat jak 

s horizontálně, tak vertikálně polarizovaným elektromagnetickým zářením, a měřit 

tak odrazivosti a další charakteristiky pro obě polarizace (jsou tedy rozšířením 

standardních radarů, které pracují jen s jedním směrem polarizace, většinou 

horizontálním). Přínosem polarimetrických radarů je např. zkvalitnění radarových 

odhadů srážek a rozlišení typu detekovaných oblačných částic. Vzhledem k tomu, že 

žádný z produktů dopplerovského měření z radarů České meteorologické radarové 

sítě (CZRAD) nebyl v práci použit a že síť CZRAD je modernizována na 
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polarimetrické radary v době sepisování této práce, nebude těmto typům měření 

věnována v práci další pozornost a zaměříme se dále pouze na vybrané produkty 

odvozené z měření klasické radiolokační odrazivosti. Podrobnější informace 

k dopplerovským a polarimetrickým radarovým měřením lze nalézt např. v Bringi 

a Chandrasekar (2001), Doviak a Zrnić (1993), Novák (2000), Sauvageot (1992). 

V této práci používáme pouze data měřená radary sítě CZRAD provozované 

ČHMÚ, proto se v následujícím textu zaměříme konkrétně na ni. Síť CZRAD se 

skládá ze dvou dopplerovských radarů pracujících v pásmu C ( ~ 5 cm), umístěných 

na vrcholech Praha v Brdech (49,658° s. š., 13,818° v. d.) a Skalky u Protivanova na 

Drahanské vrchovině (49,501° s. š., 16,790° v. d.), jejichž měření pokrývá celé 

území České republiky i blízké okolí (Obr. 3.6). Technické parametry radarů lze 

nalézt např. v Kyznarová (2009), Novák a kol. (2008). Radary měří v rozsahu 

azimutů 0 – 360° na několika elevacích (objemová měření; Obr. 3.7). Od roku 2003 

  

 
Obr. 3.6. Pokrytí území radary ze sítě CZRAD. Kružnice znázorňují maximální 
dosahy radarů. Lomené čáry vymezují oblasti, ve kterých jsou měření vhodná pro 
určování intenzity srážek (dle doporučení mezinárodního projektu COST 73; 
Newsome, 1992), tj. oblasti, kde nejnižší radarový paprsek dosahuje výšky 
maximálně 1500 m nad terénem.  Zdroj: Setvák a Novák (2014). 
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Obr. 3.7. Operativní měřící schéma radaru Skalky (platné pro období 2003 – jaro 
2009) zobrazující závislost výšky snímaných hladin na vzdálenosti od radaru. Šedě je 
znázorněno rozšiřování radarového paprsku s rostoucí vzdáleností od radaru. 
Každých 5 minut bylo prováděno měření obsahující 4 nejnižší elevace (fialové 
křivky) a polovinu zbývajících (střídavě červené nebo modré křivky). Operativní 
měřící schéma pro radar Brdy bylo stejné, jedinou odlišností je nadmořská výška 
radaru. Zdroj: Setvák a Novák (2014). 

 

do jara 2009 se používalo tzv. prokládané snímání (Obr. 3.7). Jednalo se 

o desetiminutová měření na 16 elevacích skládající se z 2 pětiminutových měření, 

která šla použít i samostatně (např. Kyznarová, 2009). Při každém pětiminutovém 

měření byly měřeny 4 nejnižší elevace a polovina vyšších elevací (střídavě modré či 

červené křivky v Obr. 3.7). Do desetiminutového měření pak byly zahrnuty všechny 

elevace, přičemž pro 4 nejnižší elevace bylo uvažováno nejnovější měření. V roce 

2009 došlo ke změně schématu měření, začalo se měřit na 12 elevacích 

v pětiminutovém intervalu bez prokládání. 

Původní naměřená objemová data jsou uložena ve sférických souřadnicích 

(vzdálenost, azimut, elevační úhel) ve formě tzv. PPI hladin (z anglického Plan 

Position Indicator), jedná se o měření na konstantním elevačním úhlu. Z těchto dat 
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jsou následně dopočítávány další produkty. Mezi standardní produkty využívané 

v ČHMÚ patří např.: 

 PPI – pole odrazivosti v jednotlivých měřených elevačních úhlech 

 CAPPI (z anglického Constant Altitude Plan Position Indicator) – pole 

odrazivosti v hladinách s konstantní nadmořskou výškou získaná interpolací 

ze sousedních PPI hladin 

 MAX Z – pole maximální odrazivosti, v každém bodě je brána nejvyšší 

hodnota z daného vertikálního sloupce ze všech PPI hladin 

 MAX Z 3D – MAX Z doplněné o boční průměty maximální odrazivosti ve 

směrech jih – sever a západ – východ 

 ECHO TOP – horní hranice oblačnosti – pole nejvyšší výšky, ve které se 

vyskytuje odrazivost vyšší nebo rovna definované prahové hodnotě 

(v ČHMÚ se používá hodnota 4 dBZ) – výška je počítána interpolací z PPI 

hladin 

Z trojrozměrného pole CAPPI hladin pak lze také získat vertikální řezy odrazivostí 

podél libovolné přímky (viz např. kapitola 5.2). Další produkty používané operativně 

v ČHMÚ lze nalézt např. v Kyznarová (2009) a Řezáčová a kol. (2007).  

Objemová měření byla v letech 2003 – 2009 prováděna na 16 elevačních úhlech 

od 0,1° do 34,3° (Obr. 3.7), od jara 2009 jsou prováděna na 12 elevačních úhlech od 

0,1° do 21,6°, v obou případech s rozlišením 1° v azimutu a 500 m v radiálním 

směru. Při převodu do kartézských souřadnic je používána gnómonická projekce se 

středem v Praze-Libuši (50,004° s. š., 14,454° v. d.). Standardní rozlišení při použití 

kartézských souřadnic je 11 km v horizontálním a 0,5 km ve vertikálním směru. 

Výjimkou je produkt ECHO TOP, který má vertikální rozlišení 0,1 km (Kyznarová, 

2009). Pro radiolokační odrazivost je využíváno 256 stupňů intenzit dBZ (od -32dBZ 

s krokem 0,5 dBZ). Operativní produkty jsou zpracovávány do výšky 14 km. 

Na tomto místě chceme poznamenat, že v případě konvektivních bouří může 

docházet k tomu, že HHO v oblasti přestřelujících vrcholů může hladinu 14 km 

přesahovat. V takových případech je možné dozpracovat uložená objemová data do 

hladiny 20 km (viz např. kapitola 5.2 nebo Setvák a kol., 2010). 

V závěru této kapitoly se ještě stručně zmíníme o radarových pozorováních 

konvektivních bouří. Typický vzhled konvektivních bouří v radarových produktech 

se vyznačuje výskytem výrazných jader s vyšší radiolokační odrazivostí, často 
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s buněčnou strukturou. Charakteristická je velká časová proměnlivost, s dobou života 

jednotlivých buněk řádu desítek minut (Řezáčová a kol., 2007; Setvák a Novák, 

2014). Výška horní hranice na bočních průmětech produktu MAX Z 3D bývá vyšší 

než u vrstevnaté oblačnosti a vykazuje vysokou prostorovou proměnlivost. Více 

informací viz např. Řezáčová a kol. (2007). 

K určení výšky HHO konvektivních bouří lze použít produkt ECHO TOP nebo 

již zmíněné vertikální řezy radiolokační odrazivosti podél přímky vedené zájmovou 

oblastí HHO. Při tom je však potřeba brát do úvahy princip měření radaru, způsob 

zpracování dat a z toho vyplývající nejistoty – např. (Setvák a kol., 2010): 

 Minimální operativně uvažovaná hodnota radiolokační odrazivosti je 4dBZ 

(odrazivost průměrovaná přes celý objem pulsu), přičemž nejvyšší část 

oblaku může mít nižší radiolokační odrazivost, tj. nemusí být detekovaná 

radarem, ale při tom být viditelná na družicových snímcích. 

 Nejistotu vnáší také šířka radarového paprsku (Obr. 3.7) – HHO může 

dosahovat pouze spodní části radarového paprsku, ale naměřená odrazivost 

bude přiřazená výšce osy paprsku a výška HHO tak může být nadhodnocená. 

Tento vliv roste se vzdáleností od radaru. 

 Silné srážky mezi radarem a studovanou bouří mohou způsobit útlum paprsku 

ve srážkách, který může vést k podhodnocení odrazivosti i výšky HHO. 

 Radar neměří v kuželovité oblasti přímo nad ním a nevidí nejnižší výšky ve 

větších vzdálenostech od radaru (viz Obr. 3.7).  

 Skenovací strategie radaru a algoritmus zpracování dat mohou produkovat 

jisté artefakty v radarových produktech v důsledku interpolace odrazivostí 

podél vertikální osy z jednotlivých elevací do hladin s konstantní nadmořskou 

výškou. Tento vliv je nejvýraznější v blízkosti radaru, kde jsou největší 

vertikální rozdíly mezi jednotlivými měřenými elevacemi (Obr. 3.7). 

 Pro výpočet výšky radarového paprsku se navíc používá předpoklad 

standardní atmosférické refrakce, přičemž skutečné šíření radarového paprsku 

je ovlivněné aktuálními vertikálními profily tlaku, teploty a vlhkosti, které se 

mohou od standardní atmosféry lišit. 

 Výška může být také nadhodnocena v případě výskytu radarových cílů 

o vysoké odrazivosti (země, Cb) vlivem bočních laloků antény. 
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Obecnější rozbor chyb a omezení radarových měření je uveden např. v Kyznarová 

(2009), Michelson a kol. (2004). 

 

3.3 Sondážní měření 

Sondážní měření jsou prováděna pomocí radiosond. Jedná se o přístroje 

vybavené čidly pro měření teploty a vlhkosti vzduchu, které naměřené údaje odesílají 

v průběhu měření pozemnímu systému k dalšímu zpracování. Některé typy radiosond 

měří také tlak vzduchu, ze kterého se pomocí barometrické rovnice dopočítává 

geopotenciální výška, jiné naopak z polohy sondy určené systémem GPS (Global 

Positioning System) získávají výšku a z ní je pomocí barometrické rovnice 

dopočítáván tlak. Směr a rychlost větru jsou určovány ze změn polohy sondy měřené 

zpravidla systémem GPS.  

Radiosonda je zavěšena pod balónem napuštěným vodíkem nebo heliem, který 

zajistí odpovídající vertikální rychlost a dostup. Výška dostupu závisí na 

meteorologických podmínkách, kvalitě a způsobu nafouknutí použitého balónu, 

přičemž obvyklý dosah měření je 30 – 35 km. Měření se provádí v hlavních 

termínech 00 a 12 UTC, na některých stanicích i ve vedlejších termínech 06 a 18 

UTC. Průlet sondy atmosférou do okamžiku prasknutí rozpínajícího se balónu trvá 

kolem 90 minut. Aby střed měření odpovídal uvedeným termínům, samotný start jim 

předchází o 30 – 45 minut.  

Přesnost čidel se pro různé typy radiosond může lišit, měla by však odpovídat 

požadavkům Světové meteorologické organizace (WMO) na přesnost měření (viz 

Tab. 3.6). Časové rozlišení sondážních dat je 1 – 10 s, což při obvyklé stoupavosti 

5 m/s odpovídá vertikálnímu rozlišení 5 – 50 m.  

Pro účely této práce byla použita data založená na zprávách TEMP (World 

Meteorological Organisation, 2014), které obsahují meteorologické parametry ve 

standardních tlakových hladinách a v tzv. zlomových hladinách vertikálního profilu. 

Zlomové hladiny větru jsou voleny tak, aby se lomená čára, vzniklá lineární 

interpolací mezi zlomovými hladinami, nelišila od reálného profilu o více než 5 m/s 

v rychlosti a 10° ve směru. Při splnění těchto podmínek se hledá pokud možno co 

nejmenší počet zlomových hladin. Pro zlomy vlhkosti platí kritérium maximální 
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odchylky od lomené lineárně interpolované čáry 15 %, pro zlomy teploty 1°C pod 

nižší z dvojice hladin 300 hPa a tropopauza a 2°C nad touto hladinou.  

V této práci používáme sondážní měření mimo jiné pro určování výšky 

tropopauzy. Jedná se o tzv. konvenční tropopauzu, která je definovaná jako „nejnižší 

hladina, ve které poklesne teplotní gradient na 2 °C/km nebo méně za předpokladu, 

že prům. gradient mezi touto hladinou a všemi vyššími hladinami uvnitř vrstvy silné 

2 km nepřekročí 2 °C/km“ (Meteorologický slovník výkladový a terminologický, 

2015). 

Zdrojem sondážních měření pro účely této práce byly internetové stránky 

University of Wyoming (2014). 

 

Proměnná Rozsah Požadavek na přesnost 

Tlak povrch – 100 hPa 1 hPa – 2 hPa poblíž 100 hPa 
100 – 10 hPa 2 % 

Teplota povrch – 100 hPa 0,5 K 
100 – 10 hPa 1,0 K 

Relativní vlhkost troposféra 5 % 

Směr větru povrch – 100 hPa 5° pro rychlost < 15 m/s 
2.5° pro vyšší rychlosti 

100 – 10 hPa 5° 

Rychlost větru povrch – 100 hPa 1 m/s 
100 – 10 hPa 2 m/s 

Geopotenciální výška 
významných hladin povrch – 100 hPa 1% u povrchu, klesající na 0,5 % 

v hladině 100 hPa 

Tab. 3.6. Požadavky na přesnost sondážních měření dle WMO. Zdroj: World 
Meteorological Organization (2012). 
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4 Paralaxa 

Jelikož družice snímá oblačnost (s výjimkou té, která se vyskytuje přímo pod ní, 

tj. v nadiru družice) pod šikmým (nenulovým) úhlem, dochází na družicovém snímku 

k zdánlivému posunu pozice oblačnosti vzhledem k zemskému povrchu. Tento 

posun, který závisí na výšce oblačnosti nad zemským povrchem, její zeměpisné 

poloze i pozici družice, se nazývá paralaxa, někdy též paralaxový posun (viz 

Obr. 4.1). V této kapitole se zaměříme na odvození vzorců pro výpočet paralaxy jak 

pro geostacionární, tak pro polární družice, vyčíslení jejích hodnot a zhodnocení 

nutnosti provádět korekci dat o paralaxu. 

Korekce družicových snímků o paralaxu předpokládá její výpočet na základě 

znalosti výšky HHO. V některých případech lze výšku HHO určit z družicových dat 

za předpokladu tepelné rovnováhy oblaku s okolím (viz kapitola 2.2.1). Samotná 

korekce polohy oblačnosti se pak provádí posunutím každého obrazového elementu 

(pixelu) reprezentujícího konkrétní vzorek oblačnosti o příslušnou hodnotu paralaxy. 

Vzhledem k rozdílným výškám HHO v jednotlivých pixelech však při takové korekci 

nastávají dva možné typy komplikací – dva pixely originálního snímku s různou 

hodnotou v daném kanále jsou přiřazeny jednomu pixelu ve finálním korigovaném 

snímku  nebo finálnímu  pixelu není přiřazen  žádný pixel  z původního  snímku  (viz 

 

 
Obr. 4.1. Schematické znázornění paralaxy. 



56 

 

např. Rodríguez a Marcos, 2011). Obecně lze říci, že pole pixelů korigovaných 

o paralaxu již neleží na pravidelné mříži a pro další práci s daty je typicky nutné 

použít pokročilejší techniky interpolace. Navíc v případech, kdy přesná výška HHO 

není známa, např. při prorůstání oblaku tropopauzou (zejména přestřelující vrcholy; 

viz kapitola 2.2.1), není možné tento postup aplikovat. Pak je ale možný opačný 

přístup, a sice transformace dat, jejichž výška je známá a která srovnáváme 

s družicovými snímky (např. CAPPI hladiny radarových měření), tj. jejich posun 

v jednotlivých výškových hladinách o spočtenou hodnotu paralaxy v opačném 

směru, viz kapitoly 4.3 a 5.2 nebo např. Radová a Seidl (2007, 2008), Setvák a kol. 

(2008b). Druhý z uvedených postupů bude vzhledem k větší jednoznačnosti 

používán i v této práci. Postup odvození vzorců pro výpočet paralaxy je v obou 

případech principielně shodný. Pouze u prvního z nich vycházíme ze znalosti 

zeměpisných souřadnic zdánlivé pozice oblačnosti (Obr. 4.1) určených na základě 

družicových dat, v druhém případě ze souřadnic její skutečné pozice (stanovených 

např. pomocí zmíněných radarových dat) a je výhodnější převést výsledné rovnice do 

odlišných tvarů pro řešení s danými neznámými.  

 

4.1 Paralaxa pro geostacionární družice 

4.1.1 Odvození vzorců 

V této kapitole popíšeme odvození vzorců pro výpočet paralaxy, které jsme 

provedli pro případ geostacionárních družic a které již bylo částečně publikováno 

v Radová a Seidl (2007, 2008). Vyjdeme z geometrického uspořádání znázorněného 

na Obr. 4.1 a ze znalosti souřadnic skutečné polohy oblačnosti. Pro popis Země 

použijeme referenční elipsoid (Obr. 4.2), jehož parametry dle WGS84 (World 

Geodetic System 1984) jsou: 
 

hlavní poloosa: a = 6378,137 km 

vedlejší poloosa: b = 6356,752 km. 

 
Uvažujeme kartézský souřadný systém s počátkem ve středu Země, osou z mířící 

k severnímu geografickému pólu, osou x směřující k průsečíku zemského rovníku 

a  nultého  poledníku a osou y doplňující  tento systém  tak,  aby  byl  pravotočivý, tj. 



57 

 

 
 
Obr. 4.2. Referenční elipsoid (hlavní poloosa: a = 6378,137 km, vedlejší poloosa: 
b = 6356,752 km) a použité systémy souřadnic – kartézský souřadný systém: x

= (x, y, z) a geodetický souřadný systém:  (geodetická zeměpisná šířka), 
θ (geodetická zeměpisná délka), h (geodetická výška). 
 

mířící k 90° v. d. (Obr. 4.2). Dále použijeme geodetické souřadnice – , θ, h, kde  je 

geodetická zeměpisná šířka, θ zeměpisná délka a h výška od povrchu referenčního 

elipsoidu (měřená na kolmici k povrchu), tedy tzv. geodetická výška (Obr. 4.2). 

Převodní vztahy mezi oběma typy souřadnic jsou: 
 

  coscos])([  hNx  (4.1) 

  sincos])([  hNy  (4.2) 

  sin])1()([ 2  heNz , (4.3) 
 

kde 

 




22 sin1
)(

 e

a=N , (4.4) 

 2

1 







a
b=e . (4.5) 

 

Pro označení souřadnic družice použijeme index S (satellite). V případě 

geostacionární družice je zeměpisná šířka S = 0° a vzdálenost družice od středu 

Země je R = N(S=0°) + hS = a + hS = 42168 km. Paralaxu vyjádříme pro bod na 

HHO – dále značený indexem C (cloud) – ve výšce hC nad místem referenčního 
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elipsoidu o zeměpisných souřadnicích C, θC. Uvažujme přímku spojující družici 

s tímto bodem. Ta je dána rovnicí: 
 

 txx+x=x SCS  )( 
, (4.6) 

 

kde vektor x  má složky (x, y, z) a t je parametr určující polohu na přímce. )0( tx  

je pozice družice, 1)( =tx pozice bodu na HHO. Tato přímka odpovídá paprsku 

pohledu družice na daný bod HHO, proto na ní leží i jeho obraz na povrchu 

elipsoidu, který vidíme na družicovém snímku (zdánlivá pozice oblaku – viz 

Obr. 4.1). Existuje tedy hodnota t = tIM odpovídající tomuto zdánlivému obrazu, 

jehož souřadnice označíme indexem IM (image): IM, θIM; výška hIM = 0 km, protože 

bod leží na povrchu referenčního elipsoidu. Právě tyto souřadnice potřebujeme 

stanovit, abychom mohli určit paralaxu (vycházíme ze znalosti souřadnic bodu na 

HHO). Ve vztahu (4.6) vyjádříme x , Sx  i Cx  pomocí rovnic (4.1) – (4.3), do 

kterých dosadíme (IM, θIM, hIM = 0 km) pro x , (S = 0°, θS, hS = R – a) pro Sx  a (C, 

θC, hC) pro Cx . Získáme tím soustavu 3 algebraických rovnic o 3 neznámých IM, 

θIM a tIM: 
 

   
IMIM

IMSCCCCCS

θa=
t)θRθh+θ(a+θR

coscos
coscoscoscoscoscos







 (4.7) 

IMIM

IMSCCCCCS

θa=
t)θRθh+θ(a+θR

sincos
sincossinsincossin







 (4.8) 

         IMIMCCC b=t)h+(b   sinsinsin , (4.9) 
 

kde: 
 

 






  CC a

b=  tanarctan , (4.10) 

 






  IMIM a

b=  tanarctan . (4.11) 
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Pro jednodušší řešení soustavy rovnic (4.7) – (4.9) si zavedeme pomocné veličiny: 
 

 SθRA cos  (4.12) 

 SCCCCC θRθh+θaB coscoscoscoscos    (4.13) 

 SRC sin  (4.14) 

 SCCCCC θRθh+θaD sincossinsincos    (4.15) 

 CCC hbE  sinsin  . (4.16) 
 

Tím soustava (4.7) – (4.9) přechází do následujícího tvaru: 
 

  IMIMIM θa=tB+A coscos    (4.17) 

 IMIMIM θa=tD+C sincos    (4.18) 

                                IMIM b=tE   sin . (4.19) 
 

Dosadíme-li tIM vyjádřené na základě rovnice (4.19): 
 

 
E

b=t IM
IM

  sin
 (4.20) 

 

do rovnic (4.17) a (4.18), dostaneme s využitím vztahů obecně platných pro 

goniometrické funkce a zavedením označení: 
 

 BbB   (4.21) 

 DbD   (4.22) 
 

rovnici pro výpočet ´IM: 
 



 .)()()(

)(sin

22222222

2222

aCADBEaDCBA

DCBA
DBEa

E
IM







 (4.23) 

 

Využitím rovnosti A2 + C2 = R2 a novým označením opakujících se výrazů 

dostáváme: 
 

 
2

2222 )(
sin

G
aRGFF

EIM


 , (4.24) 
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kde: 
 

   RhaRbDCBAF CSCCC  )cos()coscos(   (4.25) 

 .)cos()coscos(2)coscos(

)sinsin(
22

22222222

RRhaha
bhbaDBEaG

CSCCCCCC

CCC









 
(4.26) 

Očekávanou vlastností řešení je jeho nezávislost na konkrétních hodnotách 

zeměpisné délky družice a bodu na HHO, výsledek by měl záviset pouze na jejich 

rozdílu. To definice F a G v rovnicích (4.25) a (4.26) splňují. Je také přirozené, že 

rovnice (4.24) může mít dvě různá řešení, neboť pohledová přímka, tedy spojnice 

družice a bodu na HHO, protíná zemský povrch nejen na straně přivrácené k družici, 

ale i na odvrácené straně. Jak jsme již uvedli dříve, na pohledové přímce t = 0 

odpovídá pozici družice, t = 1 bodu na HHO. Pro oba průsečíky přímky se zemským 

povrchem tak platí t > 1, přičemž hodnota pro průsečík na odvrácené straně je věší 

než hodnota pro průsečík na přivrácené straně, který odpovídá zdánlivému obrazu. 

Dosadíme-li za sin ´IM podle vztahu (4.24) do rovnice (4.20) dostaneme: 
 

 
2

2222 )(
G

aRGFF
b=t IM


 . (4.27) 

 

Zbývá nám tedy zjistit, které ze dvou řešení tIM je menší.  Neboť R > a + hC, je ze 

vztahu (4.25) zřejmé, že F je vždy záporné. G2 je dle (4.26) součet druhých mocnin, 

je tedy vždy kladné, a tak menší hodnotě tIM odpovídá znaménko mínus. 

 Dosadíme-li ´IM získané na základě vztahu (4.24) do rovnice (4.11), dostaneme 

geodetickou zeměpisnou šířku odpovídající zdánlivému obrazu IM. Geodetická 

zeměpisná délka zdánlivého obrazu θIM je pak dána vztahem (získaným z rovnic 

(4.17) a (4.20)) : 
 

 

IM

IM
IM a

BA








cos

sincos . (4.28) 

 

Jakmile známe zeměpisné souřadnice zdánlivé pozice oblaku IM, θIM, můžeme 

přejít k stanovení velikosti paralaxy, tj. vzdálenosti místa na referenčním elipsoidu 

o zeměpisných souřadnicích C, θC od bodu zdánlivé pozice. Je třeba si uvědomit, že 

paralaxa i obě její složky jsou počítány po zakřivené ploše referenčního elipsoidu. 
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Tento problém se někdy nazývá inverzní geodetická úloha a pro případ rotačního 

elipsoidu lze paralaxu vyjádřit ve formě eliptického integrálu. Pro numerický 

výpočet integrálu v této práci používáme Vincentyho formuli (Vincenty, 1975). Jde 

o iterativní přístup k řešení úlohy navržený s ohledem na rychlou konvergenci 

k přesnému řešení.  

Jiný postup výpočtu paralaxy, původně navržený pro stereoskopické určování 

výšky oblačnosti, odvodil Fujita (1982). Uvažuje tzv. stereoskopickou paralaxu 

(vzdálenost mezi dvěma zdánlivými pozicemi oblaku získanými z měření dvou 

družic), která je vyjádřena jako vektorový součet paralax od jednotlivých družic. Na 

rozdíl od postupu popsaného v tomto článku však Fujita pro popis Země přechází od 

elipsoidu ke kouli o poloměru hlavní poloosy. Výsledky obou postupů jsou srovnány 

v kapitole 4.1.2. Pro úplnost ještě uvádíme odkaz na článek zabývající se korekcí dat 

o paralaxu pro účely družicových odhadů srážek (Vicente a kol., 2002), používající 

pro popis Země elipsoid avšak vycházející ze znalosti zdánlivé pozice oblaku 

a výšky určené na základě teploty HHO. 

Naše prezentace na konferenci organizace EUMETSAT a zasedáních 

Konvektivní pracovní skupiny (CWG), na jejichž základě vznikly články Setvák 

a kol. (2008a), Radová a Seidl (2008) a následně i kapitola 4 této práce, znovu 

v rámci EUMETSATu otevřely problematiku paralaxy a staly se jedním z impulzů 

pro zveřejnění tabulek pro korekci paralaxy na snímcích z geostacionárních družic 

MSG na internetových stránkách CWG10 (zveřejněné na konci září 2008). Současně 

byl na těchto stránkách zveřejněn i popis výpočtu použitého pro tvorbu tabulek11.  

 

4.1.2 Paralaxa pro vybrané lokality v České republice 

Pro zjištění velikosti paralaxy pro geostacionární družice, její závislosti na 

různých faktorech (výška bodu na HHO, jeho zeměpisná poloha, pozice družice) 

a posouzení významu korekce dat o paralaxu se zaměřením na území České 

republiky byly pro výpočet hodnot paralaxy vybrány následující lokality: Brno, 

České Budějovice, Hradec Králové, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí nad Labem. Použité 

geodetické zeměpisné souřadnice těchto  míst jsou  uvedeny  v Tab. 4.1.  Pro  každou  

                                                             
10  http://essl.org/cwg/?page_id=165 
11  http://www.essl.org/cwg/res/parallax/DescriptionOfTheParallaxCorrectionFunctionality.pdf 
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Lokalita Zeměpisná šířka [° s. š.] Zeměpisná délka [° v. d.]
Brno 49,195 16,603
České Budějovice 48,975 14,476
Hradec Králové 50,210 15,835
Ostrava 49,835 18,286
Plzeň 49,748 13,379
Praha 50,008 14,447
Ústí nad Labem 50,661 14,035  

Tab. 4.1. Zeměpisné souřadnice vybraných lokalit. 
 

lokalitu byla spočtena celková paralaxa (P) a její složky v západo-východním a jiho-

severním směru (dále v textu vzhledem ke směru složek paralaxy na území ČR 

označovány jako východní a severní – Pe a Pn) pro geodetické výšky h uvažovaného 

bodu na HHO od 0 do 20 km s krokem 0,5 km. Byly uvažovány dvě nominální 

polohy geostacionárních družic, na nultém poledníku a na 3,4° z. d. V době vzniku 

článků Radová a Seidl (2007, 2008), ze kterých tato kapitola vychází, byla na pozici 

na nultém poledníku provozována družice Meteosat-9 a na 3,4° z. d. družice 

Meteosat-8 (viz kapitola 3.1.2 Tab. 3.1). 

Hodnoty paralaxy budeme v následujícím textu srovnávat také s rozlišením 

družicových dat, proto zde připomínáme, že přístroj SEVIRI družic MSG má 

v oblasti ČR pro většinu kanálů rozlišení (dané velikostí jednoho pixelu) v průměru 

přibližně 3,7 × 6 km, pouze pro kanál HRV zhruba 1,2 × 2 km (větší hodnota vždy 

pro severo-jižní směr). 

Pro názornou ilustraci jsou hodnoty paralaxy a obou jejích složek v závislosti na 

výšce h pro Prahu a družici na nultém poledníku vyneseny do grafu – viz Obr. 4.3. 

Odtud je zřejmé nejen to, že paralaxa roste téměř lineárně s výškou uvažovaného 

bodu na HHO, ale také že severní složka dosahuje vyšších hodnot oproti složce 

východní. Vyšší hodnoty severní složky oproti složce východní pro uvažované 

zeměpisné souřadnice vyplývající z geometrického uspořádání, neboť vzdálenost od 

poddružicového bodu je v severo-jižním směru výrazně větší než v západo-

východním směru. Z Obr. 4.3 je také patrné, že paralaxa, zejména pro větší výšky 

HHO, není zanedbatelná. Např. pro výšku bodu 15 km je hodnota celkové paralaxy 

25,0 km a dominantní severní složka, která má velikost 23,7 km, je tak přibližně 4× 

větší než rozlišení  přístroje SEVIRI v severo-jižním  směru pro území ČR  (u kanálu  
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Obr. 4.3. Závislost paralaxy (P) na geodetické výšce (h) uvažovaného bodu na HHO 
pro Prahu a družici umístěnou na nultém poledníku (θS = 0°). P označuje celkovou 
paralaxu, Pe její východní složku a Pn severní složku. 

 

HRV dokonce 12×) a asi 24× větší než horizontální rozlišení operativních produktů 

radarových měření pro oblast ČR (dále jen „radarová měření“; 1 × 1 km). 

Srovnání velikostí celkové paralaxy i obou složek pro jednotlivé výšky (s krokem 

1 km) pro všechny zmíněné lokality a družici umístěnou na 3,4° z. d. je uvedeno 

v Tab. 4.2, pro družici nad nultým poledníkem v Tab. 4.3. Pro názornější ilustraci 

vlivu zeměpisné polohy oblaku byly navíc hodnoty paralaxy pro všechny zmíněné 

lokality a družici nad nultým poledníkem (Tab. 4.3) vyneseny do grafu v závislosti 

na výšce h (Obr. 4.4). Z Obr. 4.4 i Tab. 4.2 a Tab. 4.3 je zřejmé, že s výškou vliv 

zeměpisné polohy roste. To, zda můžeme pro korekci paralaxy v daném případě 

použít její průměrnou hodnotu pro ČR (stanovenou pro danou výšku), nebo musíme 

stanovit paralaxu pro konkrétní místo, tedy závisí na výšce bodu, který nás zajímá. 

Důležité je při tom uvážit, s jakým rozlišením dat pracujeme. Z Obr. 4.4c vyplývá, že 

severní složky paralaxy pro jednotlivé lokality se pro všechny uvažované výšky 

vzájemně liší o hodnoty menší než rozlišení kanálů přístroje SEVIRI (kromě HRV) 

v severo-jižním směru (~ 6 km). Východní složky paralaxy se pro některé lokality 

liší  o hodnotu  větší, než  odpovídá  rozlišení  SEVIRI  v západo-východním  směru  
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Tab. 4.2. Velikost paralaxy (P) a její východní a severní složky (Pe a Pn) v závislosti 
na geodetické výšce (h) bodu na HHO pro vybrané lokality ČR a družici umístěnou 
na 3,4° z. d. 
 

h [km]

1 1,6 0,6 1,5 1,6 0,5 1,5 1,7 0,6 1,6 1,7 0,7 1,6 1,6 0,5 1,6 1,7 0,5 1,6 1,7 0,5 1,6

2 3,3 1,2 3,1 3,2 1,0 3,0 3,4 1,2 3,2 3,4 1,4 3,1 3,3 1,0 3,1 3,3 1,1 3,1 3,4 1,0 3,2

3 4,9 1,8 4,6 4,8 1,5 4,5 5,1 1,8 4,8 5,1 2,0 4,7 4,9 1,5 4,7 5,0 1,6 4,7 5,1 1,6 4,9

4 6,6 2,4 6,1 6,4 2,1 6,0 6,8 2,4 6,4 6,9 2,7 6,3 6,5 1,9 6,2 6,6 2,1 6,3 6,8 2,1 6,5

5 8,2 3,0 7,6 8,0 2,6 7,5 8,5 2,9 8,0 8,6 3,4 7,9 8,1 2,4 7,8 8,3 2,7 7,9 8,5 2,6 8,1

6 9,9 3,6 9,2 9,6 3,1 9,1 10,2 3,5 9,6 10,3 4,1 9,4 9,8 2,9 9,3 10,0 3,2 9,5 10,2 3,1 9,7

7 11,5 4,2 10,7 11,2 3,6 10,6 11,9 4,1 11,1 12,0 4,8 11,0 11,4 3,4 10,9 11,6 3,7 11,0 11,9 3,7 11,3

8 13,1 4,8 12,2 12,8 4,1 12,1 13,6 4,7 12,7 13,7 5,5 12,6 13,0 3,9 12,5 13,3 4,3 12,6 13,6 4,2 13,0

9 14,8 5,4 13,8 14,4 4,7 13,6 15,3 5,3 14,3 15,4 6,2 14,2 14,7 4,4 14,0 15,0 4,8 14,2 15,3 4,7 14,6

10 16,4 6,0 15,3 16,0 5,2 15,1 17,0 5,9 15,9 17,2 6,8 15,8 16,3 4,9 15,6 16,6 5,3 15,8 17,0 5,3 16,2

11 18,1 6,7 16,8 17,6 5,7 16,6 18,7 6,5 17,5 18,9 7,5 17,3 18,0 5,4 17,1 18,3 5,9 17,3 18,7 5,8 17,8

12 19,7 7,3 18,4 19,2 6,2 18,1 20,4 7,1 19,1 20,6 8,2 18,9 19,6 5,9 18,7 20,0 6,4 18,9 20,4 6,3 19,5

13 21,4 7,9 19,9 20,8 6,8 19,6 22,1 7,7 20,7 22,3 8,9 20,5 21,2 6,3 20,3 21,6 6,9 20,5 22,2 6,8 21,1

14 23,0 8,5 21,4 22,4 7,3 21,2 23,8 8,3 22,3 24,1 9,6 22,1 22,9 6,8 21,8 23,3 7,5 22,1 23,9 7,4 22,7

15 24,7 9,1 23,0 24,0 7,8 22,7 25,5 8,9 23,9 25,8 10,3 23,7 24,5 7,3 23,4 25,0 8,0 23,7 25,6 7,9 24,3

16 26,3 9,7 24,5 25,6 8,3 24,2 27,2 9,5 25,5 27,5 11,0 25,2 26,1 7,8 25,0 26,7 8,5 25,3 27,3 8,4 26,0

17 28,0 10,3 26,0 27,2 8,8 25,7 28,9 10,1 27,1 29,2 11,7 26,8 27,8 8,3 26,5 28,3 9,1 26,9 29,0 9,0 27,6

18 29,6 10,9 27,6 28,8 9,4 27,2 30,7 10,7 28,7 31,0 12,4 28,4 29,4 8,8 28,1 30,0 9,6 28,4 30,7 9,5 29,2

19 31,3 11,5 29,1 30,4 9,9 28,7 32,4 11,3 30,4 32,7 13,1 30,0 31,1 9,3 29,7 31,7 10,2 30,0 32,4 10,0 30,9

20 33,0 12,2 30,7 32,0 10,4 30,3 34,1 11,9 32,0 34,4 13,8 31,6 32,7 9,8 31,2 33,4 10,7 31,6 34,2 10,6 32,5

P [km];  Pe [km];  Pn [km]

Brno České Hradec Ostrava Plzeň Praha  Ústí nad 

LabemBudějovice Králové

Tab. 4.3. Velikost paralaxy (P) a její východní a severní složky (Pe a Pn) v závislosti 
na geodetické výšce (h) bodu na HHO pro vybrané lokality ČR a družici nad nultým 
poledníkem. 

h [km]
1 1,7 0,7 1,5 1,6 0,6 1,5 1,8 0,7 1,6 1,8 0,8 1,6 1,7 0,6 1,6 1,7 0,7 1,6 1,8 0,7 1,6

2 3,4 1,5 3,1 3,3 1,3 3,0 3,5 1,5 3,2 3,6 1,7 3,2 3,4 1,2 3,1 3,4 1,3 3,2 3,5 1,3 3,3

3 5,1 2,2 4,6 4,9 1,9 4,5 5,3 2,2 4,8 5,4 2,5 4,8 5,0 1,9 4,7 5,2 2,0 4,7 5,3 2,0 4,9

4 6,8 3,0 6,1 6,6 2,6 6,1 7,0 2,9 6,4 7,1 3,3 6,3 6,7 2,5 6,3 6,9 2,7 6,3 7,0 2,6 6,5

5 8,5 3,7 7,7 8,2 3,2 7,6 8,8 3,6 8,0 8,9 4,1 7,9 8,4 3,1 7,8 8,6 3,3 7,9 8,8 3,3 8,1

6 10,2 4,4 9,2 9,9 3,9 9,1 10,6 4,4 9,6 10,7 5,0 9,5 10,1 3,7 9,4 10,3 4,0 9,5 10,5 4,0 9,8

7 11,9 5,2 10,8 11,6 4,6 10,6 12,3 5,1 11,2 12,5 5,8 11,1 11,8 4,3 10,9 12,0 4,7 11,1 12,3 4,6 11,4

8 13,7 5,9 12,3 13,2 5,2 12,1 14,1 5,8 12,8 14,3 6,6 12,7 13,5 5,0 12,5 13,8 5,3 12,7 14,1 5,3 13,0

9 15,4 6,7 13,8 14,9 5,9 13,7 15,9 6,6 14,4 16,1 7,5 14,3 15,1 5,6 14,1 15,5 6,0 14,3 15,8 6,0 14,7

10 17,1 7,4 15,4 16,5 6,5 15,2 17,6 7,3 16,0 17,9 8,3 15,9 16,8 6,2 15,7 17,2 6,7 15,9 17,6 6,6 16,3

11 18,8 8,2 16,9 18,2 7,2 16,7 19,4 8,0 17,6 19,7 9,1 17,5 18,5 6,8 17,2 18,9 7,4 17,4 19,4 7,3 17,9

12 20,5 8,9 18,5 19,8 7,8 18,2 21,2 8,8 19,3 21,5 10,0 19,1 20,2 7,5 18,8 20,7 8,0 19,0 21,1 8,0 19,6

13 22,2 9,7 20,0 21,5 8,5 19,8 22,9 9,5 20,9 23,3 10,8 20,6 21,9 8,1 20,4 22,4 8,7 20,6 22,9 8,7 21,2

14 23,9 10,4 21,6 23,1 9,1 21,3 24,7 10,3 22,5 25,1 11,6 22,2 23,6 8,7 21,9 24,1 9,4 22,2 24,7 9,3 22,8

15 25,7 11,2 23,1 24,8 9,8 22,8 26,5 11,0 24,1 26,9 12,5 23,8 25,3 9,3 23,5 25,8 10,1 23,8 26,4 10,0 24,5

16 27,4 11,9 24,7 26,5 10,5 24,3 28,2 11,7 25,7 28,7 13,3 25,4 27,0 10,0 25,1 27,6 10,7 25,4 28,2 10,7 26,1

17 29,1 12,7 26,2 28,1 11,1 25,9 30,0 12,5 27,3 30,5 14,2 27,0 28,7 10,6 26,7 29,3 11,4 27,0 30,0 11,3 27,7

18 30,8 13,4 27,8 29,8 11,8 27,4 31,8 13,2 28,9 32,3 15,0 28,6 30,4 11,2 28,2 31,0 12,1 28,6 31,7 12,0 29,4

19 32,5 14,2 29,3 31,5 12,4 28,9 33,6 14,0 30,5 34,1 15,8 30,2 32,1 11,9 29,8 32,8 12,8 30,2 33,5 12,7 31,0

20 34,3 14,9 30,8 33,1 13,1 30,4 35,3 14,7 32,2 35,9 16,7 31,8 33,8 12,5 31,4 34,5 13,5 31,8 35,3 13,4 32,7

P [km];  Pe [km];  Pn [km]
Brno České Hradec Ostrava Plzeň Praha  Ústí nad 

LabemBudějovice Králové
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Obr. 4.4. a) Paralaxa (P), b) východní složka paralaxy (Pe), c) severní složka 
paralaxy (Pn) v závislosti na geodetické výšce (h) uvažovaného bodu na HHO pro 
vybrané lokality v ČR a družici nad nultým poledníkem. V části (a) není patrná 
křivka pro Hradec Králové, neboť se jen velmi málo liší od křivky pro Ústí nad 
Labem, která ji překrývá. V části (c) není z obdobného důvodu patrná křivka pro 
Ostravu, neboť je překryta křivkou pro Prahu.  
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(~ 3,7 km), avšak pouze pro výšky nad 18 km (Obr. 4.4b), které v našich 

zeměpisných polohách mohou přicházet do úvahy jen pro situace s extrémními 

projevy konvekce. Pokud tedy pracujeme pouze s daty ze zmíněných kanálů, není 

potřeba pro většinu situací uvažovat závislost paralaxy na zeměpisné poloze v rámci 

ČR. Jestliže však provádíme srovnání s radarovými daty (horizontální rozlišení 

1 × 1 km), je třeba závislost na zeměpisné poloze brát v úvahu pro výšky od 5 km, 

neboť pro výše položené body se hodnoty východní složky paralaxy pro některé 

lokality vzájemně liší o více než 1 km (viz Obr. 4.4b). 

Dále bylo provedeno vzájemné porovnání hodnot paralax (včetně složek) pro 

různé umístění družice (3,4° z. d. a  nultý poledník). Jejich rozdíl má s výškou HHO 

rostoucí charakter, jak je znázorněno na Obr. 4.5 pro Prahu. Jelikož se pozice družic 

liší v zeměpisné délce, ne však šířce, jsou největší rozdíly mezi oběma družicemi ve 

východní složce paralaxy. Pro všechny uvažované výšky jsou tyto rozdíly menší než 

rozlišení kanálů přístroje SEVIRI (opět kromě HRV) v západo-východním směru. 

Od výšky zhruba 7,5 km jsou však rozdíly mezi východními složkami paralaxy obou 

družic větší než rozlišení radarových měření (1 km). Rozdíly mezi severními 

složkami   paralaxy  obou  družic  jsou   pro  všechny   uvažované  výšky  menší  než  

 

 

Obr. 4.5. Rozdíl paralax pro družice umístěné na 3,4° z. d. a nad nultým poledníkem 
(P1-P2) v závislosti na geodetické výšce (h) bodu na HHO pro Prahu. P1 odpovídá 
družici na 3,4° z. d., P2 družici na nultém poledníku, “e“ označuje východní složku a 
“n“ severní složku. 
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rozlišení radarových měření a tedy i než rozlišení přístroje SEVIRI v severo-jižním 

směru. Závěry uvedené na základě Obr. 4.5 pro Prahu byly potvrzeny i pro všechny 

ostatní použité lokality. Pro práci pouze s daty z družic MSG (kromě kanálu HRV) 

tedy není pro stanovení paralaxy zapotřebí rozlišovat mezi družicí umístěnou na 3,4° 

z. d. a nad nultým poledníkem. U výšek nad 7,5 km je však nezbytné pro výpočet 

paralaxy odlišit polohu družic, pokud pro srovnání používáme radarová data. 

Tab. 4.2 a Tab. 4.3 ukazují, že k největšímu rozdílu v hodnotách paralaxy pro 

jednotlivá místa v rámci pozorování stejné družice dochází mezi Ostravou a Českými 

Budějovicemi při uvažování družice na 3,4° z. d. (při výšce h = 15 km je rozdíl 

v paralaxe 2,1 km). Ze stejných tabulek je zřejmé, že největší rozdíl mezi hodnotami 

paralaxy pro určitou lokalitu a různé družice nabývá menší hodnoty (pro h = 15 km 

rozdíl 1,1 km nad Ostravou). Zeměpisná poloha v rámci ČR (úhlová vzdálenost od 

západu na východ je přibližně 6,8°, od jihu na sever zhruba 2,5°) tedy může mít na 

velikost paralaxy větší vliv než rozdílná pozice družic MSG (vzdálených o 3,4° 

zeměpisné délky). 

Pro posouzení rozdílu mezi přístupy popisujícími Zemi referenčním elipsoidem, 

resp. dokonalou koulí byly porovnány výsledky získané postupem popsaným 

v kapitole 4.1.1 s hodnotami spočtenými na základě rovnic odvozených v práci Fujita 

(1982). Toto srovnání bylo provedeno pro celkovou paralaxu i obě její složky u dvou 

vybraných lokalit – Prahy a Ostravy, vždy pro obě pozice družice (nad nultým 

poledníkem a na 3,4° z. d.) a všechny výšky od 0 do 20 km s krokem 0,5 km. Rozdíl 

mezi odpovídajícími si hodnotami spočtenými zmíněnými postupy nebyl v žádném 

případě větší než 0,3 km. Přechod od elipsoidu ke kouli o poloměru hlavní poloosy 

pro popis Země, který byl použit v práci Fujita (1982), tedy nemá na výsledky 

zásadní vliv. 

Na závěr této části budiž poznamenáno, že data družice Meteosat-8, umístěné 

v době vzniku této části práce na 3,4° z. d., byla před distribucí koncovým 

uživatelům organizací EUMETSAT transformována do podoby, jako by družice byla 

umístěna na nultém poledníku, což vnáší do přesného geografického přiřazení další 

možné chyby (pro naše území relativně zanedbatelné). Tato transformace však 

nezohledňuje vliv paralaxy a pro její korekci je tedy stále nutné uvažovat pozici 

družice na 3,4° z. d. (nikoliv na nultém poledníku). Také zde připomínáme, že 

v současnosti organizace EUMETSAT standardně pro geostacionární družice MSG 
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využívá kromě zmiňovaných pozic na nultém poledníku (poloha primární družice) 

a na 3,4° z. d. (dočasná poloha nově vypuštěné družice) také polohy 3,5° v. d. 

(poloha záložní družice) a 9,5° v. d. (snímání v režimu RSS). Při práci s daty z družic 

MSG je tak nutné zohlednit polohu družice v době pořízení dat (viz kapitola 3.1.2 

Tab. 3.1). 

 

4.2 Paralaxa pro polární družice 

V této kapitole se zaměříme na paralaxu v datech z polárních družic měřených 

radiometrem AVHRR (družice NOAA POES a Metop; viz kapitola 3.1.5). 

Připomeňme pouze, že tento přístroj snímá navazující pruhy území pod družicí 

kolmé na dráhu letu družice. Odvození vzorců v kapitole 4.2.1 je platné pro všechna 

data získaná obdobným principem měření (např. přístroj MODIS na družicích Aqua 

a Terra nebo přístroj VIIRS na družici Suomi-NPP). 

 

4.2.1 Odvození vzorců 

Pro odvození vzorců pro výpočet paralaxy pro polární družice využijeme rovnice, 

které jsme získali v kapitole 4.1.1 pro družice geostacionární. Vyjdeme ze soustavy 

rovnic (4.7) – (4.9), přičemž nesmíme zapomenout, že tyto vztahy byly odvozeny 

s využitím předpokladu S = 0° platného pro geostacionární družice avšak nikoliv 

pro družice polární. V kapitole 4.1.2 jsme ukázali, že popis Země pomocí koule 

místo přesnějšího elipsoidu nemá na hodnoty paralaxy pro geostacionární družice 

zásadní vliv. Přejdeme proto pro jednoduchost v této kapitole k popisu Země pomocí 

koule o poloměru hlavní poloosy. Pak b = a (= 6378,137 km) a vztahy (4.10), (4.11) 

se zjednoduší na rovnosti ´C =C a ´IM =IM. Vzdálenost družice od středu Země je 

R = hs + a, kde hs je výška družice nad zemským povrchem. Vzhledem k tomu, že 

nyní pro popis Země používáme kouli, lze provést jednoduchou transformaci 

souřadnic (rotaci) tak, aby platilo nejen S = 0°, ale také θS = 0°. Z geometrie 

problému vyplývá, že poddružicový bod, skutečná zeměpisná pozice oblaku i jeho 

zdánlivý obraz na zemském povrchu leží na stejné hlavní kružnici, proto můžeme 

další rotací souřadnic dosáhnout navíc θC = θIM = 0°. Takto pootočené souřadnice, ve 
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kterých platí zmíněné rovnosti, budeme dále v textu označovat indexem R 

(Rotated = pootočené). Dosazením všech zmíněných předpokladů se soustava rovnic 

(4.7) – (4.9) velmi zjednoduší: 
 

 RIMRIMRCC a=tRh+a+R ,,, cos]cos)[(    (4.29) 

                                00 =  (4.30) 

                  RIMRIMRCC a=th+a ,,, sinsin)(   . (4.31) 
     

Řešení je pak ve stejném tvaru jako (4.24): 
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Nyní tedy známe jak souřadnice oblaku, tak souřadnice jeho obrazu na družicovém 

snímku (v systému pootočených souřadnic popsaných výše). Výpočet paralaxy se 

nám zjednoduší díky tomu, že Zemi popisujeme pomocí koule a  0,, RIMRC  . 

Paralaxa je tak rovna délce oblouku na kružnici o poloměru a vymezeného úhly 

RIMRC ,, , , tj. pro úhly zadané ve stupních: 
 

 )(
360

2
,, RCRIM
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 . (4.35) 

 

Zbývá tedy objasnit, jak provést ony počáteční rotace souřadnic, abychom přešli 

k pro nás tak výhodným pootočeným souřadnicím. Pro naše účely není nutné nalézt 

přesný matematický popis takového pootočení, postačí nám přepočet k pootočeným 

souřadnicím. Při požadovaném pootočení souřadnic dochází k zachování vzdálenosti 

průsečíku spojnice satelitu a středu Země s povrchem koule o poloměru (a + hC) od 

pozice oblaku (nacházející se na povrchu téže koule).  Souřadnice  libovolného  bodu  
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v kartézských souřadnicích s počátkem ve středu koule vyjádříme jako:  
 

 x = r cos  cos θ (4.36) 

 y = r cos  sin θ (4.37) 

                                         z = r sin  (4.38) 
 

Kvadrát vzdálenosti zmíněných dvou bodů v původních souřadnicích (označených 

indexem 0) tedy je: 
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Po pootočení dosadíme všechny předpoklady, tj. θS,R =  S,R = θC,R = 0° a dostaneme: 
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Z rovnosti 22
0 RRR   pak dostáváme vyjádření pro úhel C,R: 
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Na závěr této kapitoly ještě shrneme jednotlivé kroky výpočtu paralaxy pro 

polární družice: 

1) Ze známých souřadnic družice a oblaku spočítáme 0 dle vztahu (4.39). 

2) 0 dosadíme do vztahu (4.41), čímž získáme souřadnici  C,R. 

3) Z rovnice (4.32) zjistíme souřadnici  IM,R. 

4) Použitím vztahu (4.35) dostaneme hodnotu paralaxy. Z principu skenování 

zde uvažovaných polárních družic vyplývá, že směr paralaxy je kolmý na dráhu 

letu družice.  
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4.2.2 Vyčíslení hodnot paralaxy 

Pro zjištění velikosti paralaxy pro polární družice a její závislosti na výšce bodu 

na HHO a vzdálenosti jeho zeměpisných souřadnic od poddružicového bodu jsme 

vyčíslili paralaxu pro výšky hC uvažovaného bodu od 0 do 20 km s krokem 1 km 

a vzdálenost od poddružicového bodu dS-C od 0 do 1500 km s krokem 100 km. 

Výsledky pro družice s výškou hs = 827 km (Metop) jsou uvedeny v Tab. 4.4 

a znázorněny v Obr. 4.6. Pro ilustraci vlivu výšky polární družice jsou v Obr. 4.6 

vyneseny i hodnoty paralaxy pro družici s výškou hs = 870 km (NOAA-19). 

Z obrázku je zřejmé, že vliv výšky družice na hodnotu paralaxy roste s rostoucí 

výškou  bodu  na  HHO  i s rostoucí vzdáleností  od  poddružicového  bodu.  Tab. 4.4  
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1 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,2 1,3 1,5 1,7 1,9 2,2 2,4 2,7 
2 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,7 2,0 2,3 2,7 3,1 3,4 3,9 4,3 4,8 5,4 
3 0,4 0,8 1,2 1,7 2,1 2,6 3,0 3,5 4,0 4,6 5,2 5,8 6,5 7,2 8,1 
4 0,5 1,1 1,7 2,2 2,8 3,4 4,1 4,7 5,4 6,1 6,9 7,8 8,7 9,7 10,8 
5 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5 4,3 5,1 5,9 6,8 7,7 8,7 9,7 10,9 12,1 13,5 
6 0,8 1,7 2,5 3,4 4,2 5,1 6,1 7,1 8,1 9,2 10,4 11,7 13,1 14,6 16,2 
7 1,0 1,9 2,9 3,9 5,0 6,0 7,1 8,3 9,5 10,8 12,2 13,6 15,3 17,0 19,0 
8 1,1 2,2 3,3 4,5 5,7 6,9 8,1 9,5 10,9 12,3 13,9 15,6 17,5 19,5 21,7 
9 1,2 2,5 3,8 5,1 6,4 7,8 9,2 10,7 12,2 13,9 15,7 17,6 19,7 22,0 24,5 

10 1,4 2,8 4,2 5,6 7,1 8,6 10,2 11,9 13,6 15,5 17,5 19,6 21,9 24,5 27,3 
11 1,5 3,1 4,6 6,2 7,8 9,5 11,2 13,1 15,0 17,0 19,2 21,6 24,2 27,0 30,1 
12 1,7 3,3 5,0 6,8 8,5 10,4 12,3 14,3 16,4 18,6 21,0 23,6 26,4 29,5 32,9 
13 1,8 3,6 5,5 7,3 9,3 11,3 13,3 15,5 17,8 20,2 22,8 25,6 28,7 32,0 35,7 
14 1,9 3,9 5,9 7,9 10,0 12,1 14,4 16,7 19,2 21,8 24,6 27,6 30,9 34,5 38,6 
15 2,1 4,2 6,3 8,5 10,7 13,0 15,4 17,9 20,6 23,4 26,4 29,7 33,2 37,1 41,4 
16 2,2 4,5 6,8 9,1 11,5 13,9 16,5 19,2 22,0 25,0 28,2 31,7 35,5 39,6 44,3 
17 2,4 4,8 7,2 9,7 12,2 14,8 17,5 20,4 23,4 26,6 30,0 33,7 37,8 42,2 47,1 
18 2,5 5,0 7,6 10,2 12,9 15,7 18,6 21,6 24,8 28,2 31,8 35,8 40,1 44,8 50,0 
19 2,7 5,3 8,0 10,8 13,7 16,6 19,6 22,8 26,2 29,8 33,7 37,8 42,4 47,4 52,9 

20 2,8 5,6 8,5 11,4 14,4 17,5 20,7 24,1 27,6 31,4 35,5 39,9 44,7 50,0 55,8 

Tab. 4.4. Velikost paralaxy (P) pro polární družice s výškou hs = 827 km (Metop) 
pro různé výšky (hC) bodu na HHO v závislosti na vzdálenosti jeho zeměpisných 
souřadnic od poddružicového bodu (dS-C). 
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Obr. 4.6. Paralaxa (P) pro polární družice s výškou hs = 827 km (Metop) 
a hs = 870 km (NOAA-19) pro různé výšky (hC) bodu na HHO v závislosti na 
vzdálenosti jeho zeměpisných souřadnic od poddružicového bodu (dS-C). 
 

a Obr. 4.6 ukazují, že hodnoty paralaxy pro polární družice nejsou zanedbatelné 

zejména pro vyšší oblačnost a větší vzdálenosti od poddružicového bodu. Zda je 

nutné provádět korekci dat o paralaxu, závisí obdobně jako u geostacionárních družic 

také na tom, zda pracujeme pouze s daty z polárních družic nebo provádíme srovnání 

s jinými daty (např. radarovými daty, daty z geostacionárních družic) či potřebujeme 

znát přesnou pozici oblačnosti vůči zemskému povrchu. Rovněž zde hraje roli 

rozlišení dat, které je pro přístroj AVHRR (družice NOAA POES a Metop) ve směru 

paralaxy v poddružicovém bodě přibližně 1,1 km, na okraji přeletu přibližně 6,2 km. 

Např. pro výšku bodu na HHO hc = 15 km vyskytujícího se poblíž okraje přeletu, ve 

vzdálenosti dC-S = 1400 km, je pro družice Metop hodnota paralaxy 37,1 km (viz 

Tab. 4.4), tedy asi 6× větší než odpovídající rozlišení přístroje AVHRR. 
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4.3 Shrnutí hlavních výsledků 

Odvodili jsme vzorce pro výpočet paralaxy jak pro geostacionární, tak pro 

polární družice. S jejich využitím bylo ukázáno, že hodnoty paralaxy pro 

geostacionární družice jsou pro území ČR nezanedbatelné zejména pro větší výšky 

HHO. Rovněž pro polární družice byla ukázána nezanedbatelnost hodnot paralaxy 

zejména pro větší výšky HHO a větší vzdálenosti oblačnosti od poddružicového 

bodu. Korekci dat o paralaxu je nutné provádět v případech, kdy je důležité znát 

přesnou pozici oblačnosti vzhledem k zemskému povrchu (např. práce zabývající se 

odhady srážek), nebo při srovnání družicových dat s dalšími měřeními (např. 

radarová měření, blesková data). To, zda můžeme pro korekci u dat 

z geostacionárních družic použít průměrnou hodnotu paralaxy pro ČR (stanovenou 

pro danou výšku) i zda musíme při výpočtu rozlišovat mezi různými družicemi 

(umístěnými na různých nominálních polohách), závisí nejen na výšce pozorovaného 

bodu, ale i na rozlišení dat, se kterými pracujeme.  

Důležitost korekce dat o paralaxu na příkladu srovnání družicových a radarových 

dat dokumentuje Obr. 4.7 zobrazující konvektivní bouři z 21. 6. 2006, která se 

vyskytla u hranic Rakouska a ČR. Bez provedení korekce dat o paralaxu by se zdálo, 

že  oblast přestřelujícího  vrcholu odpovídá  teplé  oblasti  uvnitř  studeného  prstence  

 

 

Obr. 4.7. Prstencová bouře z 21. 6. 2006 23:55 UTC nad Rakouskem na barevně 
zvýrazněném snímku z kanálu IR10.8 přístroje SEVIRI družice Meteosat-8 
(hlavičkový čas 23:45 UTC). Přes snímek je přeloženo pole radarové odrazivosti 
odpovídající hladině CAPPI 15 km (00:00 UTC) reprezentující přestřelující vrchol 
a) bez korekce dat o paralaxu, b) s posunutím radarových dat o hodnotu paralaxy. 
V části b) je navíc černou křivkou vyznačena poloha přestřelujícího vrcholu určená 
na základě radarových dat bez korekce o paralaxu. Projekce: gnómonická 
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(Obr. 4.7a). Po provedení korekce (Obr. 4.7b) je však patrné, že oblast přestřelujícího 

vrcholu dobře odpovídá nejstudenější části studeného prstence. Je tedy zřejmé, že 

korekce dat o paralaxu je nezbytná pro korektní srovnávání družicově a radarově 

měřených veličin u konvektivních bouří. 

Výsledky této kapitoly dále využijeme při srovnávání družicových a radarových 

dat v kapitole 5.2. 
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5 Konvektivní bouře se studenými prstenci či 

studenými-U/V 

5.1 Databáze studených prstenců a studených-U/V 

V rámci této práce jsme vytvořili databázi studených prstenců a studených-U/V, 

která zahrnuje různé varianty těchto jevů. Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4, pro 

tyto jevy neexistuje žádná obecně uznávaná kvantitativní definice. Pro účely této 

práce však (obdobně jako v některých dřívějších pracích – např. Setvák a kol., 2010) 

považujeme za studený prstenec či studené-U/V pouze jevy s dobou života 

minimálně 40 minut. Databáze byla vytvořena na základě subjektivní detekce 

studovaných jevů s využitím snímků z kanálu IR10.8 přístroje SEVIRI družic MSG 

s použitím barevného zvýraznění (barevně zvýrazněné jasové teploty 200 – 240 K) 

operativně používaného v ČHMÚ. Jako primární zdroj pro vyhledávání jevů byly 

použity snímky zachycující oblast střední Evropy operativně generované v ČHMÚ. 

V současné době databáze obsahuje 104 různých jevů, z let 2006 – 2014, 

z oblasti Evropy (a to především střední Evropy; viz Obr. 5.1). Vzhledem k částečně 

náhodnému procesu výběru se nejedná o všechny jevy, které se v tomto období 

a oblasti vyskytly, přesto databáze zahrnuje poměrně reprezentativní vzorek jevů 

různého vzhledu a charakteristik. Pro každý jev je v databázi uložen čas prvního 

a posledního výskytu teplé oblasti; zeměpisné souřadnice v čase prvního výskytu; 

rozlišení, zda se jedná o studený prstenec či studené-U/V; a doba života. Je nutné 

poznamenat, že rozlišení mezi studeným prstencem a studeným-U/V je založeno na 

subjektivním pozorování a v některých případech může být nejednoznačné.  Jako 

časy výskytu (v UTC) jsou uvedeny hlavičkové časy prvního a posledního 

družicového snímku, na kterých byl jev pozorován. Tyto časy jsou rovněž určeny na 

základě subjektivního pozorování a někdy je obtížné rozhodnout např., zda vzhled 

bouře na daném snímku ještě odpovídá doznívajícímu studenému prstenci s CWS 

nebo již počínajícímu rozpadu bouře. Doba života, která je určována jako rozdíl 

hlavičkových časů snímků s prvním a posledním výskytem teplé oblasti, je ovlivněna 

časovým rozlišením družicového snímání (pro jevy do dubna 2008: 15minutový 

interval  snímání,  od  května  2008:  5minutový  interval  snímání,  pro  20. 6. 2013:  
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Obr. 5.1. Geografické rozložení studených prstenců a studených-U/V v databázi. 
Tvar symbolu rozlišuje studený prstenec (O), studené-U/V (U) a transformaci 
studeného prstence ve studené-U/V (OU). V obrázku jsou dále zobrazeny pozice 
sondážních stanic zahrnutých do zpracování. Upozorňujeme, že se nejedná 
o obecnou statistiku rozložení těchto jevů v čase a prostoru, ale pouze o rozložení 
jevů v popisované databázi. 
 

2,5minutový interval snímání). Každému jevu v databázi je dále přiřazeno unikátní 

označení (kód) skládající se z datumu, kdy se daný jev vyskytl, a písmene (např. 

20140527_A). Pro názornou ukázku jsou údaje z databáze pro několik jevů uvedeny 

v Tab. 5.1. Celou databázi pak lze nalézt v příloze této práce (viz Příloha A). Ukázky 

několika vybraných jevů na družicových snímcích jsou uvedeny v kapitole 5.1.1 

a kapitole 5.1.2. Některé jevy z databáze pak detailněji analyzujeme v dalších 

kapitolách této práce. 

V této kapitole dále uvádíme některé základní charakteristiky jevů v databázi 

a podmínek, za kterých tyto jevy vznikly. Chceme však upozornit, že cílem této 

kapitoly není detailní studium těchto podmínek, ale pouze informativní poskytnutí 

základní charakterizace vytvořené databáze. Doby života jednotlivých jevů jsou 

zobrazeny v Obr. 5.2a. Maximální doba života pro jevy v databázi je 260 minut, 

průměrná pak přibližně 87 minut, přičemž je ale nutné mít na paměti, že zde 

uvažovaná definice omezuje dobu života spodní hranicí 40 minut. V Obr. 5.2b jsou 

dále  vyneseny  časy prvního výskytu  (hlavičkové  časy odpovídajících  družicových  
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kód situace typ první výskyt 
[UTC] z.d. [°] z.š. [°] poslední 

výskyt [UTC] 
doba života 

[min.] 

20060625_A O 13:00 14,59 48,2 15:30 150 
20060625_C O 13:15 13,91 49,46 15:15 120 
20080422_A U 12:30 25,10 43,58 14:30 120 
20080531_L OU 12:55 12,5 50,75 15:15 140 
20080531_R OU 13:10 12,76 50,73 16:25 195 
20090511_C O 16:10 16,38 47,46 17:35 85 
20090511_D O 16:20 16,05 48,46 17:15 55 
20120705_A O 12:20 12,49 51,34 13:55 95 
20140529_A O 10:50 25,72 43,13 11:40 50 
20140609_H O 17:10 -0,47 44,22 18:35 85 
20141013_A O 12:45 45,14 10,82 15:20 155 

Tab. 5.1. Ukázka údajů z databáze na příkladech jevů ukázaných v kapitole 5.1.1. 
O = studený prstenec, U= studené-U/V, OU = transformace studeného prstence ve 
studené-U/V 
 

 

Obr. 5.2. Histogram a) doby života, b) času prvního výskytu jevů z databáze. 
 

snímků převedené na místní čas v místě výskytu jevu). Většina jevů vznikla 

v odpoledních hodinách v souladu s obdobím největšího rozvoje konvekce, je však 

zřejmé, že ke vzniku těchto jevů dochází i v nočních či časných ranních hodinách. 

V databázi zatím nejsou zahrnuty téměř žádné jevy z dopoledních hodin, kdy 

konvekce ještě nebývá dostatečně vyvinutá. Vzhledem k tomu, že výskyt studených 

prstenců a studených-U/V bývá dáván do souvislosti s přítomností teplotní inverze 

nad tropopauzou, ověřili jsme také charakteristiky teplotních profilů okolní 

atmosféry pro jevy z databáze. V Obr. 5.3 pro ilustraci uvádíme výšky a teploty 

tropopauzy ve dnech, kdy byly pozorovány jednotlivé jevy z databáze. Tyto hodnoty 
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Obr. 5.3. Histogram a) výšky, b) teploty tropopauzy určené na základě sondážních 
měření nejbližších prvnímu výskytu jednotlivých jevů z databáze. 
 

byly určeny na základě nejbližších sondážních měření vzhledem k prvnímu výskytu 

jevu, přičemž byla uvažována pouze sondážní měření, která byla od prvního výskytu 

jevu vzdálena maximálně 200 km a proběhla maximálně 6 hodin před ním. Pro 75 

jevů z celkového počtu 104 bylo nalezeno sondážní měření splňující tyto podmínky, 

přičemž se jednalo o 66 unikátních měření. V těchto případech byl typicky 

pozorován výskyt výraznější teplotní inverze nad tropopauzou, v hladinách 

typických pro HHO konvektivních bouří ve sledované oblasti. Na základě 

sondážních měření odpovídajících situacím s výskytem studených prstenců 

a studených-U/V v databázi jsme navíc vyhodnotili průměrný teplotní profil 

(z důvodu vlivu zeměpisné šířky na „typickou“ výšku a teplotu tropopauzy jsme 

zahrnuli pouze situace se zeměpisnou šířkou vyšší než 45° s. š.) a porovnali ho 

s průměrným teplotním profilem za celou konvektivní sezónu (květen – srpen) z let 

2008 – 2014, který jsme vypočítali na základě sondážních měření z Prahy-Libuše 

12:00 UTC (Obr. 5.4). V rámci výpočtu jsme pro každou výšku určili průměrnou 

teplotu a její směrodatnou odchylku přes daný soubor sondážních měření. Jsme si 

vědomi, že pro jednotlivé situace se výška tropopauzy liší (viz také Obr. 5.3a), 

a Obr. 5.4 je tak pouze prvotním vyhodnocením, které tyto rozdílné výšky nijak 

nezohledňuje a počítá průměr v pevných výškových hladinách bez ohledu na to, zda 

se tato hladina v konkrétním případě nachází pod aktuální tropopauzou či nad ní, 

v oblasti inverze. Přesto se takto podmíněně průměrovaný teplotní profil od 

průměrného profilu za celou konvektivní sezónu významně liší, v oblasti tropopauzy 

zhruba o hodnotu jedné směrodatné odchylky. Je přitom třeba brát v úvahu i to, že 



79 

 

 
Obr. 5.4. Průměrný teplotní profil odpovídající situacím s výskytem studeného 
prstence či studeného-U/V (zahrnuty jevy se zeměpisnou šířkou větší než 45° s. š., 
černě), resp. ze všech sondážních měření z Prahy-Libuše z 12:00 UTC z měsíců 
konvektivní sezóny (květen – srpen) z let 2008 – 2014 (modře). Chybové úsečky 
zobrazují velikost jedné směrodatné odchylky. Do obrázku je navíc vložen detailnější 
výřez zachycující oblast teplotní inverze nad tropopauzou. 
 

v průměrném teplotním profilu charakterizujícím celou konvektivní sezónu jsou 

přirozeně zahrnuty i dny, kdy došlo k výskytu studených prstenců a studených-U/V. 

Přes toto významné zjednodušení Obr. 5.4 ukazuje, že průměrný teplotní profil 

odpovídající výskytu jevů z databáze vykazuje nižší teploty tropopauzy a výraznější 

teplotní inverzi nad tropopauzou než průměrný teplotní profil celé konvektivní 

sezóny. Druhým pozorovatelným rozdílem pak jsou vyšší teploty v přízemních 

hladinách, což pravděpodobně odpovídá tomu, že se tyto jevy vyskytují ve dnech 

s podmínkami vhodnějšími pro vznik výraznější konvekce. Pro úplnost ještě 

uvádíme, že ve vyšších vrstvách atmosféry (od výšky zhruba 20 km) si pak již oba 

průměrné teplotní profily velmi dobře odpovídají – nicméně je zřejmé, že profily 

v těchto výškách již nemají na vzhled teplotního pole (v kanálech atmosférických 

oken) HHO bouří mírných zeměpisných šířek žádný vliv.  

Pro zde uvedené srovnání byl průměrný teplotní profil konvektivní sezóny 

počítán na základě měření jedné stanice, ačkoliv se jevy v databázi vyskytovaly 
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v různých zeměpisných oblastech. Srovnání s průměrnými profily konvektivní 

sezóny založenými na sondážních měřeních z několika dalších sondážních stanic 

v uvažované oblasti se nicméně ukázala být obdobná tomu v Obr. 5.4. 

 Obrázky v této kapitole i jejich popis mají nicméně sloužit především jako 

základní ilustrace informací, jež lze z databáze získat. Pro obecné a detailní studium 

podmínek vhodných pro vznik studených prstenců a studených-U/V bude při 

výpočtu průměrného profilu potřeba normalizovat jednotlivé profily na výšku 

tropopauzy. Rovněž bude potřeba rozšířit databázi o další charakteristiky, např. 

informace o střihu větru v úrovni HHO, jehož velikost je považována za klíčový 

parametr určující, zda dojde ke vzniku studeného prstence či studeného-U/V. 

Databáze obsahuje dostatečné informace, aby toto rozšíření mohlo být provedeno 

automaticky. Využití databáze pro účely detailnějšího studia podmínek, ve kterých 

studované jevy vznikají, je přirozeným následujícím krokem a bude náplní našich 

navazujících prací. V této práci se zaměříme především na detailnější analýzu 

vybraných případů. 

 

5.1.1 Ukázky studených prstenců a studených-U/V 

V této části uvedeme ukázky různých variant studených prstenců 

a studených-U/V obsažených v databázi. 

Ukázka dvou konvektivních bouří s výraznými studenými prstenci z 25. 6. 2006 

nad ČR a Rakouskem (v databázi jsou tyto prstence označené jako 20060625_C 

a 20060625_A) je zobrazena v Obr. 5.5. Tyto bouře jsou dále detailněji diskutovány 

v kapitole 5.2. Další prstencové bouře, tentokrát relativně malého horizontálního 

rozsahu, které se vyvinuly nad Rakouskem 11. 5. 2009 (20090511_C, 20090511_D), 

jsou zobrazeny na Obr. 5.6. 

Bouře se studeným-U/V nejsou v oblasti Evropy tak časté jako bouře se 

studeným prstencem, tomu odpovídá i jejich velmi malé množství v naší databázi. 

Ukázka jedné z nich je zachycena na Obr. 5.7. Jedná se o bouři se studeným-U 

(20080422_A), která se vyvinula 22. 4. 2008 nad hranicí Bulharska a Rumunska. 

Kromě situací, kdy byl na HHO bouře pozorován po celou dobu jeden z jevů, 

studený prstenec nebo studené-U, obsahuje databáze i případy, kdy došlo 

k transformaci studeného prstence ve studené-U. Tyto situace naznačují na existenci 
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Obr. 5.5. Bouře s výraznými studenými prstenci 25. 6. 2006 13:45 UTC nad ČR 
a Rakouskem. a) Barevně zvýrazněný snímek v kanále IR10.8, b) HRV snímek 
z družice Meteosat-8. Projekce: cylindrická 

 

 
Obr. 5.6. Dvě relativně malé prstencové bouře z 11. 5. 2009 16:35 UTC nad 
Rakouskem. Barevně zvýrazněný snímek v kanále IR10.8 z družice Meteosat-8. 
Projekce: cylindrická 
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Obr. 5.7. Bouře s výrazným studeným-U 22. 4. 2008 14:00 UTC nad hranicí 
Bulharska a Rumunska. Barevně zvýrazněný snímek v kanále IR10.8 z družice 
Meteosat-9. Projekce: geostacionární 

 

souvislosti mezi CWS uvnitř studeného prstence a  CWA uvnitř studeného-U/V. 

Detailněji se transformaci studeného prstence ve studené-U věnujeme v kapitole 5.3. 

Ukázku dvou bouří z 31. 5. 2008 nad Německem, které se vyvinuly jako prstencové, 

ale později u nich došlo k transformaci prstence do studeného-U/V (20080531_L, 

20080531_R), zachycuje Obr. 5.8. 

Další skupinu zajímavých případů tvoří ty, u kterých došlo k výskytu 

přestřelujícího vrcholu uvnitř teplé oblasti. Jak již bylo řečeno v kapitole 2.4, 

obvykle můžeme pozorovat dobře vyjádřený přestřelující vrchol v oblasti vrcholu 

studeného jevu alespoň v nějaké fázi vývoje bouře se studeným prstencem nebo 

studeným-U/V. V některých případech, typicky v pozdějších fázích vývoje bouře, se 

však přestřelující vrchol vyvine uvnitř teplé oblasti, aniž by výrazně narušil její 

existenci. Toto chování nebylo dosud plně vysvětleno. Ukázka takové situace 

(20120705_A) je zobrazena na Obr. 5.9 na příkladu bouře z 5. 7. 2012 nad 

Německem. V poli BT (Obr. 5.9a, b) je přestřelující vrchol patrný jako shluk 

nejstudenějších pixelů. V HRV snímku (Obr. 5.9c) je zřetelný díky stínům. Na 

sendvičovém produktu (viz kapitola 3.1.3) vytvořeném ze snímků v kanálech IR10.8 

a HRV, je dobře patrná pozice přestřelujícího vrcholu vzhledem k teplé oblasti 

a studenému prstenci (Obr. 5.9d). První výskyt teplé oblasti nastal v 12:20 UTC 

a v počátečních stádiích vývoje studeného prstence byl přestřelující vrchol 

pozorován ve studené části jevu (viz Obr. 5.10 pro čas 12:30 UTC), jak je obvyklé. 

V čase 13:25 UTC však došlo k výskytu přestřelujícího vrcholu uvnitř CWS, aniž by 
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Obr. 5.8. Prstencové bouře (a), které se později transformovaly do bouří se 
studeným-U (b, c, d), 31. 5. 2008, Německo. a), b), c) Barevně zvýrazněné snímky 
v kanále IR10.8, d) HRV snímek z družice Meteosat-8. Bílé šipky v části d) ukazují 
na stín naznačující přítomnost vyvýšené vlečky nad kovadlinou. Projekce: 
gnómonická 

 

 
Obr. 5.9. Prstencová bouře s přestřelujícím vrcholem uvnitř CWS, 5. 7. 2012 13:25 
UTC, Německo, snímky z družice Meteosat-8. a) Barevně zvýrazněný snímek 
z kanálu IR10.8 se stupnicí standardně využívanou v ČHMÚ. b) Obdobně jako (a) 
pouze s barevnou stupnicí posunutou do mírně vyšších BT, což vede u této situace 
k lepšímu zvýraznění studeného prstence a přestřelujícího vrcholu. c) HRV snímek 
s dobře patrným přestřelujícím vrcholem. d) Sendvičový produkt vzniklý kombinací 
snímků (b) a (c). Projekce: gnómonická 
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Obr. 5.10. Stejná prstencová bouře jako v Obr. 5.9 v dřívějším stádiu vývoje, s jiným 
přestřelujícím vrcholem, vyskytujícím se ve vrcholu studené části jevu. Oblast 
zachycená v těchto obrázcích je stejná jako v Obr. 5.9. a) Barevně zvýrazněný 
snímek z kanálu IR10.8 se stejným barevným zvýrazněním jako Obr. 5.9b. b) HRV 
snímek s dobře vyjádřeným přestřelujícím vrcholem. Snímky z družice Meteosat-8. 
Projekce: gnómonická 
 

byl zaznamenán výrazný vliv na teplou oblast nebo dokonce její zánik. CWS byla 

pozorována i na družicových snímcích z následujících časů (až do ~13:55 UTC).  

Jiný příklad bouře se studeným prstencem (20140609_H), kde došlo k výskytu 

přestřelujícího vrcholu uvnitř CWS je zobrazen na Obr. 5.11 (čas 17:25 UTC). Jedná 

se o bouři nad jihozápadní Francií ze dne 9. 6. 2014. Teplá oblast byla prvně 

pozorovaná na snímku z 17:10 UTC, naposledy pak v čase ~18:35 UTC. Oproti 

předchozímu příkladu zde tedy došlo k výskytu přestřelujícího vrcholu v CWS 

v relativně dřívější fázi vývoje, v době, kdy měla bouře ještě poměrně malý 

horizontální rozsah. 

Tyto izolované přestřelující vrcholy vznikající uvnitř teplé oblasti nejsou tak 

časté jako ty vyskytující se ve studené části studovaných jevů a bývají typicky 

pozorovány v pozdějších stádiích vývoje bouře. Přestřelující vrcholy uvnitř teplých 

oblastí mohou způsobovat komplikace pro automatické algoritmy pro detekci 

studených prstenců a studených-U/V. 

Bouře z 5. 7. 2012 nad Německem (Obr. 5.9 a Obr. 5.10) je zároveň ukázkou 

prstencové bouře s relativně teplejší HHO. Porovnání Obr. 5.9a a Obr. 5.9b 

dokumentuje, že v některých případech je užitečné posunout barevné zvýraznění 

snímku do jiných hodnot jasových teplot, v tomto případě mírně vyšších, pro lepší 

viditelnost   jevu.  Obr. 5.12  naopak  zachycuje  příklad  prstencové  bouře  s  velmi  
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Obr. 5.11. Prstencová bouře s přestřelujícím vrcholem uvnitř CWS, 9. 6. 2014 17:25 
UTC, jihozápadní Francie, snímek z družice Meteosat-9. a) Barevně zvýrazněný 
snímek z kanálu IR10.8. Přestřelující vrchol je patrný jako shluk studených pixelů 
uvnitř teplé oblasti obklopené studeným prstencem. b) HRV snímek. Projekce: 
geostacionární 

 

 
Obr. 5.12. Prstencová bouře s velmi studenou HHO, 13. 10. 2014 13:00 UTC, 
severní Itálie, snímky z kanálu IR10.8 družice Meteosat-9. a) Barevné zvýraznění 
hodnot 200 – 240 K standardně využívané v ČHMÚ. b) Barevné zvýraznění 
posunuté do nižších hodnot BT (190 – 230 K). Projekce: geostacionární 

 

studenou HHO (20141013_A). Jedná se o bouři, která vznikla 13. 10. 2014 nad 

severní Itálií. Obr. 5.12 ukazuje, že u této bouře posunutí barevného zvýraznění do 

nižších hodnot jasových teplot poskytne lepší náhled na strukturu HHO. 

Ve všech doposud ukázáných situacích se jednalo o bouře, u nichž byl vývoj 

prstence po většinu doby svého výskytu relativně prostorově oddělený od aktivních 

jader okolních bouří/buněk, a vývoj v poli jasové teploty byl díky tomu celkem 

přehledný. Obr. 5.13 zachycuje vývoj situace s komplikovanější strukturou 

teplotního pole. Jedná se o situaci z 29. 5. 2014 nad Bulharskem. Zpočátku izolované 

buňky  se  časem  spojují  do  většího  celku  a  dochází  ke  vzniku  teplých  oblastí  
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Obr. 5.13. Vývoj situace s komplikovanější strukturou pole jasové teploty v kanále 
IR10.8, 29. 5. 2014, Bulharsko, snímky z družice Meteosat-9. Interval mezi 
jednotlivými zobrazenými snímky není pevný, snímky byly vybrány tak, aby co 
nejlépe postihly vývoj celé situace. Projekce: cylindrická 

 

v těsném sousedství. Na posledních dvou ukázaných snímcích (11:50 a 12:55 UTC) 

v pozdějším čase vývoje je patrné větší množství teplých oblastí – CWS i krátkodobě 

žijící teplé oblasti. Popis takových situací je díky komplikované struktuře pole BT 

podstatně obtížnější.  

Některé z výše uvedených bouří jsou dále použity v kapitole 5.4 pro dokumentaci 

výstupů algoritmu pro automatické určení prostorových charakteristik studovaných 

jevů. 

 

5.1.2 Vliv prostorového rozlišení družicových měření 

Bouře z 13. 10. 2014 nad severní Itálií ukázaná v předchozí kapitole (Obr. 5.12) 

byla zachycena nejen přístrojem SEVIRI družice MSG, ale také přístrojem VIIRS 

polární družice Suomi-NPP, což umožňuje srovnání vzhledu této bouře na snímcích 
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s různým prostorovým rozlišením (Obr. 5.14). Rozlišení přístroje VIIRS 

v poddružicovém bodě v kanálech I1 a I5 (použitých v Obr. 5.14) je 375 m, a je tak 

podstatně lepší než rozlišení přístroje SEVIRI v kanále IR10.8 (ve studované oblasti 

přibližně 36 km). Z porovnání jednotlivých částí Obr. 5.14 je zřejmé, že lepší 

rozlišení přístroje VIIRS umožňuje zachytit mnohem detailnější strukturu pole jasové 

teploty HHO. Na snímku jasové teploty ze SEVIRI (Obr. 5.14a) je patrné jedno 

výrazné lokální minimum odpovídající přestřelujícímu vrcholu (pozorovatelnému 

rovněž na snímku z kanálu HRV, který zde není uveden). Snímek z přístroje VIIRS 

(Obr. 5.14b) ale ukazuje, že pole jasové teploty v oblasti přestřelujícího vrcholu, 

i studeného prstence a CWS, je mnohem složitější. Jsou zde rozeznatelné dvě 

studené vyvýšené oblasti v těsném sousedství jak v poli jasové teploty (Obr. 5.14b), 

tak na sendvičovém produktu (Obr. 5.14c). Na tomto snímku jsou také patrné 

gravitační vlny, které rozlišení přístroje SEVIRI neumožnilo zachytit. Dalším 

zřetelným rozdílem je neuzavřenost studeného prstence (při použitém rozsahu 

barevného zvýraznění, identického pro IR snímky obou přístrojů) v poli jasové 

teploty na snímku ze SEVIRI (Obr. 5.14a), ačkoliv na snímku z přístroje VIIRS je 

prstenec souvislý (Obr. 5.14b). To je dáno tím, že v nejužším místě je šířka prstence 

srovnatelná s velikostí pixelu přístroje SEVIRI a hodnoty jasové teploty v těchto 

pixelech se průměrují s okolními vyššími teplotami. 

Prostorové rozlišení přístroje má samozřejmě vliv i na konkrétní hodnoty 

měřených jasových teplot. Vzhledem k většímu vlivu „průměrování“ hodnot jasové  

 

 
Obr. 5.14. Stejná prstencová bouře jako v Obr. 5.12 zachycená na a) snímku v kanále 
IR10.8 přístroje SEVIRI, b) snímku v kanále I5 přístroje VIIRS, c) sendvičovém 
produktu vzniklého ze snímků přístroje VIIRS v kanálech I5 a I1. Čas snímání této 
bouře přístrojem VIIRS byl přibližně 12:52, zobrazený snímek z přístroje SEVIRI 
s hlavičkovým časem 12:50 byl tomuto času nejbližší. Kroužky označují polohy 
hodnot jasové teploty diskutované v textu. Projekce: geostacionární 
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teploty u snímků s horším rozlišením v důsledku větší velikosti obrazového pixelu 

dosahují hodnoty v těchto snímcích menších extrémů. Na snímcích v Obr. 5.14 byla 

v oblasti přestřelujícího vrcholu (bod 1) přístrojem VIIRS naměřena minimální 

teplota 188,5 K, přístrojem SEVIRI 200,3 K, tedy hodnota o 11,8 K vyšší. Nejvyšší 

hodnota jasové teploty naměřená uvnitř CWS přístrojem VIIRS byla 216,1 K (bod 2 

v Obr. 5.14), nejvyšší teplota uvnitř CWS na snímku ze SEVIRI byla nižší – 210,7 K 

(bod 3), přičemž toto maximum polohou neodpovídalo tomu nalezenému na snímku 

z VIIRS. V místě odpovídajícím tomuto maximu (bod 2) byla naměřena ještě nižší 

(více odlišná) teplota 206,5 K. 

V práci Valachová a Radová (2014) jsme ukázaly, že k podobným závěrům vedlo 

i srovnání snímků z přístroje SEVIRI a MODIS (rozlišení 1 km v poddružicovém 

bodě) pro další bouři z 13. 10. 2014 v oblasti severní Itálie. Rozdíly v naměřených 

extrémech v tomto případě nebyly tak vysoké, jako pro zde uvedenou ukázku, 

v souladu s tím, že rozdíl v rozlišení přístrojů MODIS a SEVIRI je menší než mezi 

SEVIRI a VIIRS. 

Je tedy zřejmé, že vyšší rozlišení přístrojů poskytuje nejen lepší informaci 

o struktuře jevů na HHO, ale i přesnější hodnoty odpovídající lokálním extrémům. 

Na vliv prostorového rozlišení upozorňuje rovněž práce Bedka a kol. (2012) 

a podrobněji se touto problematikou zabývala již i práce Setvák a Levizzani (1992).  

Na tomto místě chceme upozornit, že na srovnávání dat z jednotlivých družic 

mohou mít vliv i další faktory. Je třeba brát v úvahu rozdíl časů snímání dané oblasti, 

neboť různé družice nesnímají stejné místo ve stejný okamžik. Časový odstup mezi 

snímky má vliv především na pozorované minimální teploty v oblasti přestřelujících 

vrcholů. Navíc srovnávané kanály různých družic měří sice na velmi  podobném, 

avšak ne zcela identickém rozsahu vlnových délek. Vliv na naměřené hodnoty jasové 

teploty může mít i způsob kalibrace jednotlivých přístrojů. Vzhled konvektivní bouře 

a její pozice vůči zemskému povrchu na družicovém snímku jsou také ovlivněny 

úhlem, pod kterým daná družice bouři snímá (viz kapitola 4). Přesto je z výše 

uvedeného zřejmé, že rozlišení daného přístroje má na měřené jasové teploty 

významný vliv. 

Ačkoliv tato kapitola dokládá, že horší prostorové rozlišení přístroje SEVIRI není 

schopno zachytit takové detaily jako přístroje polárních družic, v dalších částech této 
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práce využíváme data z přístroje SEVIRI, neboť využití dat z polárních družic 

neumožňuje kvůli nedostatečnému časovému rozlišení studium časového vývoje. 

Tato kapitola byla částečně publikována v práci Valachová a Radová (2014). 
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5.2 Srovnání družicových a radarových dat 

V této kapitole se zaměříme na porovnání vzhledu bouří se studenými prstenci na 

družicových snímcích a radarových produktech. Jak již bylo zmíněno (kapitoly 1 

a 2.4), studené prstence (s CWS) a studená-U/V (s CWA a DWA) pozorované na 

HHO některých konvektivních bouří na družicových snímcích v tepelném pásmu 

patří mezi jevy, u kterých není doposud jednoznačně vysvětlen nejen mechanizmus 

jejich vzniku, ale ani vztah mezi jasovou teplotou HHO a její výškou. Jednou 

z možností, jak tento vztah stanovit, je využít pro odhad výšky HHO radarová data. 

Musíme mít ovšem na paměti, že tento odhad je limitován principem fungování 

radaru – jednak velikostí oblačných částic, které je radar schopný zaznamenat, 

jednak skenovací strategií a z ní vyplývajících nepřesností a omezení (kapitola 3.2). 

Zaměříme se zde na dvě výrazné prstencové bouře, které se vyskytly nad Českou 

republikou a Rakouskem 25. června 2006 (např. Obr. 5.15 a Obr. 5.17). Bouře byly 

doprovázeny nebezpečnými jevy (silné srážky, kroupy, silný vítr) a způsobily škody 

v několika oblastech jižních Čech (oblast Soběslavi, Volyně a Tábora). Rozboru 

těchto bouří jak z hlediska pozorování (družicová, radarová a sondážní data) tak 

z hlediska numerického modelování jsou věnovány články Setvák a kol. (2008a, b) 

a především Setvák a kol. (2010), ze kterých tato kapitola částečně vychází.  

 

5.2.1 Družicová pozorování 

Družicové snímky těchto bouří z 25. 6. 2006 nad ČR a Rakouskem patří mezi 

nejlepší ukázky studených prstenců na HHO dokumentovaných na snímcích z družic 

MSG v naší databázi. Oba studené prstence měly relativně dlouhou dobu života (~ 2 

a 2,5 hodiny) a po celou dobu jejich existence byly na snímcích v kanále IR10.8 při 

barevném zvýraznění standardně používaném v ČHMÚ (zvýrazněné BT 240 – 200 

K) jejich CWS velmi dobře patrné. Časový vývoj studených prstenců a CWS pro obě 

bouře v poli BT v kanále IR10.8 je znázorněn na Obr. 5.15. Obr. 5.16 zachycuje 

časový vývoj maximálních BT uvnitř teplých oblastí (BTmax), minimálních BT ve 

studených částech jevů (BTmin) a rozdílů mezi těmito extrémy (BTmax-BTmin). 

 



91 

 

 
Obr. 5.15. Časový vývoj prstencových bouří 25. 6. 2006 nad Českou republikou 
a Rakouskem, barevně zvýrazněné snímky BT z kanálu IR10.8 družice Meteosat-8. 
V obrázcích jsou vyznačeny maximální BT uvnitř CWS (tmavě modrá čísla) 
a minimální BT ve studené oblasti prstenců (červená čísla), hodnoty jsou uvedeny 
v Kelvinech. Časových vývoj těchto BT je vynesen v Obr. 5.16. Projekce: 
cylindrická 
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Obr. 5.16. a) Časový vývoj maximální BT uvnitř CWS a minimální BT ve studeném 
prstenci pro studované bouře nad ČR a nad Rakouskem. Jedná se o hodnoty 
vyznačené v Obr. 5.15. b) Časový vývoj rozdílu maximální a minimální BT z části 
a). U minimální BT se jedná o minimální hodnotu pozorovanou přibližně v oblasti 
přestřelujících vrcholů (je vyneseno i několik nejnižších BT ze snímků před vznikem 
prstence). Pro bouři nad Rakouskem je vynesena ještě druhá křivka minimální BT, 
resp. rozdílu BTmax-BTmin pro časy, kdy byla v rámci prstence pozorována nejnižší 
BT mimo oblast přestřelujících vrcholů – Rakousko - BTmin (2), resp. Rakousko (2). 

 

Nejprve popíšeme obecný vývoj bouří z pohledu družicových pozorování. Bouře 

nad Českou republikou začala vznikat kolem 11:40 UTC. Jak ukazuje Obr. 5.15, 

teplá oblast ohraničená studeným prstencem byla prvně pozorována v čase 

13:25 UTC (na družicovém snímku s hlavičkovým časem 13:15 UTC, který 

odpovídá začátku skenování snímku; oblast výskytu studovaných bouří byla snímána 

cca o 10 minut později; všechny časy týkající se družicových pozorování uváděné 

v této kapitole odpovídají přibližné době snímání studované oblasti). Na 

následujících snímcích (mezi časy 13:40 a 14:25 UTC) se vyskytoval velmi zřetelný 

studený prstenec s uzavřenou teplou oblastí. Od času 14:40 UTC již dochází 

k mírnému ochlazování teplé oblasti. Naposled byla teplá oblast již poměrně malého 

prostorového rozsahu pozorovatelná v čase 15:25 UTC. Doba života této teplé 

oblasti tedy byla ~ 2 hodiny. Z Obr. 5.16 je patrné, že minimální hodnota BT 

v oblasti přestřelujících vrcholů je během vývoje prstence proměnlivější než 

maximální hodnota BT uvnitř teplé oblasti. Nejnižší hodnoty byly pozorované 

v době prvního výskytu teplé oblasti (13:25 UTC) a v pozdějších fázích vývoje (od 

14:40 UTC), kdy však v dané oblasti dochází k vývoji dalších přestřelujících 

vrcholů a následnému vzniku nové teplé oblasti. Větší proměnlivost minimální BT 

v čase může být ovlivněna tím, že tyto hodnoty odpovídají oblasti výskytu 

přestřelujících vrcholů a při intervalu snímání 15 minut jsou závislé na tom, v jaké 

fázi svého vývoje se nachází konkrétní přestřelující vrchol v čase snímání družicí. 
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Teplá oblast ohraničená studeným prstencem na bouři nad Rakouskem 

(Obr. 5.15) byla pozorovaná od 13:10 do 15:40 UTC tedy po dobu 2,5 hodiny. Bouře 

nad Rakouskem tak byla doprovázena výskytem CWS a studeným prstencem po 

delší časový interval, avšak po většinu doby byl pozorován menší teplotní rozdíl 

mezi studenou a teplou oblastí než u bouře nad ČR (Obr. 5.16b).  Z Obr. 5.15 

a Obr. 5.16a je zřejmé, že menší teplotní rozdíl u bouře nad Rakouskem je způsoben 

především vyššími hodnotami minimálních BT oproti bouři nad ČR, hodnoty 

maximálních BT uvnitř CWS jsou si pro obě bouře poměrně blízké. U studeného 

prstence nad Rakouskem byly v první polovině vývoje navíc pozorovány nejnižší 

hodnoty jasových teplot mimo oblast přestřelujících vrcholů (Obr. 5.15 

a Obr. 5.16a). I tyto hodnoty jsou však vyšší než minimální BT u studeného prstence 

nad ČR. 

Minimální, maximální a průměrné hodnoty veličin BTmin, BTmax a BTmax-BTmin, 

vynesených v Obr. 5.16, za celé období existence studovaných studených prstenců 

nad ČR a Rakouskem jsou navíc shrnuty v Tab. 5.2. Porovnáním těchto hodnot 

s hodnotami v Tab. 2.2 (kapitola 2.4.2), určenými v práci Iršič Žibert a kol. (2012) na 

základě statistického zpracování 139 případů studených prstenců a studených-U/V 

nad oblastí Slovinska a širšího okolí, zjišťujeme, že námi studované studené prstence 

nad ČR a Rakouskem patří, co se týká minimálních i maximálních jasových teplot, 

spíše ke studenějším (zejména prstenec nad ČR). Rozdíl BTmax-BTmin 

(odpovídající veličině Tdiff v Tab. 2.2) pro prstenec nad Rakouskem odpovídá 

přibližně mediánu hodnot zjištěných v práci Iršič Žibert a kol. (2012), pro prstenec 

nad ČR je mírně vyšší. 

 

[K] ČR Rakousko 
minimum maximum průměr minimum maximum průměr 

BTmin 205,9 209,8 207,5 210,2 212,2 211,1 
BTmax 215,3 218,8 217,1 216,4 219,2 217,9 

BTmax-BTmin 8,0 11,1 9,5 5,3 7,9 6,8 
BTmax-BTmin (2)       5,3 9,7 7,4 

Tab. 5.2. Minimální, maximální a průměrné hodnoty veličin BTmin, BTmax 
a BTmax-BTmin, vynesených v Obr. 5.16, pro celé období výskytu studovaných 
studených prstenců nad ČR a Rakouskem. Poslední řádek pro prstenec nad 
Rakouskem vychází z hodnot křivky „Rakousko (2)“ v Obr. 5.16b, doplněných 
o hodnoty z křivky „Rakousko“ v posledních 4 časech. 
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V průběhu vývoje obou bouří, především v pozdějších fázích, byl pozorován na 

jejich HHO výskyt několika dalších teplých oblastí. Na Obr. 5.15 je např. také patrná 

menší teplá oblast vznikající v čase 14:10 UTC na HHO v oblasti mezi dvěma 

diskutovanými bouřemi. I další bouře vyskytující se tento den v oblasti Evropy byly 

doprovázeny existencí teplých oblastí na HHO. Teplé oblasti a studené prstence na 

studovaných bouřích nad ČR a Rakouskem však byly z hlediska doby života 

a zřetelnosti na snímcích jasové teploty v kanále IR10.8 jednoznačně nejvýraznější. 

Jak již bylo řečeno, nedílnou součástí vývoje studených prstenců jsou 

přestřelující vrcholy. V následující části se zaměříme na určení jejich pozice 

vzhledem k studenému prstenci a CWS pro studované bouře z 25. 6. 2006 nad ČR 

a Rakouskem. V poli jasové teploty v kanále IR10.8 bývají přestřelující vrcholy 

většinou doprovázeny výskytem lokálního minima. Pro studované bouře byl výskyt 

přestřelujících vrcholů pozorovatelný na snímcích v kanále HRV. Avšak po většinu 

doby výskytu studených prstenců na HHO nebyly přestřelující vrcholy výrazně 

patrné v poli jasové teploty, jejich teplota byla víceméně stejná nebo se jen velmi 

málo lišila od teploty dalších částí studených prstenců (Obr. 5.15). Příčina tohoto 

chování dosud není známa. Pro určení polohy přestřelujících vrcholů zbývají tedy 

v tomto případě družicové snímky ve viditelné části spektra (zejména kanál HRV) 

a radarová měření. Pro určení pozice přestřelujících vrcholů vzhledem k teplotnímu 

poli je vhodný tzv. sendvičový produkt vzniklý přeložením pole jasové teploty přes 

snímek ve viditelném pásmu (detailní popis produktu viz Setvák a kol., 2012). Část 

vývoje studovaných bouří na sendvičovém produktu je znázorněna na Obr. 5.17. 

Lépe jsou přestřelující vrcholy patrné u bouře nad Rakouskem. Na Obr. 5.17 

v časech 13:55 a 14:25 pro tuto bouři pozorujeme přestřelující vrchol ve studené 

části prstence, jak to u prstencových bouří bývá obvyklé. V čase 14:10 se celý 

přestřelující vrchol nachází uvnitř teplé oblasti. Takové situace nejsou příliš časté, a 

pokud nastanou, jedná se většinou o pozdější fázi vývoje bouře. 
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Obr. 5.17. Časový vývoj prstencových bouří 25. 6. 2006 nad ČR a Rakouskem, 
sendvičový produkt vzniklý přeložením snímku BT z kanálu IR10.8 přes snímek 
HRV (družice Meteosat-8). V čase 14:10 pozorujeme u bouře nad Rakouskem 
výskyt přestřelujícího vrcholu uvnitř CWS. Projekce: geostacionární. Zdroj: Setvák 
a kol. (2010)12 

 

                                                             
12 Reprinted from Atmospheric Research, 97 /1-2, Setvák M., Lindsey D. T., Novák P., Wang P. K., 
Radová M., Kerkmann J., Grasso L., Su S-H., Rabin R. M., Šťástka J., Charvát Z., Satellite-observed 
cold-ring-shaped features atop deep convective clouds, 80-96, Copyright (2010), with permission 
from Elsevier. 
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5.2.2 Využití vertikálních řezů radarové odrazivosti 

Pro studium přestřelujících vrcholů, určení jejich pozice a odhad výšky HHO 

na základě radarových dat můžeme využít vertikální řezy radarové odrazivosti. 

V následující části se tedy budeme věnovat vzhledu studovaných bouří na těchto 

radarových produktech a v kombinaci s družicovými snímky je využijeme k určení 

vzájemné pozice přestřelujících vrcholů a CWS. Vzhledem k některým hypotézám 

vysvětlujícím vznik teplé oblasti na základě vyvýšení či naopak poklesu HHO (viz 

kapitola 2.4.1) se také zaměříme na výšku HHO v oblasti CWS na řezech radarové 

odrazivosti. Při kombinaci družicových a radarových dat však musíme vzít do úvahy 

paralaxu (viz kapitola 4). Vzhledem k velké nejistotě výšky HHO v jednotlivých 

pixelech družicového měření zde využijeme postup popsaný v kapitole 4, kdy 

posouváme o hodnotu paralaxy radarová data tak, aby polohou odpovídala 

družicovým datům. Pro výpočet velikosti paralaxy využíváme vzorce odvozené 

v kapitole 4.1.1. Jak bylo dokumentováno na příkladu v kapitole 4.3, bez korekce dat 

o paralaxu by vzájemné přiřazení družicově a radarově měřených hodnot nebylo 

korektní. Pozice řezů použitých ke studiu přestřelujících vrcholů pro studované bouře 

jsou znázorněny na družicovém snímku v kanále IR10.8 (Obr. 5.18) a na radarovém 

produktu maximální odrazivosti (MAX Z 3D; Obr. 5.19). V Obr. 5.18 jsou také 

vyneseny pozice přestřelujících vrcholů určené na základě radarové odrazivosti. 

Pozice přestřelujícícho vrcholu na HHO bouře nad Rakouskem dobře odpovídá jeho 

pozici na sendvičovém produktu (Obr. 5.17). Pro bouři nad ČR není přestřelující 

vrchol na sendvičovém produktu příliš zřetelný. Vývoj bouře nad ČR na řezu 

radarovou odrazivostí CD (viz Obr. 5.18 a Obr. 5.19) je znázorněn na Obr. 5.20 

včetně vyznačení pozice CWS na HHO. Pro vymezení teplé oblasti byla použita 

subjektivně zvolená hodnota BT 214 K. Z obrázku je patrné, že se přestřelující 

vrchol po většinu vývoje nacházel na rozhraní oblasti studeného prstence a CWS, 

přičemž do teplé oblasti částečně zasahoval. V čase 14:30 se dokonce nacházel celý 

uvnitř CWS, obdobně jako již zmiňovaný přestřelující vrchol na HHO bouře nad 

Rakouskem v čase 14:10. Teplá oblast se v průběhu vývoje zvětšovala, 

k postupnému nárůstu její velikosti podél řezu CD dochází až do času kolem 14:30 

UTC. Teplá oblast zůstává na HHO patrná i v dalších časech, kdy již na radarovém 

řezu není patrný přestřelující vrchol. Část řezů radarové odrazivosti uvedených 
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v Obr. 5.20 (např. čas 13:40 či 14:10) naznačuje, že pozici teplé oblasti by mohla 

odpovídat oblast vyvýšené HHO, jak předpokládá hypotéza vysvětlení teplé oblasti 

přítomností vyvýšeného centrálního dómu (kapitola 2.4.1). Také ukázka radarového 

řezu (AB, viz Obr. 5.18 a Obr. 5.19) pro bouři nad Rakouskem v čase 14:10 UTC, 

kdy se přestřelující vrchol nacházel uvnitř teplé oblasti, na Obr. 5.21 indikuje, že část 

CWS by se mohla nacházet v oblasti zvýšené HHO. 

Zde bychom rádi poznamenali, že analýza pomocí těchto řezů zachycujících 

výšku HHO pouze jednorozměrně je spíše indikativní, neboť je její výsledek citlivý 

na  volbu  polohy  a  směru  řezu  a  také  na  lokální  chyby  v určení  výšky   HHO  

 

 
Obr. 5.18. Prstencové bouře 25. 6. 2006 nad ČR a Rakouskem v čase přibližně 14:10 
UTC. Barevně zvýrazněný snímek v kanále IR10.8 z družice Meteosat-8. Přímky AB 
a CD zobrazují pozice řezů radarové odrazivosti zobrazených na Obr. 5.20 a 
Obr. 5.21. Červený křížek označuje pozici radaru Skalky. Černé uzavřené křivky 
odpovídají poloze přestřelujících vrcholů (určené na základě radarové odrazivosti 
vymezené hodnotou ~ 20 dBZ v hladině CAPPI 15 km). Pro vykreslení pozic řezů 
i radarové odrazivosti byla použita korekce o paralaxu pro výšku 15 km. Projekce: 
gnómonická. Zdroj: Setvák a kol. (2010)13 
                                                             
13 Reprinted from Atmospheric Research, 97 /1-2, Setvák M., Lindsey D. T., Novák P., Wang P. K., 
Radová M., Kerkmann J., Grasso L., Su S-H., Rabin R. M., Šťástka J., Charvát Z., Satellite-observed 
cold-ring-shaped features atop deep convective clouds, 80-96, Copyright (2010), with permission 
from Elsevier. 
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z radarových dat. Proto v následující kapitole (5.2.3) využijeme k potvrzení této 

hypotézy celý dvojrozměrný pohled na výšku HHO. 

Pro řezy radarovou odrazivostí v Obr. 5.20 a Obr. 5.21 byla použita pouze data 

ze vzdálenějšího radaru Skalky, data z radaru Brdy nebyla zahrnuta. Bouře nad ČR 

byla totiž radaru Brdy příliš blízko, a radarová data tak mohla být negativně 

ovlivněna interpolací z důvodu větší vertikální vzdálenosti mezi jednotlivými 

elevacemi radarového měření v blízkosti radaru. Navíc bouře nad Rakouskem byla 

pro radar Brdy „skryta“ za bouří nad ČR, a mohlo tak docházet k útlumu měřených 

dat ve srážkách vypadávajících z této bouře (viz kapitola 3.2). 

 

 

Obr. 5.19. Bouře 25. 6. 2006 zobrazené v poli maximální radarové odrazivosti ze sítě 
CZRAD s bočními průměty maximální odrazivosti do výšky 14 km (produkt 
MAX Z 3D). Přímky AB a CD zobrazují pozice řezů radarové odrazivosti 
zobrazených na Obr. 5.20 a Obr. 5.21. Zdroj: Setvák a kol. (2010)14 

                                                             
14 Reprinted from Atmospheric Research, 97 /1-2, Setvák M., Lindsey D. T., Novák P., Wang P. K., 
Radová M., Kerkmann J., Grasso L., Su S-H., Rabin R. M., Šťástka J., Charvát Z., Satellite-observed 
cold-ring-shaped features atop deep convective clouds, 80-96, Copyright (2010), with permission 
from Elsevier. 
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Obr. 5.20. Vývoj bouře 25. 6. 2006 nad ČR na řezu radarové odrazivosti CD 
(Obr. 5.18 a Obr. 5.19) na základě měření radaru Skalky. Bílé šipky v horních 
částech řezů znázorňují pozici CWS vymezené BT 214 K určené na základě časově 
nejbližšího družicového snímku. Vzhledem k delšímu intervalu mezi družicovými 
snímky nebylo možné určit pozici teplé oblasti pro všechny časy. Červeně je 
vynesena výška tropopauzy určená na základě sondážního měření z Prahy-Libuše 
12:00 UTC (Obr. 5.22a). Zdroj: Setvák a kol. (2010)15 
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Na tomto místě chceme také poznamenat, že výšky přestřelujících vrcholů 

odečítané z řezů radarové odrazivosti na základě měření radaru Skalky (Obr. 5.20 

a Obr. 5.21) mohou být v tomto případě nadhodnocené přibližně o 3 km z důvodů 

nenulové šířky radarového paprsku rozšiřujícího se s rostoucí vzdáleností od radaru, 

přičemž HHO může vyplňovat pouze část paprsku, a rovněž v důsledku interpolace 

mezi jednotlivými hladinami měřenými radarem (viz kapitola 3.2). Nejvyšší části 

HHO studovaných bouří tedy ve skutečnosti dosahovaly spíše výšek kolem 16-

17 km. Oblasti kovadliny se toto nadhodnocení netýká. Více viz Setvák a kol. 

(2010). 

 

 
Obr. 5.21. Bouře 25. 6. 2006 v 14:10 UTC nad Rakouskem na řezu radarové 
odrazivosti AB na základě měření radaru Skalky (Obr. 5.18 a Obr. 5.19). Bílá šipka 
znázorňuje pozici CWS vymezené BT 214 K. Je zřejmé, že přestřelující vrchol leží 
celý uvnitř teplé oblasti. Červeně je vynesena výška tropopauzy určená na základě 
sondážního měření z Vídně 12:00 UTC (Obr. 5.22b). Zdroj: Setvák a kol. (2010)15 

 

 

Obr. 5.22. Sondážní měření 25. 6. 2006 12:00 UTC z a) Prahy-Libuše, b) Vídně 
zobrazující inverzi nad tropopauzou. Zdroj: University of Wyoming (2014) 

                                                             
15 Reprinted from Atmospheric Research, 97 /1-2, Setvák M., Lindsey D. T., Novák P., Wang P. K., 
Radová M., Kerkmann J., Grasso L., Su S-H., Rabin R. M., Šťástka J., Charvát Z., Satellite-observed 
cold-ring-shaped features atop deep convective clouds, 80-96, Copyright (2010), with permission 
from Elsevier. 
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5.2.3 Využití produktu ECHO TOP 

Doposud jsme se zabývali strukturou výšky HHO určenou z radarových měření 

jen na základě jednoho konkrétního vertikálního řezu bouří. V následující části se na 

výšku HHO zaměříme detailněji s využitím produktu ECHO TOP s prahovou 

hodnotou 4 dBZ, operativně využívanou v ČHMÚ (kapitola 3.2). Opět využijeme 

pouze data z radaru Skalky, vždy časově nejbližší danému družicovému měření. 

Vynesení izolinií výšek odpovídajících horní hranici oblačnosti detekované radarem 

(dle produktu ECHO TOP; dále označováno HHOR) přes barevně zvýrazněný 

družicový snímek v kanále IR10.8 nám pak nejen umožňuje přímé srovnání pozice 

teplé oblasti vzhledem k přestřelujícímu vrcholu, ale i názorně zobrazuje jaká výška 

HHOR odpovídá teplé oblasti i studenému prstenci. Pro toto srovnání opět 

aplikujeme posun radarových dat o hodnotu paralaxy, aby prostorově odpovídaly 

družicovým měřením. Pro zachování reálné struktury radarového pole, posouváme 

všechna data o hodnotu paralaxy odpovídající výšce 15 km (tuto výšku volíme na 

základě řezů radarové odrazivosti jako střední výšku mezi výškou odpovídající 

přestřelujícím vrcholům a kovadlině). Pro ilustraci vynášíme izolinie výšky HHOR 

rovněž přes HRV snímky, což nám zároveň poskytuje kontrolu korekce dat 

o paralaxu porovnáním pozice přestřelujícího vrcholu pozorovaného v radarových 

datech (korigovaných o hodnotu paralaxy) s jeho pozicí na HRV snímcích. 

Zaměříme se na bouři nad ČR v období, kdy byl studený prstenec s CWS nejlépe 

vyjádřený. Situace v čase 14:10 UTC je zobrazena na Obr. 5.23. Z Obr. 5.23b je 

zřejmé, že pozice přestřelujícího vrcholu dle izolinie výšky 17 km velmi dobře 

odpovídá pozici přestřelujícího vrcholu určené na základě stínů v HRV snímku. 

Z Obr. 5.23a je dále zřejmé, že nejvyšší oblast přestřelujícího vrcholu leží ve studené 

části prstence a nejbližší část teplé oblasti se nachází také ještě poměrně vysoko 

(uvnitř izolinie výšky 15 km). S rostoucí vzdáleností od přestřelujícího vrcholu 

směrem do kovadliny výška HHOR postupně klesá, přičemž teplá oblast se nachází 

v oblasti odpovídající tomuto poklesu a většina její plochy leží uvnitř izolinie 14 km, 

tedy dle nejbližšího sondážního měření (Obr. 5.22a) zřetelně nad tropopauzou, 

zatímco oblast studeného prstence již leží mimo tuto izolinii. Obr. 5.23d zachycuje 

vzájemný  vztah  výšky  HHOR  a jasové  teploty  v kanále  IR10.8  pro  body  HHO  
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Obr. 5.23. Bouře nad ČR 25. 6. 2006 14:10 UTC. Izolinie výšky HHOR určené na 
základě radarového produktu ECHO TOP (14:10 UTC) s prahovou hodnotou 4 dBZ 
vynesené přes a) barevně zvýrazněný snímek z kanálu IR10.8, b) HRV snímek, 
c) horizontální rozložení oblastí s barevným označením dle části d). d) Vztah mezi 
touto výškou HHOR a odpovídající jasovou teplotou v kanále IR10.8. Pro srovnání je 
černou křivkou vynesen teplotní profil ze sondážního měření z Prahy-Libuše 
25. 6. 2006 12:00 UTC. Projekce družicových snímků: cylindrická 

 

studované bouře. Pro účely tohoto grafu přiřazujeme radarovým datům, která mají 

lepší prostorové rozlišení než družicová data, hodnoty družicových měření lineární 

interpolací. Pro srovnání je do grafu vynesen rovněž teplotní profil ze sondážního 

měření 25. 6. 2006 12:00 UTC z Prahy-Libuše. Na první pohled je vidět, že rozložení 

hodnot, odpovídajících bodům HHO, v grafu nápadně kopíruje teplotní profil ze 

sondážního měření. Pro názorné přiřazení hodnot z grafu konkrétní části HHO na 

družicových snímcích jsme jednotlivým skupinám bodů přiřadili různé barvy (které 

také níže využijeme v diskuzi jednotlivých oblastí) a jejich horizontální rozložení 

vynesli do Obr. 5.23c. Ten pak v kombinaci s Obr. 5.23a poskytuje názornou 

ilustraci, které části grafu (Obr. 5.23d) odpovídají přestřelujícímu vrcholu, uzavřené 

teplé oblasti či studenému prstenci. Z Obr. 5.23 je zřejmé, že červená oblast 
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odpovídá části přestřelujícího vrcholu, kde HHO dosahuje nejvyšších výšek 

a zároveň spíše nižších BT. V jejím sousedství se vyskytuje žlutá oblast, která 

převážně odpovídá nižším částem přestřelujícího vrcholu (má již o něco nižší výšku, 

ale podobné BT). Od přestřelujícího vrcholu se směrem do kovadliny táhne zelená 

oblast, která velmi dobře odpovídá nejteplejší části CWS a výškově začíná již 

v oblasti nižších partií přestřelujícího vrcholu (v souladu se zobrazením na 

vertikálním řezu radarové odrazivosti – Obr. 5.20, čas 14:10).  Z Obr. 5.23d je 

zřejmé, že nejteplejší část CWS (zelená oblast) se výškově a teplotně nachází ve 

vrstvě, kde končí výrazná teplotní inverze nad tropopauzou a teploty těchto bodů na 

HHO jsou v poměrně dobré shodě s teplotami odpovídajících hladin ze sondážního 

měření. Tato data tedy potvrzují teorii výskytu CWS v oblasti vyvýšeného dómu. 

Růžová oblast pokrývá zbývající část teplé oblasti. Ačkoliv je z Obr. 5.23a zřejmé, 

že izolinie výšek v této oblasti nekopírují přesně izotermy BT, vztah mezi výškou a 

teplotou zachycený na Obr. 5.23d opět velmi dobře odpovídá teplotnímu profilu ze 

sondážního měření a v grafu je pozorovatelná výrazná hrana, určující pravděpodobně 

lokální rovnovážnou teplotu, nad níž se v dané výšce již většina oblačných částic 

nemůže samovolně oteplit. Tmavě modrá oblast pak reprezentuje studený prstenec a 

teplotně a výškově odpovídá vrstvě v okolí tropopauzy. Pro doplnění jsme pro 

identifikaci umístění oblasti teplých a relativně nízko položených bodů, která 

poněkud vybočuje z okolního trendu (Obr. 5.23d), zvolili světle modrou barvu. 

Prostorové zobrazení (Obr. 5.23c a Obr. 5.23a) ukazuje, že tyto body odpovídají 

vzdálenější části kovadliny. 

Studený prstenec se tedy evidentně nachází v nižších a chladnějších hladinách 

atmosféry než uzavřená teplá oblast. Tyto výsledky naznačují, že samotný vertikální 

řez radarovou odrazivostí, i když prochází přestřelujícím vrcholem a teplou oblastí, 

nemusí poskytovat dostatečnou informaci pro charakterizaci výškového profilu teplé 

oblasti. Zároveň se ukazuje nutné vzít do úvahy teplotní profil okolní atmosféry, kdy 

při výrazné teplotní inverzi, může i relativně malý výškový rozdíl znamenat 

znatelnou změnu teploty HHO, a může tak přispět ke vzniku teplé oblasti pozorované 

na snímcích v tepelném pásmu. 

Pro názornou ilustraci Obr. 5.24 dokumentuje jakých výšek a teplot dosahuje 

HHO podél křivky od přestřelujícího vrcholu skrz teplou oblast a vzdálenější část 

studeného prstence dále do kovadliny.  Je zřejmé,  že při  popsaném  postupu  horní  
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Obr. 5.24 Změny výšky a jasové teploty při postupu horní hranicí oblačnosti od 
přestřelujícího vrcholu, přes teplou oblast a vzdálenější část studeného prstence – 
podél zelené přímky v části a), zachycené zelenou křivkou v části b). Bouře nad ČR 
25. 6. 2006 14:10 UTC. a) Izolinie výšky HHOR určené na základě produktu ECHO 
TOP (14:10 UTC) s prahovou hodnotou 4 dBZ vynesené přes barevně zvýrazněný 
snímek z kanálu IR10.8. b) Vztah mezi touto výškou HHOR a odpovídající jasovou 
teplotou v kanále IR10.8. Červenou křivkou je vynesen teplotní profil ze sondážního 
měření z Prahy-Libuše 25. 6. 2006 12:00 UTC. 
 

hranicí oblačnosti dochází k postupnému poklesu výšky HHOR a od chvíle dosažení 

lokálního maxima teploty křivka dále sleduje teplotní profil ze sondážního měření. 

Na tomto místě chceme poznamenat, že při posuzování předložených pozorování 

je potřeba brát do úvahy, že jasová teplota měřená družicí se může od 

termodynamické teploty určené sondážním měřením mírně lišit. Jasová teplota je 

také ovlivněna rozlišením družicových měření. Bouře sama může navíc také svou 

aktivitou ovlivňovat své okolí a tedy i lokální teplotní profil. Také znovu 

připomínáme, že je potřeba uvažovat nejistoty vyplývající z principu fungování 

radaru. Např. nenulová šířka radarového paprsku rozšiřující se s rostoucí vzdáleností 

od radaru může zvyšovat rozsah výšek HHOR odpovídajících dané BT (tj. rozsah 

výšek odpovídajících jednotlivým barevným částem v Obr. 5.23d). Navíc velikost 

oblačných částic v  HHO zachycené družicí může být menší, než je možné zachytit 

při použité prahové hodnotě 4 dBZ, a výška určená z radarových pozorování, tak 

může být podhodnocená. Proto jsme vytvořili obdobný obrázek k Obr. 5.23 pro bouři 

nad ČR ve stejném čase (14:10 UTC) s experimentálně upraveným produktem 

ECHO TOP s využitím prahové hodnoty -8 dBZ (viz Obr. 5.25), který by měl 

detekovat výrazně drobnější částice než při hodnotě 4dBZ. Výsledky jsou velmi 

podobné  těm  s  použitím  prahové  hodnoty  4 dBZ,   je  zde  zachována  struktura  
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Obr. 5.25. Stejné veličiny jako v Obr. 5.23 pro stejný čas, pouze u produktu ECHO 
TOP byla použita prahová hodnota -8 dBZ. 

 

diskutovaná u Obr. 5.23, pouze se většina bodů HHO posunula do mírně vyšších 

výšek a jednotlivým jasovým teplotám odpovídá mírně větší rozsah výšek. Tento 

větší rozsah částečně vyplývá z definice produktu ECHO TOP, neboť v některých 

místech HHO, kde nebyla naměřena odrazivost menší než 4dBZ, je stále uvažována 

výška pro tuto hodnotu. I výškové rozložení menších oblačných částic tedy potvrzuje 

závěry z Obr. 5.23, že oblast maximálních teplot v CWS se nachází poblíž stavu 

teplotní rovnováhy s okolní atmosférou v oblasti teplotní inverze, tj. nad tropopauzou 

a výše než okolní studený prstenec. Pro úplnost ještě uvádíme, že při použití prahové 

hodnoty -12d BZ byly výsledky velmi podobné těm získaným při prahové hodnotě 

-8dBZ, proto je zde již neuvádíme. 

Dosud jsme diskutovali bouři nad ČR v čase 14:10 UTC, kdy se nejvyšší oblast 

přestřelujícího vrcholu vyskytovala ve studené části prstence. V příloze B dále 

uvádíme obdobné obrázky pro následující časy (14:25 UTC, resp. 14:40 UTC), kdy 

byl přestřelující vrchol součástí teplé oblasti, resp. na radarových měřeních již nebyl 



106 

 

výrazný přestřelující vrchol pozorován. Zde poznamenáváme, že ačkoliv 15minutové 

časové rozlišení družicových dat, které bylo pro tuto situaci k dispozici, není 

dostatečné k vyvození přesvědčivých závěrů, srovnání vztahu mezi teplotou a výškou 

v čase 14:10 a 14:25 naznačuje, že pozorování teplých přestřelujících vrcholů by 

mohlo být vysvětleno situací, kdy se teplota oblačných částic vynesených do vyšších 

hladin v rámci přestřelujícího vrcholu vyrovnává s okolní, vyšší teplotou rychleji, 

než tyto částice stačí poklesnout do nižších hladin (Obr. 5.23d a Obr. B1d). 

Alternativním vysvětlením družicově pozorovaných teplých přestřelujících vrcholů 

by však také mohl být cirrus generovaný přestřelujícím vrcholem nad něj do teplejší 

spodní stratosféry, kde se jeho teplota vyrovnává s teplotou okolí, a který tak 

z pohledu družice „maskuje“ studený přestřelující vrchol, avšak není pozorovatelný 

v radarových datech. Na základě zde studovaných dat není možné rozhodnout, který 

z uvedených mechanizmů se v tomto případě uplatňuje. V příloze rovněž uvádíme 

obdobné obrázky pro bouři nad Rakouskem v čase 14:10 UTC, která je v tomto čase 

zachycena na vertikálním řezu radarovou odrazivosti v Obr. 5.21. Ve všech těchto 

případech zůstává zachováno, že rozložení maximálních teplot odpovídajících 

jednotlivým výškám nad tropopauzou vytváří ostrou hranu přibližně kopírující 

teplotní profil ze sondážního měření (obdobně jako v Obr. 5.23d) a teplá oblast se 

vždy nachází poblíž teplotní rovnováhy s okolím v nejvyšších (nejteplejších) částech 

teplotní inverze. 

Výsledky tedy naznačují, že část HHO vyvedená z teplotní rovnováhy (vůči 

okolí) procesy uvnitř bouře, zejména výstupnými pohyby v přestřelujících vrcholech, 

se do této teplotní rovnováhy postupně vrací. Výsledná morfologie HHO prstencové 

bouře a její vzhled v poli jasové teploty pak budou dány kombinací postupného 

klesání oblačných částic vynesených výstupnými pohyby a jejich návratu do lokální 

tepelné rovnováhy. Tento proces nemusí být nutně izotropní, zejména díky okolnímu 

proudění, a oblast, kde HHO dosáhne teplotní rovnováhy v ještě relativně velké 

výšce, se pak díky přítomnosti teplotní inverze jeví na družicových snímcích jako 

teplá oblast obklopená studeným níže položeným prstencem. Naše pozorování tedy 

odpovídají hypotéze centrálního vyvýšeného dómu jako mechanizmu vzniku teplé 

oblasti (viz kapitola 2.4.1). 
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5.2.4 Shrnutí 

Studovali jsme dvě bouře, které se vyvinuly 25. 6. 2006 nad ČR a Rakouskem 

v prostředí s teplotní inverzí nad tropopauzou (dle sondážních měření v Praze-Libuši 

a Vídni; Obr. 5.22), která bývá považována za jednu z klíčových podmínek pro vznik 

studených prstenců a studených-U/V, resp. jimi uzavřených teplých oblastí. Obě 

bouře byly v poli jasové teploty HHO doprovázené výskytem výrazných studených 

prstenců a uzavřených teplých oblastí přičemž maximální teplotní rozdíl mezi teplou 

a studenou oblastí (BTmax-BTmin) dosahoval během vývoje v průměru 9,5 K pro 

bouři nad ČR a 7,4 K pro bouři nad Rakouskem. Teplá oblast byla u bouře nad ČR 

pozorovatelná po 2 hodiny, u bouře nad Rakouskem dokonce 2,5 hodiny. 

Přestřelující vrcholy se po většinu vývoje vyskytovaly na rozhraní studeného 

prstence a uzavřené teplé oblasti a v pozdějších fázích vývoje u obou bouří i zcela 

uvnitř CWS. Teplá oblast byla v poli jasové teploty patrná i po zániku přestřelujícího 

vrcholu v radarových datech. Přestřelující vrcholy byly patrné na snímcích ve 

viditelném pásmu, avšak po většinu doby výskytu studených prstenců se 

neprojevovaly jako zřetelná lokální minima v poli jasové teploty. Naše výsledky 

ukazují, že minimálně v případě studených prstenců na studovaných bouřích není dle 

radarových pozorování uzavřená teplá oblast důsledkem snížení výšky HHO, které 

by dle jedné z hypotéz mělo vznikat v důsledku subsidenčních pohybů za 

přestřelujícím vrcholem. Porovnání rozložení jasových teplot s produktem ECHO 

TOP pro bouře ve stádiu se zřetelně vyvinutým studeným prstencem naopak ukazuje, 

že CWS se pro studované bouře nachází ve vyšších hladinách než oblast studeného 

prstence. Srovnání s nejbližším sondážním měřením navíc naznačuje, že velká část 

HHO s výjimkou nejvyšších oblastí přestřelujících vrcholů, se nachází poblíž teplotní 

rovnováhy s okolím. Pravděpodobným vysvětlením pozorovaných teplých oblastí je 

tedy minimálně v těchto případech centrální vyvýšený dóm zasahující do teplejší 

spodní stratosféry (viz kapitola 2.4.1). Pro definitivní potvrzení této hypotézy je do 

budoucna plánováno studium dalších případů z naší databáze, pro něž jsou dostupná 

radarová a sondážní data. V následující kapitole pak bude ukázáno, že přítomnost 

centrálního vyvýšeného dómu nemusí být jediným mechanizmem zodpovědným za 

vznik teplých oblastí. 
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5.3 Transformace studeného prstence ve studené-U/V 

V této kapitole se zaměříme na příklad konvektivní bouře, u které došlo 

k transformaci studeného prstence ve studené-U/V. Jak již bylo řečeno v kapitole 2.4, 

důvodem odlišného označení teplé oblasti uvnitř studeného prstence (CWS) a uvnitř 

studeného-U/V (CWA) je skutečnost, že doposud nebylo jednoznačně doloženo, zda 

oba jevy vznikají totožným mechanizmem či nikoliv. Určitá spojitost mezi těmito 

jevy je však velmi pravděpodobná, neboť existují případy bouří s transformací 

jednoho jevu v druhý (viz dále v této kapitole, kapitola 5.1 nebo např. Setvák a kol., 

2008a). Výskyt takové transformace je však minimálně v oblasti Evropy podstatně 

méně častý než výskyt studeného prstence. Typicky se studený prstenec transformuje 

do studeného-U/V. Někdy také můžeme oba jevy pozorovat současně na HHO dvou 

blízkých bouří tj. ve stejných nebo velmi podobných okolních podmínkách. Některá 

pozorování i výstupy modelů naznačují, že velikost střihu větru ve vyšších hladinách 

by mohla být významným faktorem ovlivňujícím, který z jevů vznikne (větší střih je 

spojován se studenými-U/V; Setvák a kol., 2008a; Setvák a kol., 2010; Wang, 2009). 

Přesný rozdíl v podmínkám vedoucích ke vzniku studeného prstence nebo 

studeného-U/V ale zatím není jednoznačně doložen. Studium případů s transformací 

mezi studeným prstencem a studeným-U/V nebo jejich současným výskytem může 

pomoci nalézt rozdíl v podmínkách vedoucích ke vzniku těchto dvou jevů. 

Obsah této kapitoly byl částečně publikován v Radová a kol. (2012). 

 

5.3.1 Metodika 

Jak již bylo zmíněno, v některých případech dochází k transformaci studeného 

prstence (s CWS) do studeného-U/V (s CWA a DWA). V následující kapitole (5.3.2) 

uvádíme analýzu případu, kdy k takové transformaci došlo. Jedná se o bouři nad 

Tureckem z 9. 4. 2012. 

Zaměříme se na směr pohybu bouře (pohyb jádra bouře, tj. oblasti výstupných 

proudů), orientaci teplé oblasti a srovnání těchto charakteristik s pohybem oblačnosti 

v okolí bouře a se směrem větru určeným ze sondážního měření. Pro tyto účely byly 

použity družicové snímky z přístroje SEVIRI družice Meteosat-8 snímané v režimu 

RSS (viz kapitola 3.1.2) a data sondážních měření z databáze z University of 
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Wyoming (2014). Směr pohybu bouře jsme určovali ze srovnání pozic jádra bouře na 

snímcích časově vzdálených o 1 hodinu. Kratší interval mezi snímky pro určení 

směru pohybu bouře vedl k příliš velké chybě vzhledem k nedostatečné přesnosti 

určení pozice jádra bouře na základě družicových pozorování a relativně malé změně 

v této pozici za kratší interval. Orientaci teplé oblasti definujeme jako orientaci osy 

CWS pro studený prstenec a orientaci osy páru CWA a DWA pro studené-U/V 

vycházející z oblasti jádra bouře (oblasti přestřelujících vrcholů ve studené části 

jevu). Příklady takových os jsou ukázány na Obr. 5.26. Orientaci obou veličin – 

směru pohybu bouře i orientace teplé oblasti, definujeme tak, že 180° míří k severu 

a 270° k východu. Pozice os teplých oblastí byly v této kapitole určeny manuálně, 

což může do výsledných orientací vnášet drobnou subjektivní chybu. Pro omezení 

takové chyby v budoucích pracích, se v další kapitole 5.4 zaměříme na návrh 

automatické objektivní metody. 

Orientaci teplé oblasti srovnáváme se směrem proudění ve vyšších hladinách 

(relativně vzhledem k bouři), pro jehož určení používáme časově a prostorově 

nejbližší sondážní měření, tj. měření z 9. 4. 2012 12:00 UTC ze stanice Diyarbakir 

(vzdálené od studované bouře cca 106 km). Toto sondážní měření používáme rovněž 

pro určení výšky tropopauzy. Relativní proudění vzhledem k bouři určujeme jako 

rozdíl vektoru větru v příslušné hladině a vektoru pohybu jádra bouře. 

 

5.3.2 Bouře nad Tureckem, 9. 4. 2012 

Bouře, která se vyvinula nad Tureckem 9. 4. 2012 je příkladem bouře, u které 

došlo k transformaci studeného prstence (Obr. 5.26a) do studeného-U (Obr. 5.26b). 

Jednalo se o silnou bouři, která byla mimo jiné doprovázena výskytem tornáda. CWS 

byla na této bouři prvně pozorovaná na snímku z družice Meteosat-8 z 13:55 UTC. 

Tato teplá oblast postupně rostla a protahovala se. Od času ~14:55 UTC lze v teplé 

oblasti rozlišit CWA a DWA a jev dále klasifikujeme jako studené-U, přičemž 

chceme upozornit, že rozhodnutí, zda se jedná o studený prstenec nebo studené-U/V 

je poněkud subjektivní, neboť, jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4, neexistuje žádná 

objektivní kvantitativní definice těchto jevů. 

Postupem popsaným v části 5.3.1 jsme vyhodnotili směr pohybu bouře 

a orientaci  teplé  oblasti  v průběhu  vývoje  bouře  (Obr. 5.27).  Směr  pohybu  jádra  
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Obr. 5.26. Prstencová bouře (a), která se později transformovala do bouře se 
studeným-U (b, c), 9. 4. 2012, Turecko. a), b) Barevně zvýrazněné snímky v kanále 
IR10.8, c) HRV snímek z družice Meteosat-8. Černý křížek v části a) značí pozici 
stanice Diyarbakir, na které bylo provedeno sondáží měření ukázané na Obr. 5.28a. 
Červený křížek je referenční bod se stejnou zeměpisnou pozicí ve všech částech 
obrázku. Černé šipky v částech a), b) značí orientaci teplé oblasti, jejíž časový vývoj 
je vynesen v Obr. 5.27. Bílé šipky v části c) ukazují na stín naznačující přítomnost 
vyvýšené vlečky nad kovadlinou. Projekce: cylindrická 
 

 

Obr. 5.27. Časový vývoj orientace teplé oblasti a směru pohybu bouře z 9. 4. 2012 
nad Tureckem (Obr. 5.26). Severní směr = 180°, východní směr = 270°. Zelené 
čárkované linky značí směr proudění relativně vzhledem k bouři v uvedených 
výškových hladinách určený na základě hodografu v Obr. 5.28b, kde je ukázána 
detailnější informace o proudění. Hladina 11,2 km odpovídá výšce tropopauzy. 
Hnědá čárkovaná linka značí přibližný čas transformace studeného prstence do 
studeného-U. 
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bouře zůstával přibližně stejný během celého vývoje bouře a výrazně se nelišil od 

pohybu oblačnosti v okolí bouře (určeno na základě družicových pozorování). 

U teplé oblasti však v průběhu vývoje došlo ke změně orientace a Obr. 5.27 

naznačuje vztah mezi transformací studeného prstence do studeného-U a touto 

změnou. 

Pokud bychom předpokládali, že je teplá oblast tvořená materiálem vyskytujícím 

se na úrovni okolní kovadliny, přibližně v úrovni tropopauzy, dalo by se očekávat, že 

orientace teplé oblasti bude v souladu se směrem relativního proudění v této hladině. 

Nicméně, směr proudění vzhledem k bouři, který je dle hodografu v Obr. 5.28b 

v úrovni tropopauzy (~ 11,2 km; určeno na základě sondážního měření v Obr. 5.28a) 

219°, je odlišný od orientace teplé oblasti, která byla v době výskytu studeného-U 

přibližně 240° (Obr. 5.27). Tato orientace odpovídá směru proudění relativně 

vzhledem k bouři ve výšce přibližně 12 km. V době výskytu studeného prstence byla 

orientace teplé oblasti bližší směru relativního proudění v úrovni tropopauzy a během 

vývoje se od tohoto směru postupně více odlišovala. Toto pozorování naznačuje, že 

teplá oblast uvnitř studeného-U by mohla být vysvětlena přítomností teplejší vlečky 

nad kovadlinou (tj. mechanizmem maskování vlečkou; kapitola 2.4.1), jejíž orientace 

by   byla   ovlivněna  relativním  prouděním  ve  vyšších  hladinách  (~ 12 km).  Toto 

 

 

Obr. 5.28. a) Sondážní měření ze stanice Diyarbakir, 9. 4. 2012, 12 UTC, ukazující 
výraznou inverzi nad tropopauzou. Zdroj: University of Wyoming (2014). b) Hodograf 
popisující proudění relativně vzhledem k bouři na základě sondážního měření z části 
a). Jednotlivé výškové hladiny (v km) jsou v hodografu vyznačeny černými křížky. 
Pohyb bouře byl pro účely hodografu určen jako průměrný pohyb bouře v časovém 
intervalu, kdy byla pozorovatelná teplá oblast. 
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vysvětlení je také podpořeno stíny pozorovanými v HRV snímcích (např. 

Obr. 5.26c), které ukazují na výskyt vyvýšené vlečky (viz kapitola 2.4.1) nad HHO. 

Vlečka zobrazená v Obr. 5.26c začala dle HRV snímků vznikat kolem času 14:50 

UTC. Tento čas poměrně dobře odpovídá času, od kterého jev klasifikujeme jako 

studené-U. Vyšší teplota vlečky (v hladinách kolem 12 km) oproti HHO je v souladu 

s inverzí pozorovanou nad tropopauzou (Obr. 5.28a). Rovněž detailnější porovnání 

jasových teplot s teplotami ze sondážního měření podporuje toto vysvětlení. Teploty 

ve vzdálenějších částech ramen studeného-U se dle družicových pozorování 

pohybovaly kolem 211,8 – 213,8 K, což poměrně dobře odpovídá teplotě 

tropopauzy, která byla dle sondážního měření 213,65 K. Teploty uvnitř CWA 

dosahovaly maximálních hodnot kolem 221 – 222,5 K, teploty v DWA se 

pohybovaly kolem 215,5 – 217 K. Teplota ve výšce kolem 12 km byla dle 

sondážního měření 218,9 K, tedy mírně nižší než maximální teploty v CWA a mírně 

vyšší než teploty v DWA. Tyto rozdíly však mohou být ovlivněny různými faktory – 

sondážní měření není přímo ze studované oblasti a času výskytu bouří; bouře sama 

svou aktivitou může také do jisté míry ovlivňovat své okolí a tedy i lokální teplotní 

profil; družice měří jasovou teplotu, která se může od termodynamické teploty mírně 

lišit; vlečka může být pro záření v kanále IR10.8 částečně propustná a může se v něm 

tedy také uplatňovat příspěvek záření od studené HHO pod vlečkou. Domníváme se 

tedy, že jasové teploty pozorované uvnitř teplé oblasti jsou v souladu s hypotézou 

vysvětlení teplé oblasti přítomností teplejší vlečky v hladinách kolem 12 km. 

 

5.3.3 Shrnutí 

Studovali jsme bouři, která se vyskytla 9. 4. 2012 nad Tureckem, u které došlo 

k transformaci studeného prstence ve studené-U. Pro studovanou bouři byla 

pozorována změna orientace teplé oblasti před transformací studeného prstence ve 

studené-U, po transformaci zůstávala tato orientace téměř konstantní (Obr. 5.27). 

Toto pozorování ukazuje na souvislost mezi transformací a orientací teplé oblasti. 

Výsledky naznačují, že orientace teplé oblasti uvnitř studeného-U je dána prouděním 

ve vyšších hladinách. Pravděpodobným vysvětlením teplé oblasti uvnitř studeného-U 

je přítomnost teplejší vlečky nad HHO bouře (tj. mechanizmus maskování vlečkou; 

viz kapitola 2.4.1) Na toto vysvětlení ukazuje srovnání orientace teplé oblasti 
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s prouděním ve vyšších hladinách (viz Obr. 5.27), stíny pozorované v HRV snímcích 

(viz Obr. 5.26c) i srovnání jasových teplot na snímcích v kanále IR10.8 s teplotním 

profilem ze sondážního měření (Obr. 5.28a). Nedílnou součástí vysvětlení teplé 

oblasti pomocí maskování vlečkou je přítomnost inverze nad tropopauzou, která byla 

v tomto případě pozorována. Tyto výsledky tedy rovněž potvrzují, že inverze nad 

tropopauzou je nutnou podmínkou pro vznik uzavřené teplé oblasti (v souladu 

s výsledky kapitoly 5.2). Ačkoliv se zdá, že mechanizmus vzniku teplé oblasti 

u prstencových bouří z 25. 6. 2006 nad ČR a Rakouskem (kapitola 5.2) je odlišný od 

mechanizmu zodpovědného za teplou oblast uvnitř studeného-U pozorovanou 

v druhé fázi vývoje studované bouře nad Tureckem, v obou případech hrála roli 

teplotní inverze nad tropopauzou a vrstva (HHO, resp. vlečka), ze které pocházelo 

záření zaznamenané v kanále IR10.8 pro teplou oblast, se nacházela nad tropopauzou 

v teplejší spodní stratosféře. 

Závěrem poznamenejme, že obdobnou analýzu jsme provedli také pro dvě bouře 

z 31. 5. 2008 nad Německem (viz Obr. 5.8). Rovněž pro tyto situace byla pozorována 

změna v orientaci teplých oblastí před transformací a následně stabilní orientace po 

relativně dlouhé období, avšak pozorované změny nebyly tak přesvědčivě vyjádřeny 

jako pro turecký případ. Na HRV snímcích byly pro tyto bouře rovněž pozorovatelné 

stíny naznačující přítomnost vleček zejména ve vzdálenějších částech teplých oblastí 

(vzhledem k vrcholům studených-U). U jedné z bouří orientace teplé oblasti v době 

výskytu studeného-U odpovídala přibližně směru proudění ve vyšších hladinách 

relativně vzhledem k bouři, u druhé však taková shoda pozorována nebyla. Výsledky 

byly rámcově podobné těm ukázaným v kapitole 5.3.2 pro tureckou bouři, avšak byly 

méně průkazné. Pravděpodobným důvodem byla vzájemná blízkost obou bouří, které 

se krátce po transformaci studeného prstence ve studené-U začaly výrazně 

ovlivňovat. 

Vysvětlení teplé oblasti pomocí maskování studené HHO teplejší vlečkou je také 

v souladu s pozorováním v práci Setvák a kol. (2013), kde pozorovali v datech 

z lidaru družice CALIPSO (viz kapitola 3.1.5) u bouře se studeným-U v teplé oblasti 

horní hranici oblačnosti vyvýšenou (pravděpodobně odpovídající právě vlečce nad 

kovadlinou) oproti studeným ramenům studeného-U. Následně, na základě 

rozsáhlého studia bouří nad USA dochází i Homeyer (2014) k závěru, že vlečky jsou 

pravděpodobným vysvětlením uzavřených teplých oblastí. 
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Naše výsledky naznačují, že vyhodnocení prostorových charakteristik 

studovaných jevů a jejich změn během transformace studeného prstence do 

studeného-U/V a jejich srovnání s dalšími veličinami popisujícími danou konvektivní 

bouři a okolní podmínky může přispět ke zlepšení pochopení fyzikálního pozadí 

procesů odehrávajících se v těchto bouřích. 

Vzhledem k tomu, že výsledky dosažené v této kapitole byly získány na základě 

subjektivního určování orientace teplé oblasti, které může do výsledků vnášet 

nežádoucí chybu, zaměřili jsme se v následující kapitole (5.4) na návrh objektivní 

metody pro určení prostorových charakteristik studených prstenců a studených-U/V, 

která do budoucna umožní zpracování většího množství situací vzájemně 

srovnatelným způsobem. 
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5.4 Objektivní prostorové charakteristiky 

V kapitole 5.3 byl dokumentován případ, kdy došlo ke změně orientace teplé 

oblasti při transformaci studeného prstence do studeného-U/V. Motivací této kapitoly 

je potřeba studia prostorových charakteristik studených prstenců, studených-U/V, 

jimi ohraničených teplých oblastí (CWS, CWA, DWA) a vývoje těchto charakteristik 

v čase objektivním způsobem tak, aby bylo možné automatické zpracování většího 

množství situací. Naším cílem je prozkoumat proveditelnost takového automatického 

vyhodnocení a navrhnout vhodnou metodu. Cílem není vyvinout algoritmus 

automatické detekce těchto jevů, tím se zabývají např. práce Bedka a kol. (2011), 

Brunner a kol. (2007b),  Iršič Žibert a Žibert (2013) a Vaníčková (2007). 

Tato kapitola byla částečně publikována v Radová a kol. (2014). 

 

5.4.1 Metoda pro určení prostorových charakteristik 

Jak již bylo zmíněno, naším cílem je vyvinutí automatické metody pro určení 

prostorových charakteristik studených prstenců, studených-U/V a jimi obklopených 

teplých oblastí. V této kapitole navrhujeme první verzi takové metody. Algoritmus je 

vyvíjen a testován na předvybraném vzorku konvektivních bouří se studenými 

prstenci a studenými-U/V. Jako vstup do algoritmu slouží družicová data (jasová 

teplota, BT) z tepelného pásma v oblasti atmosférického okna, z kanálu IR10.8 

přístroje SEVIRI družic MSG. Pro dosažení větší přesnosti detekce „brázdy“ BT 

(popsané dále) se ukazuje výhodné uměle zvýšit prostorové rozlišení dat vhodnou 

interpolací. V této kapitole používáme kubickou interpolaci (např. Hazewinkel, 

2001). Na výstup algoritmu (časový vývoj prostorových charakteristik studovaných 

jevů) je kladen požadavek dostatečné hladkosti a stability. 

Naším cílem je popsat prostorové charakteristiky studovaných jevů pomocí 

parametrizovatelného geometrického tvaru. Jako nejlepší kandidát byla na základě 

subjektivních pozorování studených prstenců a studených-U/V na družicových 

snímcích vybrána elipsa. Oprávněnost tohoto výběru byla potvrzena ručním 

fitováním několika jevů (viz např. Obr. 5.29 a Obr. 5.30) a následně rovněž prvními 

výsledky fitovacího algoritmu (viz kapitola 5.4.2). Obr. 5.29b ilustruje, že při 

subjektivním fitování není vždy jednoduché rozhodnout, kudy vést elipsu, 
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a dokumentuje tak nutnost stanovení pravidel, stejných pro všechny studované 

případy. 

Přirozenou vlastností studených prstenců a studených-U/V je existence „brázdy“ 

v poli jasové teploty (křivky lokálních minim jasové teploty) okolo lokálního 

teplotního maxima (nebo maxim). Navržený algoritmus je založen na detekci takové 

 

 
Obr. 5.29. Ukázka ručního fitování elipsou na příkladu prstencových bouří ze dne 
25. 6. 2006 na snímcích jasové teploty v kanále IR10.8 přístroje SEVIRI družice 
Meteosat-8. V části (b) jsou pro bouři nad Rakouskem vyneseny dva možné fity 
elipsy. Projekce: gnómonická 
 

 

Obr. 5.30. Ukázka ručního fitování elipsou na příkladu bouří se studeným-U ze dne 
31. 5. 2008 na snímku jasové teploty v kanále IR10.8 přístroje SEVIRI družice 
Meteosat-8. Projekce: gnómonická 
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brázdy, její aproximaci elipsou a určení jejích prostorových vlastností použitím pěti 

parametrů popisujících elipsu (souřadnice středu, délka poloos a orientace). Jinou 

možností je popisovat prostorové vlastnosti studeného jevu elipsou s nejnižší 

průměrnou teplotou podél svého obvodu. Během testování však použití této definice 

vedlo pro některé situace k nestabilním výsledkům, zejména v pozdějších stádiích 

vývoje bouře, kde je často teplotní profil studeného jevu a jeho blízkého okolí velmi 

plochý. 

Jednotlivé kroky navrženého algoritmu jsou znázorněny na Obr. 5.31. Nejprve 

algoritmus detekuje lokální minima a maxima v poli BT na HHO bouře (v oblasti 

s IR10.8 BT menší než 240 K; viz Obr. 5.31a). Pro každé lokální maximum jsou 

nalezena lokální minima s teplotním rozdílem od teplotního maxima větším než 

2,5 K (Obr. 5.31b). Pokud je takových minim více, jsou z nich vybrána 3 s největším 

gradientem jasové teploty vzhledem k maximu. Dále v textu označujeme dvojice 

maxima a jemu přiřazeného minima jako „pár“. Pro jeden jev tak může být do 

zpracování zahrnuto více párů, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšné detekce brázdy 

BT pro složitější situace, např. pro případy s výskytem studeného přestřelujícího 

vrcholu uvnitř CWS (např. Obr. 5.32a). Navíc uvnitř jedné teplé oblasti může 

existovat více lokálních maxim. Proto jsou všechny následující kroky provedeny 

zároveň pro všechny páry. V dalším kroku algoritmus detekuje „studenou oblast“ 

jevu, tj. spojitou oblast s BT menší než BT maxima páru alespoň o 2 K, která 

obsahuje minimum páru (Obr. 5.31c). Následně jsou detekovány „konturové body“ 

jevu (spojitá brázda BT, tj. křivka spojující lokální minima teploty, nacházející se 

uvnitř studené oblasti a obklopující maximum páru; Obr. 5.31d). Detekce začíná 

v bodě lokálního minima páru a postupuje kolem jeho maxima ve směru a proti 

směru hodinových ručiček, přičemž vzdálenost bodů brázdy od maxima páru může 

být samozřejmě proměnlivá. Pokud se konturové body pro oba směry postupu 

neshodují, uvažujeme dále obě možnosti. Brázda BT je považována za spojitou, 

pokud vzdálenost sousedních bodů je menší než ad hoc zvolená hodnota Δ. Citlivost 

výsledků na hodnotu Δ bude testována v rámci dalšího vývoje algoritmu. Kontury 

(brázdy BT), které neobklopují teplou oblast souvisle alespoň v úhlu 180°, jsou 

v této fázi zamítnuty. Tento požadavek vyplývá ze základní vlastnosti studovaných 

jevů, že teplá oblast je obklopena, resp. částečně obklopena studenou částí jevu 

(prstence,  resp.  studeného-U/V).  Postup  hledání  kontur  byl  částečně  inspirován 



118 

 

 
Obr. 5.31. Jednotlivé kroky automatického algoritmu pro fitování studeného jevu 
elipsou ukázané na bouřích nad ČR a Rakouskem 25. 6. 2006 13:45 UTC. a) Detekce 
lokálních minim a maxim; b) detekce páru; c) detekce studené oblasti; d) detekce 
konturových bodů (brázdy BT); e-f) fitování konturových bodů elipsou. Pro 
jednoduchost jsou kroky b-f) ukázány v každém jevu pouze pro jeden pár. Projekce: 
cylindrická 

 

pracemi Bedka a kol. (2011) a Iršič Žibert a Žibert (2013). V posledním kroku 

algoritmu jsou konturové body fitovány elipsou (Obr. 5.31e-f), přičemž parametry 

elipsy (souřadnice středu, délka poloos, orientace) jsou dané minimalizací průměrné 

vzdálenosti mezi elipsou a konturovými body. Pro nalezení tohoto minima 

využíváme metodu Nelder-Mead (Nelder a Mead, 1965; Wright, 1996), lze však 

využít jakoukoliv obecnou minimalizační metodu. Aby bylo možné fitovat 

i studená-U/V, u nichž přirozeně může být kontura neuzavřená, je fitování prováděno 

pouze pro rozsah úhlů odpovídajících konturovým bodům (viz Obr. 5.33). Pro 

případy se složitějším polem BT, kde elipsy nalezené pro různé páry se stejným 

lokálním maximem nejsou zcela identické, je vybrána taková elipsa, jejíž parametry 

se nejméně liší od odpovídající elipsy v předchozím družicovém snímku. Není-li tato 

informace dostupná, je vybrána elipsa, které má podél svého obvodu nejnižší 

průměrnou hodnotu BT. Obdobná pravidla jsou uplatněna i v případě různých elips 

nalezených pro různá lokální maxima, pokud tyto elipsy obsahují vzájemně své 
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středy a odpovídají tak témuž jevu, nebo v případě různých konturových bodů 

nalezených pro různé směry jejich detekce kolem maxima páru. 

Výstupem algoritmu jsou tedy parametry elipsy, která aproximuje tvar studeného 

prstence či studeného-U/V. Zeměpisné souřadnice středu elipsy určují pozici jevu. 

Délky hlavní a vedlejší poloosy charakterizující jak velikost jevu, tak jeho 

protaženost (poměr délek poloos). Orientace elipsy odpovídající směru hlavní 

poloosy vypovídá o tom, v jakém směru je studený jev nejprotaženější. Na tomto 

místě chceme upozornit, že tato orientace nemusí přesně odpovídat orientaci 

vyhodnocované v kapitole 5.3, která byla určována jako směr osy teplé oblasti 

vycházející z oblasti přestřelujících vrcholů ve vrcholu studeného jevu. 

Vyhodnocením těchto parametrů elipsy z po sobě jdoucích družicových snímků pak 

získáváme časový vývoj prostorových charakteristik studovaných jevů. 

V současné verzi algoritmu se zaměřujeme především na rostoucí bouře a bouře 

ve stádiu zralosti, které jsou dostatečně izolované od okolních bouří, nedochází 

u nich ke spojování či dělení. Spojování více buněk, dělení či postupný rozpad 

kovadliny bouře v pozdějších fázích vývoje vedou ke vzniku komplikovanější 

struktury pole BT a přizpůsobení algoritmu pro takové chování je do budoucna 

plánováno. 

 

5.4.2 Výstupy algoritmu 

V této části ukážeme příklady výsledků získaných fitovacím algoritmem 

navrženým v kapitole 5.4.1 pro několik různých případů. Výsledky fitování pro dvě 

bouře s dobře vyjádřenými teplými oblastmi a okolními studenými prstenci již byly 

ukázány v Obr. 5.31. Jak již bylo zmíněno v kapitolách 2.4.2 a 5.1.1, někdy (ne příliš 

často, obvykle v pozdějších fázích vývoje bouře) se uvnitř teplé oblasti vyvine 

studený přestřelující vrchol, který však nenaruší její existenci. Obr. 5.32a 

dokumentuje, že navržený algoritmus je vhodný i pro takové situace. Úspěšnost 

algoritmu v těchto případech, kdy se izolované lokální minimum BT nachází mimo 

studenou část jevu (uvnitř teplé oblasti nebo z vnější strany jevu), je důsledkem 

uvažování několika párů (dvojic maxima a minima) pro každé lokální maximum BT 

v průběhu fitování, jak bylo popsáno v předchozí kapitole 5.4.1. Další příklad (Obr. 

5.32b) ilustruje, že algoritmus funguje i pro bouře relativně malého horizontálního 
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rozsahu. Zatím byly ukázány výsledky pouze pro prstencové bouře. Algoritmus ale 

umožňuje fitování i neuzavřených kontur, tedy pouze částí elipsy, a je tak vhodný 

i pro zpracování  studených-U/V (viz Obr. 5.33). 

První výsledky ukazují, že algoritmus je stabilní v čase ve smyslu, že poskytuje 

dostatečně spojitý časový vývoj výstupních parametrů pro většinu testovaných 

případů. Získané výstupy jsou tedy dostatečné pro určení trendů ve vývoji parametrů 

(viz příklady na Obr. 5.34 a Obr. 5.35).  

 

 
Obr. 5.32. Ukázka automaticky fitovaných elips na příkladu a) bouře se studeným 
prstencem se studeným přestřelujícím vrcholem vyskytujícím se uvnitř CWS, 
5. 7. 2012 13:25 UTC, Německo; b) dvou bouří s relativně malým horizontálním 
rozsahem se studenými prstenci, 11. 5. 2009 16:55 UTC, Rakousko. Časový vývoj 
parametrů elips aproximujících studené prstence z části (b) je vynesen v Obr. 5.35. 
Projekce: cylindrická 
 
 

 
Obr. 5.33. Příklad automatického fitování částí elipsy dokumentující vhodnost 
algoritmu také pro bouře se studeným-U. 31. 5. 2008 13:45 UTC, Německo. Časový 
vývoj parametrů těchto elips je zachycen na Obr. 5.34. Projekce: cylindrická 
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Obr. 5.34 zachycuje vývoj parametrů pro dvě vzájemně blízké bouře 

z 31. 5. 2008 nad Německem, u kterých došlo kolem času 13:35 UTC k transformaci 

studených prstenců do studených-U. Ve vývoji prostorových charakteristik však 

v tomto čase nepozorujeme žádnou významnou změnu. V průběhu vývoje obou jevů 

docházelo téměř k nepřetržitému růstu jak hlavní, tak vedlejší poloosy. Ačkoliv 

velikost jevu ve směru hlavní poloosy dosahovala pro oba jevy během první 

poloviny vývoje téměř stejných hodnot a zároveň i stejně rychle rostla (Obr. 5.34a), 

šířka jevu (ve směru vedlejší poloosy) byla téměř od začátku vývoje větší pro 

východní bouři a v první polovině vývoje u východní bouře i rychleji rostla (Obr. 

5.34b). Až na tuto odlišnost v šířce jevu byl však vývoj prostorových charakteristik 

jevů pro obě bouře velmi podobný. 

 

 
Obr. 5.34. Vývoj parametrů elips: a) délka hlavní poloosy A, b) délka vedlejší 
poloosy B, c) poměr A/B pro bouře z 31. 5. 2008 nad Německem, u kterých došlo 
kolem 13:35 UTC k transformaci studených prstenců do studených-U. V grafech 
a v textu tyto bouře odlišujeme dle jejich vzájemné zeměpisné polohy, tj. jako 
západní a východní bouři. d) Barevně zvýrazněný snímek BT IR10.8 těchto bouří 
v čase 13:45 UTC. Projekce: cylindrická. V částech a) a b) jsou navíc uvedeny 
i přibližné rychlosti růstu poloos.  
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Významnější odlišnost chování byla pozorována pro další dva jevy, v tomto 

případě studené prstence, na dvou současně se vyvíjejících konvektivních bouřích 

11. 5. 2009 nad východem Rakouska. Z Obr. 5.35 je zřejmé, že vývoj délek poloos 

(tedy protaženosti jevu) byl u těchto jevů významně rozdílný. U jižní bouře byla po 

celou dobu vývoje delší poloosa A, tj. jev byl po celou dobu vývoje delší v západo-

východním směru než v jiho-severním. U severní bouře tomu však po většinu vývoje 

bylo naopak, jev byl mírně protaženější v jiho-severním směru (delší byla poloosa B; 

Obr. 5.35). Na Obr. 5.35d tato skutečnost není patrná neboť použitá projekce 

(cylindrická) nezobrazuje věrně vzdálenosti. 

 

 
 

 
Obr. 5.35. Vývoj parametrů elips: a) délka poloosy A (v západo-východním směru), 
b) délka poloosy B (v jiho-severním směru), c) poměr A/B pro bouře z 11. 5. 2009 
nad Rakouskem. V grafech a v textu tyto bouře odlišujeme dle jejich vzájemné 
zeměpisné polohy, tj. jako jižní a severní bouři. d) Bouře na barevně zvýrazněném 
snímku BT IR10.8 v 16:40 UTC. Projekce: cylindrická. V částech a) a b) jsou navíc 
uvedeny přibližné rychlosti růstu poloos. 
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Tyto příklady názorně ukazují, že vzhled a vývoj studovaných jevů se může lišit 

i v případě bouří vzniklých ve stejných nebo podobných okolních podmínkách 

(prostředí). Navržený algoritmus, umožňující kvantitativní studium vývoje těchto 

jevů, je nástrojem, který umožňuje nalezení takových odlišností a po aplikování na 

větší množství situací poskytne údaje vhodné pro srovnání s dalšími parametry 

popisujícími konvektivní bouře i okolní podmínky. Obr. 5.34 a Obr. 5.35 jsou 

především názornou ukázkou toho, jaké informace nám může navržený algoritmus 

poskytnout. Na tomto místě ještě poznamenáme, že jednou z výhod automatického 

algoritmu je, že popisuje prostorové charakteristiky studovaných jevů v kilometrech, 

zatímco při jejich studiu subjektivním pozorováním na družicových snímcích může 

docházet ke zkreslení používanými projekcemi (včetně původní geostacionární 

družicové projekce), které nezachycují věrně vzdálenosti a úhly. Příkladem je severní 

bouře na Obr. 5.35d, kdy se prstenec jeví protažený v západo-východním směru, 

zatímco charakteristiky v kilometrech v Obr. 5.35a-c ukazují, že ve skutečnosti je 

v zobrazeném čase mírně protažený v severo-jižním směru.  

 

5.4.3 Shrnutí hlavních výsledků 

Navrhli jsme automatickou metodu pro objektivní určení prostorových 

charakteristik studených prstenců s CWS a studených-U/V s CWA (a DWA) 

a provedli první testy této metody. První výsledky naznačují, že je možné popsat 

studené prstence a studená-U/V pomocí elipsy a použít její parametry pro popis 

prostorových charakteristik těchto jevů. Změny prostorových charakteristik v čase 

mohou poskytnout informace o rychlostech procesů, které se odehrávají v horních 

částech oblačnosti bouří. Automatické určení prostorových charakteristik by mělo 

umožnit a/nebo zjednodušit kvantitativní srovnání družicových pozorování s dalšími 

meteorologickými daty i modelovými výstupy (např. Wang, 2007b). Dosavadní 

výsledky ukazují, že navržený algoritmus je stabilní pro většinu testovaných případů. 

Do budoucna jsou plánována další zlepšení algoritmu. Např. některé použité 

parametry, jako definice spojitosti brázdy BT, byly zvoleny ad hoc a očekáváme, že 

jejich přizpůsobení na základě důkladného statistického vyhodnocení výstupů 

povede ke zlepšení výstupů algoritmu. Navíc v současné verzi je vyhodnocována 

pouze orientace elipsy (dle směru poloosy), která vypovídá jen o tom, v jakém směru 
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je studený jev protažený. Tato orientace je degenerována v případě, kdy je studený 

jev aproximován kruhem či elipsou blízkou kruhu. V takových případech orientace 

není stabilní a pro její stabilizaci bude nutné do algoritmu k jejímu určení zahrnout 

vhodný význačný bod. Z tohoto důvodu zde vývoje orientace neuvádíme. Jelikož, jak 

již bylo řečeno v kapitole 2.4, bývají poblíž vrcholu studené části jevu zejména 

v počátečních stádiích vývoje pozorovány přestřelující vrcholy, plánujeme do 

budoucna využít právě pozici přestřelujícího vrcholu jako zmiňovaný význačný bod 

a vyhodnocovat orientaci jevu jako orientaci páru přestřelující vrchol a teplá oblast 

(obdobně jako manuálně/subjektivně v kapitole 5.3). K tomuto účelu se nabízí 

zahrnutí algoritmu automatické detekce přestřelujících vrcholů do fáze detekce párů 

(dvojic maxima a minima BT).  To je jedním z důvodů, proč se v následující kapitole 

6 zaměříme detailněji na přestřelující vrcholy i na algoritmy jejich automatické 

detekce (viz kapitola 2.3.2). 

Současná verze algoritmu nebyla navržena pro detekci studovaných jevů 

a nemůže být k tomuto účelu použita, neboť pravděpodobnost chybné detekce (False 

Alarm Ratio) by byla příliš vysoká. Do budoucna by tedy bylo vhodné propojit 

navržený fitovací algoritmus s algoritmem automatické detekce těchto jevů. 

Takovým algoritmům jsou věnovány např. práce Bedka a kol. (2011), Brunner a kol. 

(2007b), Iršič Žibert and Žibert (2013) a Vaníčková (2007). 

Naše další práce bude zaměřená na použití navržené metody na větší množství 

případů s výskytem studovaných jevů a statistické vyhodnocení získaných výsledků. 

Příkladem plánovaného zpracování je srovnání orientace a protaženosti jevu se 

směrem a rychlostí proudění (relativně vzhledem k bouři) ve vyšších hladinách. 

Speciální pozornost chceme věnovat zejména případům s transformací studeného 

prstence do studeného-U/V, situacím se současným výskytem prstencových bouří 

a bouří se studeným-U/V v blízkém sousedství.  
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6 Přestřelující vrcholy 

V této kapitole se zaměříme na přestřelující vrcholy (overshooting tops, OT) 

jakožto jeden z nejvýraznějších jevů ovlivňujících morfologii HHO. Motivací pro 

studium přestřelujících vrcholů je nejen rozšíření poznatků o jejich obecných, 

typických vlastnostech, ale i následné využití těchto poznatků pro pokračující vývoj 

metody popsané v kapitole 5.4.  

Výchozími daty pro tuto kapitolu jsou družicová data získaná během 

experimentu 2,5minutového snímání družicí MSG (viz kapitola 3.1.4) ve dnech 

20. 6. a 29. 7. 2013, kdy došlo v oblasti střední a západní Evropy k výskytu mnoha 

z pohledu družicové meteorologie zajímavých bouří doprovázených nebezpečným 

počasím. Na horní hranici oblačnosti těchto bouří se vyskytly jevy, které bývají 

spojovány se silnými bouřemi, jako jsou např. výrazné přestřelující vrcholy, 

gravitační vlny, studené prstence, studená-U/V či ledové vlečky nad kovadlinou. Pro 

zmíněné dny byla vytvořena databáze přestřelujících vrcholů, která je stručně 

popsána v kapitole 6.1. V kapitole 6.2 je databáze srovnána s výstupy algoritmů 

automatické detekce publikovaných v literatuře (Bedka a kol., 2010; Mikuš a Strelec 

Mahović, 2013). Kapitola 6.3 porovnává družicové charakteristiky přestřelujících 

vrcholů a ostatních bodů horní hranice oblačnosti (družicových obrazových pixelů 

mimo OT). V kapitole 6.4 navrhujeme vlastní algoritmus detekce přestřelujících 

vrcholů založený na metodě strojového učení AdaBoost. Kapitoly 6.1, 6.2 a shrnutí 

6.5 byly částečně publikovány v práci Radová a kol. (2015). 

 

6.1 Databáze přestřelujících vrcholů 

Na základě dat z přístroje SEVIRI družice Meteosat-8 z experimentálního 

2,5minutového rapid scanu jsme na pracovišti družicového oddělení ČHMÚ vytvořili 

databázi subjektivně detekovaných přestřelujících vrcholů pro 20. 6. 2013 (9:00 – 

19:30 UTC) a 29. 7. 2013 (13:00 – 19:00 UTC) nad Českou republikou a okolím. 

Studované oblasti jsou znázorněny na Obr. 6.1 a Obr. 6.2. Oblasti i časové intervaly 

studie byly zvoleny s ohledem na konvektivní aktivitu v daných dnech. Přestřelující 

vrcholy   byly   detekovány   zejména   s  využitím   snímků   ve   viditelném   pásmu 
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Obr. 6.1. Zeměpisná oblast použitá pro subjektivní detekci přestřelujících vrcholů 
pro 20. 6. 2013 ukázaná na sendvičovém produktu barevně zvýrazněného IR10.8 
a HRV kanálu v čase 18:00 UTC. Kroužky označují jednotlivé detekované 
přestřelující vrcholy. Přestřelující vrcholy jsou vždy označené časem snímku a pro 
daný čas vzájemně odlišeny písmeny. Projekce: geostacionární 
 

 

Obr. 6.2. Zeměpisná oblast použitá pro subjektivní detekci přestřelujících vrcholů 
pro 29. 7. 2013 ukázána v čase 17:02:30 UTC na stejném produktu jako v Obr. 6.1. 
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v kanále HRV a sendvičového produktu vzniklého přeložením barevně zvýrazněného 

snímku z kanálu IR10.8 přes snímek HRV. Pro maximální omezení nejistot v detekci 

byl kontrolován rovněž časový vývoj kandidátů na přestřelující vrchol (zde byl 

výhodou krátký, 2,5minutový, interval mezi snímky) i vzhled na družicových 

snímcích a produktech z dalších kanálů přístroje SEVIRI. Přesto nebylo vždy 

jednoznačné, zda má být daný jev klasifikován jako přestřelující vrchol či nikoliv, 

a při další práci s databází je třeba zohledňovat, že tato databáze je subjektivní 

a některé přestřelující vrcholy mohly tedy detekci uniknout a jiné v databázi zahrnuté 

mohou být nejednoznačné. Tvorba této databáze je detailněji popsána v článku 

Setvák a kol. (2014). Subjektivita detekce má také vliv na přesnost určení pozice 

středu přestřelujícího vrcholu. Odhadovaná chyba je řádu několika HRV pixelů. 

Kromě subjektivity je dána také rozlišením HRV snímků a horizontálním rozsahem 

přestřelujících vrcholů, který může být až kolem 10 km (např. Bedka a kol., 2010). 

Velikost oblasti na zemském povrchu zachycené jedním HRV pixelem je různá pro 

různé zeměpisné souřadnice a ve studované geografické oblasti je v průměru 

přibližně 1,2  2 km. Pro charakterizaci přestřelujících vrcholů v databázi tedy 

využíváme kruhovou oblast okolo detekovaného středu s poloměrem 5 km. Pro 

výpočet charakteristik přestřelujících vrcholů založených na jasových teplotách 

zahrnujeme všechny pixely, které tato oblast alespoň částečně pokrývá, přičemž 

jednotlivým pixelům přisuzujeme váhu podle toho, jak velkou částí zasahují do 

zmíněné kruhové oblasti. V případě charakteristik založených na maximálních 

a minimálních hodnotách v různých kanálech či jejich kombinacích pak zahrnujeme 

všechny pixely, jejichž část v této kruhové oblasti leží, kruhová oblast tak efektivně 

odpovídá oblasti o typické velikosti 3  3 pixely v tepelných kanálech přístroje 

SEVIRI (velikost pixelu ve studované geografické oblasti je v průměru přibližně 

3,7  6,1 km). V několika případech však tato oblast zasahuje do teplejší okrajové 

části kovadliny. Aby tato výrazně teplejší okrajová část neovlivnila charakteristiky 

přestřelujícího vrcholu, byly ze zpracování vyloučeny pixely s jasovou teplotou 

v kanále IR10.8 vyšší než 240 K. Při práci s  charakteristikami založenými na 

zmíněné kruhové oblasti je také třeba mít na paměti, že mohou být ovlivněny 

způsobem výpočtu. Pro ten je uvažována oblast o stejné velikosti pro všechny 

přestřelující vrcholy, ačkoliv jejich prostorový rozsah se ve skutečnosti může lišit. 
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Databáze obsahuje celkem 1811 přestřelujících vrcholů, 1365 pro 20. 6. 2013 

a 446 pro 29. 7. 2013. Pro účely zpracování v následujících kapitolách není třeba 

jednotlivé detekované přestřelující vrcholy slučovat dle vývoje v čase (tj. 

identifikovat případy, kdy jednotlivě detekované jevy jsou ve skutečnosti jedním 

jevem, vyskytujícím se v několika snímcích za sebou), a tak každou „detekci“ 

považujeme za samostatný přestřelující vrchol. Rozložení výskytu přestřelujících 

vrcholů z databáze v průběhu dne je znázorněno na Obr. 6.3. Ačkoliv se jedná pouze 

o části dvou konkrétních dnů, rozložení přestřelujících vrcholů poměrně dobře 

odpovídá obecné statistice. 20. 6. 2013 došlo k nárůstu počtu přestřelujících vrcholů 

odpoledne s maximem mezi 15-16 UTC (17-18 SELČ), pro 29. 7. 2013 bylo nejvíce 

přestřelujících vrcholů detekováno o něco později – mezi 17-18 UTC (19-20 SELČ). 

V práci Bedka (2011) bylo nalezeno maximum výskytu přestřelujících vrcholů pro 

oblast Evropy a části severní Afriky kolem 17 hodin pásmového času. V práci Mikuš 

a Strelec Mahović (2013) bylo pro oblast Chorvatska a jeho širšího okolí nejvíce 

přestřelujících vrcholů detekováno kolem 18 SELČ. Na základě údajů uvedených ve 

zmíněných pracích není bohužel možné časy maximálního výskytu přestřelujících 

vrcholů přepočítat do místního (slunečního) času, který by byl pro srovnání 

nejvhodnější. 

Pro přestřelující vrcholy v databázi byly dále subjektivně stanoveny 

charakteristiky popisující jejich výraznost v HRV snímcích, zřetelnost v poli 

jasových  teplot  v kanále  IR10.8  a  celkovou  výraznost  založenou  na  celkovém 

 

 

Obr. 6.3. Histogram časů výskytu přestřelujících vrcholů (OT) z databáze v průběhu 
dne. Jednotlivé dny jsou odlišeny barvou a sklonem šrafování. 
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vzhledu, časovém vývoji i velikosti jevu. Podle vzhledu přestřelujících vrcholů v poli 

BT IR10.8 jim byly přiřazeny 3 možné hodnoty (0, 1, 2) ukazatele, který budeme 

dále označovat jako „zřetelnost v IR10.8“. Hodnota 0 byla přiřazena přestřelujícím 

vrcholům, kterým neodpovídalo žádné lokální minimum BT, hodnota 1 odpovídá OT 

se slabým či středním lokálním minimem BT, hodnota 2 označuje OT se zřetelným 

lokálním minimem BT (se silným teplotním gradientem v okolí). Zastoupení 

přestřelujících vrcholů v jednotlivých kategoriích shrnuje Tab. 6.1, ze které je 

zřejmé, že velké množství přestřelujících vrcholů v databázi nebylo doprovázeno 

výskytem lokálního minima v poli jasové teploty HHO. Ukazatele týkající se 

výraznosti v HRV snímcích a celkové výraznosti OT v této práci nevyužijeme, proto 

se jim nebudeme více věnovat a pouze odkážeme na další informace v článku Setvák 

a kol. (2014). 

 

  20. 6. 2013 29. 7. 2013 oba dny 
zřetelnost v IR10.8 počet OT % OT počet OT % OT počet OT % OT 

2 72 5,3 28 6,3 100 5,5 
1 570 41,8 260 58,3 830 45,8 
0 723 53,0 158 35,4 881 48,6 

Tab. 6.1. Zastoupení přestřelujících vrcholů z databáze v jednotlivých kategoriích 
ukazatele zřetelnost v IR10.8. 

 

6.2 Srovnání databáze přestřelujících vrcholů s výstupy 

algoritmů jejich automatické detekce 

V této kapitole se zaměříme na veličiny využívané v algoritmech automatické 

detekce přestřelujících vrcholů, provedeme srovnání hodnot těchto veličin pro 

přestřelující vrcholy v databázi s mezními hodnotami používanými 

v těchto algoritmech a poté provedeme přímé srovnání výstupů takových algoritmů 

s přestřelujícími vrcholy v databázi. 

Jak již bylo řečeno v kapitole 2.3.2, v algoritmech automatické detekce bývá jako 

jedno z kritérií pro detekci často využívána mezní hodnota jasové teploty měřené 

družicemi v oblasti atmosférického okna (10 – 13 μm). Rozložení minimálních 

jasových teplot v kanále IR10.8 (BT) přístroje SEVIRI pro přestřelující vrcholy 
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v databázi je znázorněno na Obr. 6.4. Minimální BT přestřelujícího vrcholu je vždy 

určena jako minimum z jasových teplot v kruhu o poloměru 5 km kolem 

detekovaného středu. Z obrázku je zřejmé, že dne 29. 7. 2013 byla nejčastěji se 

vyskytující minimální teplota přestřelujících vrcholů vyšší než 20. 6. 2013. Pro oba 

případy jsou nejčastější minimální BT přestřelujících vrcholů v intervalu 207 až 

218 K. Algoritmy automatické detekce (např. Bedka a kol., 2010; Mikuš a Strelec 

Mahović, 2013) často používají jako horní mezní hodnotu pro detekci přestřelujících 

vrcholů hodnotu 215 K. Obr. 6.4b ukazuje, že 30 % přestřelujících vrcholů 

z 29. 7. 2013 a okolo 14 % z 20. 6. 2013 tuto podmínku nesplňuje a takto 

parametrizovanou automatickou detekcí by nebyly zachyceny. Připomínáme, že 

mechanizmus (podstata, důvod) výskytu teplých přestřelujících vrcholů dosud nebyl 

plně vysvětlen. Naše výsledky z kapitoly 5.2.3 naznačují, že by se mohlo jednat 

o oblačné částice vynesené výstupnými proudy vytvářejícími přestřelující vrchol do 

vyšších, teplejších hladin, jejichž teplota se vyrovnala s okolní teplotou dříve, než 

stačily výrazně klesnout, nebo o „maskování“ studeného přestřelujícího vrcholu 

teplejšími cirry nad ním. 

Algoritmy automatické detekce jsou samozřejmě komplexnější a pro detekci 

přestřelujícího vrcholu požadují splnění ještě dalších kritérií. Dále se zaměříme 

konkrétněji na metody automatické detekce popsané v kapitole 2.3.2. 

 

 

Obr. 6.4. a) Histogramy a b) kumulativní distribuční funkce (Cumulative Distribution 
Function, CDF) minimální jasové teploty v kanále IR10.8 (BT) v kruhové oblasti 
s poloměrem 5 km kolem středu přestřelujícího vrcholu. Modré křivky odpovídají 
20. 6. 2013, zelené 29. 7. 2013. Červená čárkovaná čára doplněná šipkou vyznačuje 
horní mez často používanou v algoritmech pro detekci přestřelujících vrcholů. bin 
označuje šířku intervalu použitou v histogramu a CDF. 
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V práci Mikuš a Strelec Mahović (2013) byly testovány 4 metody automatické 

detekce přestřelujících vrcholů (viz kapitola 2.3.2). Tyto metody jsou založené, 

kromě již zmíněné meze pro jasovou teplotu v kanále IR10.8, ještě na dalších 

kritériích pro rozdíly jasové teploty mezi různými kanály v tepelném pásmu. Jedná se 

vždy o rozdíl jasové teploty v kanále s absorpcí některou z plynných složek 

atmosféry a jasové teploty v kanále v oblasti atmosférického okna (viz Tab. 2.1). Pro 

metody založené na kritériích pro rozdíly jasové teploty mezi různými kanály 

budeme dále používat souhrnné označení BTD metody (z anglického Brightness 

Temperature Difference). Pro přestřelující vrcholy ze studované databáze jsme 

vyčíslili veličiny používané k detekci pomocí BTD metod v práci Mikuš a Strelec 

Mahović (2013) a provedli vyhodnocení, kolik z nich splňuje podmínky požadované 

pro detekci. Ačkoliv autorky u každé metody požadují pro detekci splnění všech 

kritérií najednou, rozhodli jsme se v prvním kroku uvažovat volnější podmínky 

a uznat jejich splnění i v případě, že jednotlivá kritéria byla splněna pro různé pixely 

v oblasti přestřelujícího vrcholu. Pro vyhodnocení jsme uvažovali minimální jasovou 

teplotu v kanále IR10.8 a maximální hodnoty rozdílů jasových teplot uvedených 

v Tab. 2.1, vždy pro kruh o poloměru 5 km kolem středu přestřelujícího vrcholu. 

Výsledné počty přestřelujících vrcholů splňujících jednotlivá kritéria i jejich 

kombinace (metody) jsou uvedeny v Tab. 6.2. Na základě tohoto prvotního 

vyhodnocení vychází jako nejlepší metoda O3-IRW, jejíž kritéria byla splněna pro 

61 % přestřelujících vrcholů. Ačkoliv jsme pro vyhodnocení použili volnější 

podmínky, tato metoda by nezachytila více než třetinu přestřelujících vrcholů 

z databáze. Kritéria metody COMB, hodnocené nejlépe v článku Mikuš a Strelec 

Mahović (2013), viz kapitola 2.3.2, byla splněna pouze pro 7 % přestřelujících 

vrcholů. Nízké procento přestřelujících vrcholů vyhovujících metodě COMB je dáno 

častým nesplněním kritéria WV6.2 - IR10.8 > 4 K (viz Tab. 6.2). Detailní rozložení 

hodnot veličin využívaných ve všech 4 detekčních metodách pro přestřelující vrcholy 

v databázi je znázorněno na Obr. 6.4a a Obr. 6.5. Obrázky názorně ukazují, jakých 

hodnot veličiny dosahují pro studované přestřelující vrcholy nejčastěji a jejich 

porovnání s mezní hodnotou používanou v detekčních metodách. Z Obr. 6.5a je 

patrná již zmíněná skutečnost, že většina přestřelujících vrcholů v databázi 

nevyhovuje kritériu WV6.2 - IR10.8 > 4 K. Z Obr. 6.4, Obr. 6.5 a Tab. 6.2 je zřejmé,  
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   počet % 

kritérium 

IR10.8 < 215 K 1486 82 
WV6.2 - IR10.8 > 4 K 119 7 
IR13.4 - IR10.8 > 3,5 K 1076 59 
IR9.7 - IR10.8 > 13 K 1107 61 

metoda 

WV-IRW 119 7 
CO2-IRW 1055 58 
O3-IRW 1107 61 
COMB 119 7 

Tab. 6.2. Počet přestřelujících vrcholů z databáze (souhrnně pro oba dva dny) 
splňujících jednotlivá kritéria a jejich kombinace (metody) použité pro detekci 
v práci Mikuš a Strelec Mahović (2013). Při hodnocení metod byly využity volnější 
podmínky popsané v textu. 

 

 

 

Obr. 6.5. Histogramy veličin použitých k automatické detekci přestřelujících vrcholů 
BTD metodami v práci Mikuš a Strelec Mahović (2013) pro přestřelující vrcholy 
v databázi. Modré křivky odpovídají 20. 6. 2013, zelené 29. 7. 2013. Červené 
čárkované čáry doplněné šipkami vyznačují dolní meze použité ve zmíněných 
metodách automatické detekce. bin označuje šířku intervalu použitou v histogramu. 
  



133 

 

že stanovené hranice jednotlivých kritérií neumožní detekovat významnou část 

přestřelujících vrcholů, u metod WV-IRW a COMB dokonce většinu. 

Důležitou charakteristikou detekčních algoritmů je však také pravděpodobnost 

chybné detekce. Pro její výpočet jsme v dalším kroku provedli detekci přestřelujících 

vrcholů pomocí BTD metod popsaných v práci Mikuš a Strelec Mahović (2013) pro 

studované dny a oblasti, tentokrát již bez zjednodušených detekčních podmínek. 

Ukázka typického výsledku detekce metodami CO2-IRW a O3-IRW je znázorněna 

na Obr. 6.6. Jak obrázek naznačuje, oblasti detekované těmito metodami jsou typicky 

příliš velké na to, aby mohly odpovídat jednotlivým přestřelujícím vrcholům. 

Ačkoliv tyto metody vyšly na základě prvotního vyhodnocení (Tab. 6.2) jako 

nejvhodnější, jsou pro studovanou oblast a období jednoznačně nepoužitelné. 

Hodnoty vyhovující mezím těchto metod se totiž vyskytují nejen u přestřelujících 

vrcholů, ale i v dalších, poměrně rozlehlých oblastech HHO bouří. Na problém 

detekce příliš velkých oblastí upozorňují i samy autorky Mikuš a Strelec Mahović 

(2013), zejména pro metodu O3-IRW v měsících květnu a červnu. Tento problém 

dávají do souvislosti s ročním chodem koncentrací ozonu, s nejvyššími hodnotami na 

jaře, a navrhují řešení pomocí volby různých mezí pro různá roční období. V dalším 

kroku jsme tedy provedli detekci přestřelujících vrcholů metodami CO2-IRW 

a O3-IRW s přísnějšími mezními hodnotami, jak bude popsáno níže.  

 

 

Obr. 6.6. Oblasti detekované metodami a) CO2-IRW, b) O3-IRW (fialová barva) 
přeložené přes snímek v kanále IR10.8 pro 20. 6. 2013 16:42:30 UTC. Černé body 
znázorňují středy přestřelujících vrcholů (OT) z databáze. Projekce: geostacionární 
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U zbylých dvou metod z práce Mikuš a Strelec Mahović (2013) – WV-IRW 

a COMB, byla situace odlišná. K detekci větších oblastí došlo pouze u omezeného 

počtu termínů (jen v pozdějších hodinách 20. 6. 2013). Pro tyto dvě metody jsme 

tedy vyhodnotili pravděpodobnost detekce (POD) a pravděpodobnost chybné detekce 

(FAR) vzhledem k databázi přestřelujících vrcholů. POD a FAR v této práci 

počítáme použitím následujících vzorců: 
 

 

refN
dvzdálenostN=dPOD )()( 

, (6.1) 

 
test

inv

N
dvzdálenostNdFAR )(1)( 

 , (6.2) 

 

kde Nref je celkový počet referenčních přestřelujících vrcholů, tj. počet přestřelujících 

vrcholů v databázi; Ntest je celkový počet přestřelujících vrcholů v testovaném vzorku 

(OTtest), tj. detekovaných testovanou detekční metodou; N(vzdálenost  d) je počet 

přestřelujících vrcholů v databázi, pro něž je nejbližší OTtest ve vzdálenosti menší 

nebo rovné d; Ninv(vzdálenost  d) je počet OTtest, pro něž je nejbližší přestřelující 

vrchol z databáze ve vzdálenosti menší nebo rovné d. Vzdálenost d má potom 

význam maximální vzdálenosti mezi přestřelujícím vrcholem detekovaným 

testovanou metodou a nejbližším přestřelujícím vrcholem v databázi, do které 

považujeme při vyhodnocování POD a FAR oba přestřelující vrcholy za tentýž. 

Hodnoty POD a FAR pro metody WV-IRW a COMB jsou znázorněny na 

Obr. 6.7 v závislosti na této maximální vzdálenosti d. Pro maximální vzdálenost 

d = 10 km, přibližně odpovídající maximálnímu horizontálnímu rozsahu 

přestřelujících vrcholů, vychází pro obě metody POD velmi malá (7,7 % pro metodu 

WV-IRW, 7 % pro metodu COMB). Naopak FAR obou metod je při stejné 

vzdálenosti d velmi vysoké (93,4 % pro metodu WV-IRW, 94 % pro metodu 

COMB). Nízká POD obou metod je v souladu s Obr. 6.5a znázorňujícím, že většina 

přestřelujících vrcholů v databázi má maximální hodnotu rozdílu WV6.2 - IR10.8 

menší než požadované 4 K. U metody WV-IRW navíc nemůže změna použitých 

mezí pomoci k lepším výsledkům, neboť zmírnění meze pro rozdíl WV6.2 - IR10.8 

by sice mohlo vést k vyšší POD, ale FAR by zůstalo stejně vysoké či došlo k jeho 

dalšímu zvýšení. Hodnocení metody WV-IRW s různými mezními hodnotami bylo 

provedeno v práci Bedka a kol. (2010), kde autoři mimo jiné uvádějí, že při použití  
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Obr. 6.7. a) Pravděpodobnost detekce (POD), b) pravděpodobnost chybné detekce 
(FAR) testovaných metod WV-IR a COMB vzhledem k databázi přestřelujících 
vrcholů. Na ose x je maximální vzdálenost d mezi přestřelujícím vrcholem 
detekovaným testovanou metodou a nejbližším přestřelujícím vrcholem v databázi, 
do které považujeme při vyhodnocování POD a FAR oba přestřelující vrcholy za 
tentýž. Hodnoty POD a FAR pro d = 10 km (šedá čára) jsou diskutovány v textu 
a uvedeny v Tab. 6.3. 

 

této metody s mezí 2 K nebo 3 K často dochází k detekci příliš velkých oblastí 

a zároveň že jedna hodnota meze vede k nekonzistentním výsledkům i u stejně 

intenzivních bouří. Metoda COMB je kombinací podmínek použitých v metodách 

WV-IRW a O3-IRW a zmírnění meze pro rozdíl WV6.2 - IR10.8 tedy nemusí nutně 

vést k zachování či zvýšení FAR. Proto jsme pro tuto metodu rovněž provedli 

detekci s upravenými mezními hodnotami. 

 U metod CO2-IRW a O3-IRW vedlo zpřísnění mezních podmínek k omezení 

detekce příliš velkých oblastí, a bylo tak možné vyhodnotit jejich POD a FAR. POD 

a FAR pro všechny upravené metody jsou znázorněny na Obr. 6.8 opět v závislosti 

na maximální vzdálenosti d mezi přestřelujícím vrcholem detekovaným testovanou 

metodou a nejbližším přestřelujícím vrcholem v databázi, do které považujeme při 

vyhodnocování POD a FAR oba přestřelující vrcholy za tentýž. U metody CO2-IRW 

jsme testovali 3 varianty přísnější podmínky IR13.4 - IR10.8 > X, kde X{4,5; 5; 

5,5} (dále značíme CO2-IRW_X). Nejvyšší POD (20,6 % při d = 10 km) byla 

dosažena použitím nejnižší mezní hodnoty. Tato varianta však měla zároveň největší 

FAR (93,8 % při d = 10 km). Zpřísňování meze u této metody vedlo ke snižování 

POD a zároveň ke snižování FAR (viz Obr. 6.8).  U metody O3-IRW jsme otestovali 

přísnější podmínku IR9.7 - IR10.8 > 16 K (O3-IRW_16). Při vzdálenosti d = 10 km  
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Obr. 6.8. a) Pravděpodobnost detekce (POD), b) pravděpodobnost chybné detekce 
(FAR) testovaných metod s upravenými kritérii popsanými v textu vzhledem 
k databázi přestřelujících vrcholů. Na ose x je maximální vzdálenost d definovaná 
stejně jako u Obr. 6.7. Pro srovnání je vynesena POD a FAR i pro původní metodu 
COMB. Hodnoty POD a FAR pro d = 10 km (šedá čára) jsou diskutovány v textu 
a uvedeny v Tab. 6.3. 

 

bylo dosaženo POD = 10,6 % a FAR = 92 %. Pro nižší mezní hodnoty docházelo 

stále ještě k časté detekci příliš velkých oblastí. Další zpřísnění meze již vedlo  

k výraznému snížení POD při zachování stejné hodnoty FAR. U metody COMB 

jsme použili mírnější podmínku WV6.2 - IR10.8 > 3 K a přísnější kritérium 

IR9.7 - IR10.8 > 16 K (COMB_3_16). Oproti původní metodě COMB došlo 

k velmi mírnému zvýšení POD a mírnému snížení FAR (viz Obr. 6.8). Další 

zpřísnění podmínky pro rozdíl IR9.7 - IR10.8 již vedlo ke snížení POD při zachování 

hodnot FAR. Z Obr. 6.8 je zřejmé, že i po úpravě mezí zůstává pro všechny metody 

POD velmi malá a FAR velmi vysoké. Jednoznačně nejvyšší POD byla dosažena 

metodou CO2-IRW_4,5 (20,6 % při d = 10 km), která má však zároveň jedno 

z nejvyšších FAR (93,8 % při d = 10 km). 

 Výsledky tedy ukazují, že žádná ze 4 BTD metod automatické detekce 

přestřelujících vrcholů diskutovaných v práci Mikuš a Strelec Mahović (2013) není 

použitelná pro oblast a období, pro které byla vytvořena databáze OT popsaná 

v kapitole 6.1. Srovnání našich výsledků s těmi uvedenými v práci Mikuš a Strelec 

Mahović (2013), viz též kapitola 2.3.2, ukazuje, že pro dosažení nejlepších možných 

výsledků pro různé oblasti a období je potřeba různých mezních hodnot. Je však 
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zřejmé, že v některých případech ani přizpůsobení mezních hodnot nevede 

k dostatečně vysoké POD a nízkému FAR. Nemožnost nalezení vhodných mezí pro 

zde studované dny a oblast je dána skutečností, že rozdíly jasových teplot použité 

v diskutovaných metodách nabývají hodnot typických pro přestřelující vrcholy 

i v nezanedbatelné části okolní HHO, jak je ukázáno v kapitole 6.3 a příloze C. Je 

tedy zřejmé, že diskutované metody nejsou univerzálně použitelné a že není možné 

založit detekci přestřelujících vrcholů pouze na prahování těchto rozdílů. Detailnější 

diskuze faktorů ovlivňujících výsledky těchto metod i výsledné hodnoty FAR je 

uvedena v kapitole 6.5. 

Dále se zaměříme na metodu IRW texture (kapitola 2.3.2; Bedka a kol., 2010) 

založenou, kromě již zmíněné meze pro jasovou teplotu v oblasti atmosférického 

okna 10 – 13 m, také na podmínce pro hodnoty gradientu této jasové teploty mezi 

přestřelujícím vrcholem a okolní kovadlinou. Výstupy tohoto algoritmu pro 

studované dny a oblast založené na stejných datech jako detekce přestřelujících 

vrcholů v databázi, tj. datech z experimentálního 2,5minutového snímání družicí 

Meteosat-8, nám byla poskytnuta Dr. Kristopherem Bedkou (NASA Langley 

Research Center). Pro přestřelující vrcholy detekované metodou IRW texture jsme 

vyhodnotili POD a FAR vzhledem k přestřelujícím vrcholům v databázi (viz 

Obr. 6.9). Výsledky jsou opět vyneseny v závislosti na maximální vzdálenosti d mezi 

přestřelujícím vrcholem detekovaným metodou IRW texture a nejbližším 

přestřelujícím vrcholem v databázi, do které považujeme při vyhodnocování POD 

a FAR oba přestřelující vrcholy za tentýž. Pro srovnání jsme do stejného grafu 

vynesly rovněž POD a FAR několika BTD metod testovaných výše. Pro tyto účely 

jsme z testovaných metod vybrali metodu s nejvyšší POD (CO2-IRW_4,5; která 

měla ale zároveň jedno z nejvyšších FAR), metodu s nejnižším FAR (CO2-IRW_5,5; 

která měla ale zároveň nejnižší POD) a metodu s druhým nejnižším FAR a zároveň 

s jednou z nejvyšších POD (CO2-IRW_5). Pro přehlednost ještě v Tab. 6.3 uvádíme 

hodnoty POD a FAR pro maximální vzdálenost d = 10 km pro všechny zde testované 

metody. Z Obr. 6.9 a Tab. 6.3 je vidět, že metoda IRW texture má POD (20,6 %, 

d = 10 km) stejnou jako metoda CO2-IRW_4,5, která dosáhla nejvyšší POD ze všech 

BTD metod. FAR metody IRW texture (62,5 %) je však podstatně nižší než pro 

všechny BTD metody. Ačkoliv je podle hodnot POD a FAR metoda IRW texture pro 

detekci  přestřelujících  vrcholů  na studovaných  dnech  a oblasti  nejlepší  ze  všech  
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Obr. 6.9. a) POD, b) FAR metody IRW texture vzhledem k databázi přestřelujících 
vrcholů. Pro srovnání jsou vyneseny rovněž POD a FAR metod CO2-IRW_4,5, 
CO2-IRW_5 a CO2-IRW_5,5. Na ose x je maximální vzdálenost d definovaná stejně 
jako u Obr. 6.7. Hodnoty POD a FAR pro d = 10 km (šedá čára) jsou uvedeny 
v Tab. 6.3 a diskutovány v textu. 

 

metoda POD [%] FAR [%] 
IRW texture 20,6 62,5 
WV-IRW 7,7 93,4 
COMB 7 94 
CO2-IRW_4,5 20,6 93,8 
CO2-IRW_5 11 88,2 
CO2-IRW_5,5 4,5 82,9 
O3-IRW_16 10,6 92 
COMB_3_16 7,5 91,5 

Tab. 6.3. Hodnoty POD a FAR pro všechny testované metody pro maximální 
vzdálenost d = 10 km. Modré pozadí mají řádky metod, které jsou srovnávány 
v Obr. 6.9. 

 

testovaných metod, stále detekuje příliš málo OT a její výstup stále obsahuje velké 

množství chybných detekcí. Hodnoty POD a FAR vzhledem k databázi se významně 

liší od hodnot udávaných pro tuto metodu v práci Bedka a kol. (2012), tj. 

POD = 75,6 % a FAR = 17,6 %. Tento nesoulad může být způsoben několika 

faktory. Detekce metodou IRW texture hodnocená v práci Bedka a kol. (2012) byla 

provedena na datech s lepším prostorovým rozlišením (2 km v podružicovém bodě), 

než mají data z kanálu IR10.8 přístroje SEVIRI (3 km v podružicovém bodě) použitá 

v tomto případě, a pro odlišnou zeměpisnou oblast, referenční vzorek přestřelujících 

vrcholů obsahoval převážně přestřelující vrcholy z oblasti tropů. Navíc naše databáze 

byla vytvořena zejména na základě snímků ve viditelném pásmu a vyskytují se v ní 
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přestřelující vrcholy, které nejsou v poli jasové teploty doprovázené výskytem 

lokálního minima (viz Tab. 6.1), které by znamenalo dostatečně velký gradient v poli 

BT, jaký je předpokladem úspěšné detekce metodou IRW texture. 

V následujícím kroku jsme tedy využili hodnoty výše popsaného ukazatele 

zřetelnost v IR10.8 a vyhodnotili úspěšnost detekce metodou IRW texture pouze pro 

přestřelující vrcholy z databáze, které byly dle subjektivního hodnocení doprovázené 

lokálním minimem BT v kanále IR10.8. Při uvažování pouze části OT z databáze pro 

vyhodnocení úspěšnosti detekčního algoritmu nemůže hodnota FAR klesnout, proto 

se dále zabýváme jenom hodnotami POD. Při zahrnutí přestřelujících vrcholů 

z databáze s hodnotou zřetelnosti v IR10.8 = 1 či 2 (~ 50 % OT v databázi, viz 

Tab. 6.1) je POD(d = 10 km) = 35,2 %. Při uvažování pouze OT s hodnotou 

zřetelnosti v IR10.8 = 2 (necelých 6 % OT v databázi), tedy těch s výrazným 

lokálním minimem BT, je POD(d = 10 km) = 81 %. Pro detekci přestřelujících 

vrcholů doprovázených výrazným lokálním minimem jasové teploty je tedy metoda 

IRW texture velmi úspěšná. 

 

6.3 Družicové charakteristiky přestřelujících vrcholů 

a okolní horní hranice oblačnosti 

V předchozí kapitole 6.2 jsme ukázali, že ve studovaných dnech 20. 6. 2013 

a 29. 7. 2013 automatické metody detekce přestřelujících vrcholů založené na 

jednoduchém prahování družicových dat měřených v jednotlivých kanálech 

a prahování jejich rozdílů (BTD metody) výrazně selhávají. Tyto metody jsou 

založeny na předpokladu, že rozdělení pravděpodobnosti hodnot z daného kanálu či 

rozdílu dvou kanálů odpovídajících přestřelujícím vrcholům či jejich těsnému okolí 

leží na okraji či zcela mimo rozdělení pravděpodobnosti těchto hodnot v rámci 

zbývající HHO bouře (tj. mimo OT) a mezi těmito rozděleními není výrazný 

překryv.  

Za účelem zhodnocení tohoto předpokladu jsme provedli analýzu všech bodů 

HHO ve stejné geografické oblasti a stejném období, pro něž byla vytvořena 

databáze přestřelujících vrcholů (kapitola 6.1). Analyzovali jsme všechny pixely ze 

všech kanálů přístroje SEVIRI v termínech 20. 6. 2013 9:00 – 19:30 UTC 
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a 29. 7. 2013 13:00 – 19:00 UTC, pro něž je splněna podmínka na jasovou teplotu 

v kanálu IR10.8 < 240 K, která vyloučí pixely s BT IR10.8 příliš vysokou na to, aby 

mohly odpovídat HHO bouře. Pixely splňující zmíněnou podmínku pak byly 

rozděleny do dvou skupin: 1) pixely, jejichž střed leží ve vzdálenosti minimálně 5 

pixelů od detekovaných OT v databázi, a reprezentují tak HHO mimo OT; 2) pixely 

v místě OT v databázi. Kromě hodnot v jednotlivých kanálech jsme se zabývali také 

hodnotami rozdílů mezi kanály uvažovaných v BTD metodách detekce OT (kapitola 

6.2). 

Porovnání rozdělení pravděpodobnosti (hustoty rozdělení pravděpodobnosti, 

probability density function, PDF) pro pixely HHO odpovídající OT a mimo OT pro 

jeden rozdíl kanálů uvažovaný v BTD metodách je ukázáno v Obr. 6.10a, kde 

uvažujeme pouze nejstudenější pixely HHO s IR10.8 < 225 K, tj. teplotou, nad níž 

již nebyly pozorovány téměř žádné OT v databázi. Obdobné porovnání bez 

uvažování této podmínky pak lze nalézt v příloze C. Jelikož pozice OT určená na 

základě kanálu HRV nemusí být nutně zcela soumístná s maximem uvažovaného 

rozdílu IR9.7 - IR10.8, uvažujeme v Obr. 6.10a maximum hodnot rozdílu 

IR9.7 - IR10.8 v okolí 33 pixely kolem každého pixelu (jak odpovídajícího OT tak 

i mimo OT). Maximum uvažujeme z důvodu, že v BTD metodách byly pro detekci 

požadovány hodnoty rozdílů vyšší než zvolená mez. Jak Obr. 6.10a naznačuje, 

statistika OT se pro rozdíl kanálů IR9.7 - IR10.8 opravdu mírně odlišuje od rozložení 

hodnot HHO mimo OT. Nejčastější hodnoty rozdílů pro OT jsou posunuty do mírně 

vyšších hodnot. Jelikož je však PDF normalizována na počet použitých hodnot 

a počet pixelů HHO výrazně převyšuje počet OT, není tato odlišnost dostatečná pro 

úspěšnou detekci OT. Označme NHHO(A>x) počet pixelů HHO mimo OT, které mají 

hodnotu (případně minimum nebo maximum v okolní oblasti 33 pixely) v kanále či 

rozdílu kanálů A větší než x a NOT(A>x) pak počet OT s hodnotou v A větší než x. 

Obr. 6.10b ukazuje podíl NHHO/NOT pro stejný rozdíl kanálů, jaký je uveden 

v Obr. 6.10a. Z obrázku je vidět, že i počet pixelů HHO mimo OT s odlehlými 

a v relativních číslech méně pravděpodobnými hodnotami ve výsledku výrazně 

převáží počet OT v této oblasti hodnot, což ve svém důsledku povede k velmi 

vysokým hodnotám FAR u metody detekce založené pouze na tomto rozdílu kanálů. 

Zde je však nutno podotknout, že Obr. 6.10b přímo nevypovídá o FAR podmínky 

použité  v BTD  detekční  metodě,  neboť  v detekčních  metodách  jsou  za jeden OT  
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Obr. 6.10. a) Hustota rozdělení pravděpodobnosti (PDF) pro maximum rozdílu 
kanálů IR9.7 a IR10.8 (BTD metoda O3-IRW) v oblasti 33 pixely pro přestřelující 
vrcholy (čárkovaná čára) a body HHO mimo OT splňující podmínku IR10.8 < 225 K 
(plná čára). b) Poměr počtu bodů mimo OT splňujících podmínku 
IR10.8 < 225 K a s rozdílem kanálů IR9.7 a IR10.8 větším než hodnota uvedená na 
ose x ku počtu přestřelujících vrcholů splňujících stejnou podmínku.  

 

typicky považovány celé shluky sousedních pixelů splňujících detekční podmínky, 

a FAR tak může být ve výsledku nižší, než by naznačoval Obr. 6.10b.  

Obdobné závěry platí i pro ostatní kombinace (rozdíly) kanálů použité v BTD 

metodách i všechny jednotlivé kanály přístroje SEVIRI a odpovídající grafy lze 

nalézt v příloze C. 

Na tomto místě již pouze upozorníme na výrazný denní a sezónní chod hodnot 

v kanálech, v nichž se významně uplatňuje odražené sluneční záření, tedy (HRV, 

VIS0.6, VIS0.8, NIR1.6, IR3.9), který je pozorovatelný např. v Obr. 6.11a, kde 

intenzita detekovaného záření výrazně klesá v pozdějších denních hodinách a kde je 

také pozorovatelný sezónní posun mezi hodnotami měřenými 20. 6. a 29. 7. Tento 

denní chod pak ovlivňuje přínos těchto kanálů pro automatickou detekci OT 

v některých částech dne. U ostatních kanálů (v tepelném pásmu) nebo jejich rozdílů 

je denní chod výrazně slabší (viz např. Obr. 6.11b). Grafy obdobné Obr. 6.11 jsou 

rovněž v příloze C uvedeny pro všechny jednotlivé kanály přístroje SEVIRI a rozdíly 

kanálů využité v BTD metodách. 

Závěrem lze tedy říci, že hodnoty z jednoho kanálu přístroje SEVIRI v jednom 

bodě ani rozdíly libovolných dvou kanálů (zde ukázáno pouze pro rozdíly použité 

v BTD metodách, pro ostatní rozdíly otestováno, ale v této práci pro příliš velký 

rozsah neuvedeno) v jednom bodě nenesou dostatečnou informaci k odlišení OT od 

okolní   HHO  (ani  při  uvažování  maximálních  či  minimálních  hodnot  v  blízkém  
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Obr. 6.11. Denní chod hodnot v kanálu IR3.9 (vlevo) a rozdílu IR9.7 - IR10.8 
(vpravo) v detekovaných přestřelujících vrcholech (křížky), průměrná hodnota pro 
pixely HHO mimo OT (plná čára) a interval jedné směrodatné odchylky v pixelech 
HHO mimo OT (čárkované čáry). Započteny jsou pouze body splňující podmínku 
IR10.8 < 225 K. Jedná se o maxima uvedených veličin pro oblast 33 pixely. 

 

okolí). Dodatečnou informaci pro detekci OT je tak nutné hledat ve složitějších, 

obecně nelineárních, kombinacích kanálů. Větší úspěšnost metody IRW texture 

oproti BTD metodám (kapitola 6.2) pak ukazuje, že k detekci OT, tj. jejich odlišení 

od okolní HHO, je možné využít také prostorové rozložení hodnot z jednotlivých 

kanálů či jejich kombinací. 

 

6.4 Automatická detekce přestřelujících vrcholů založená 

na metodě strojového učení AdaBoost 

6.4.1 Metoda AdaBoost 

Za účelem nalezení vhodné kombinace kanálů přístroje SEVIRI, která by mohla 

sloužit k automatické detekci přestřelujících vrcholů, v této kapitole využijeme 

metodu strojového učení AdaBoost (Freund a Schapire, 1997, Schapire, 2013). 

AdaBoost je metoda strojového učení, která bývá s úspěchem využívána např. pro 

strojovou detekci lidských obličejů v obraze (Viola a Jones, 2004). Metodu lze 

použít tehdy, pokud lze pro danou aplikaci sestrojit větší množství slabých 

klasifikátorů, které mohou mít při samostatném použití úspěšnost detekce objektu 

pouze o málo lepší než náhodný výběr. V případě detekce OT z družicových dat se 

může jednat například o jednoduché prahování různých kanálů a jejich kombinací. 
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Cílem metody je pak sestavit z těchto jednoduchých klasifikátorů lineární kombinací 

nový, mnohem robustnější klasifikátor, s vysokou úspěšností. 

V učící fázi dostane metoda na vstupu tréninkovou množinu dat spolu s předem 

známými třídami těchto dat (v našem případě OT a HHO mimo OT). Jedná se tedy 

o tzv. učení s učitelem (supervised machine learning). V prvním kroku metoda 

přidělí všem vstupním datům stejné váhy a sestrojí první slabý klasifikátor (opět 

procesem strojového učení s učitelem, viz dále). Poté identifikuje tu část dat, jež byla 

tímto klasifikátorem klasifikována chybně (pixely OT jako body HHO mimo OT 

nebo naopak) a těmto chybně klasifikovaným bodům přiřadí metoda vyšší váhu. 

V dalším kroku pak sestrojí nový slabý klasifikátor, který již ovšem přihlíží k vahám 

bodů, a s větší pravděpodobností tak správně klasifikuje body chybně identifikované 

v předchozím kroku. V každém kroku se metoda snaží najít takový slabý klasifikátor, 

jehož vážená chyba na tréninkové množině je co nejmenší. Tento proces se opakuje 

po předem zadaný počet kroků nebo do chvíle, než metoda dosáhne požadované 

přesnosti. Výsledný klasifikátor KN po N krocích je pak lineární kombinací slabých 

klasifikátorů ki z jednotlivých kroků: 
 

 
 

N

i
iiN Vka=VK

1=

)()( , (6.3) 

 

kde koeficienty ai jsou voleny tak, aby přidáním ankn ke klasifikátoru Kn-1 byla 

minimalizována chyba klasifikátoru Kn, V je vektor vlastností (viz níže). 

S rostoucím počtem kroků roste i pravděpodobnost, že dojde k „přefitování“ dat 

a úspěšnost aplikace výsledného klasifikátoru na jiná data než ta z učící sady bude 

nízká. Je proto vždy třeba identifikovat optimální počet učících kroků, například 

testováním výsledného klasifikátoru na nezávislé sadě dat. 

V případě automatické detekce OT na základě družicových dat využíváme 

metodu za účelem binární klasifikace jednotlivých prostorových bodů. Výstupem pro 

každý prostorový bod je tedy logická hodnota ANO/NE určující, zda jde o OT. Na 

vstup je každý prostorový bod předáván ve formě vektoru vlastností V = (v1, v2,…, 

vn), kde vi je určitá vlastnost tohoto bodu a pořadí vlastností je pro všechny body 

shodné. V případě, že každému bodu přiřadíme n vlastností a na vstupu metody je m 

prostorových bodů, jsou tato data tedy reprezentována maticí m  n hodnot. 
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Ponecháme-li nejprve pro jednoduchost, z důvodu odlišného prostorového 

rozlišení (velikosti pixelu), stranou HRV kanál, lze v nejjednodušším případě 

každému bodu přiřadit 11 vlastností reprezentujících hodnoty jasové teploty, resp. 

odrazivosti měřené ve zbývajících 11 kanálech přístroje SEVIRI v tomto bodě. 

Rozšířením, které umožní zahrnout i prostorové charakteristiky měřených polí 

(jasové teploty, odrazivosti), je pak případ, kdy přidáme další vlastnosti odpovídající 

hodnotám všech pixelů v pevně definovaném okolí bodu (a v pevně definovaném 

pořadí) z některých vybraných (případně všech) kanálů. Tímto způsobem lze 

zahrnout i kanál HRV, který bude vzhledem k 3krát vyššímu prostorovému rozlišení 

generovat pro každý bod 9krát více vlastností než libovolný jiný kanál. Pro názornost 

uvádíme příklad vektoru vlastností založeného na hodnotách dvou vybraných kanálů 

s nižším rozlišením v okolí 33 pixely: 
 

Vx,y = (IR10.8(x-1,y-1), IR10.8(x-1,y), IR10.8(x-1,y+1), …, IR10.8(x,y),…, IR10.8(x+1,y+1), 
               IR3.9(x-1,y-1),    IR3.9(x-1,y),   IR3.9(x-1,y+1),   …, IR3.9(x,y),  …, IR3.9(x+1,y+1)), 

 

kde hodnoty v daném kanálu označujeme pomocí standardního označení kanálů 

přístroje SEVIRI a x a y určují obrazovou souřadnici pixelu, jehož vlastnosti vektor 

popisuje. Vlastnostmi mohou samozřejmě být i další veličiny nesoucí informace 

relevantní pro detekci OT, například místní čas, datum snímání, výška a teplota 

tropopauzy či údaje z radarových měření. Těmi se však v této kapitole pro 

jednoduchost nebudeme zabývat a jako vlastnosti využijeme pouze družicová 

měření. 

Jako slabý klasifikátor v rámci metody AdaBoost budeme využívat binární 

rozhodovací strom, tedy stromovou rozhodovací strukturu, kde v každém uzlu 

dochází na základě prahování jedné z vlastností vi k rozhodnutí, po které hraně 

pokračovat, a listy stromu představují výslednou kategorii (OT ANO/NE). V naší 

práci použijeme rozhodovací strom o maximální hloubce 3. Ilustrace takového 

stromu je zobrazena na Obr. 6.12. Pro danou množinu dat, pro něž jsou předem 

známy třídy (tj. rozlišení na OT a body HHO mimo OT), pak lze najít vhodný 

rozhodovací strom například pomocí metody CART (classification and regression 

tree; více o konstrukci rozhodovacích stromů např. v Breiman a kol., 1984). 
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Obr. 6.12. Schéma rozhodovacího stromu. Použité podmínky jsou pouze ilustrativní 
a nereprezentují reálně použitý rozhodovací strom. 
 

6.4.2 Použití metody AdaBoost a výsledky detekce 

Jelikož pixelů ve skupině bodů na HHO mimo OT byl pro další zpracování velký 

počet, který zbytečně zpomaloval učící fázi algoritmu AdaBoost, provedli jsme v této 

skupině před použitím algoritmu decimaci dat z tréninkové sady náhodným výběrem. 

Tento náhodný výběr byl nastaven tak, aby pro jeden prostorový bod (odpovídající 

jednomu pixelu z kanálu přístroje SEVIRI s nižším rozlišením) vždy zůstal zachován 

celý jemu náležející vektor vlastností. Touto decimací dat klesne výpočetní náročnost 

jejich zpracování, ale stále ještě zůstane zachováno dostatečné množství bodů 

(~milion) reprezentujících statistickou variabilitu vztahů mezi hodnotami 

z jednotlivých kanálů na HHO. 

Následně jsme výše popsanou metodu AdaBoost použili na dvě rozdílné množiny 

tréninkových a testovacích dat. V prvním případě jsme jako učící sadu použili 

všechny dostupné body HHO mimo OT (po decimaci) a všechny OT v databázi ze 

dne 20. 6. 2013 v časovém intervalu 9:00 – 19:30 UTC. Jako testovací sadu jsme pak 

použili body HHO mimo OT a všechny OT v databázi ze dne 29. 7. 2013 v časech 

13:00 – 19:00 UTC. Tento přístup představuje přísnější variantu, kdy klasifikátor 
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učíme pouze na datech z jednoho dne a testujeme ho na datech z jiného dne 

v potenciálně jiné synoptické situaci. Úspěšnost detekce v tomto případě může navíc 

snižovat sezónní variabilita dat v některých kanálech. V druhém případě jsme data 

v každém dni rozdělili na poloviny, představující učící resp. testovací sadu, 

a odpovídající sady z obou dnů sloučili. V tomto případě jsme tedy algoritmu 

umožnili postihnout jak denní tak sezónní variabilitu vlastností přestřelujících 

vrcholů v družicových datech. 

V učící fázi jsme nejprve aplikovali metodu AdaBoost na množinu učících dat, 

a to nezávisle pro obě popsané tréninkové množiny. Abychom postihli závislost 

výsledků detekce na množství slabých klasifikátorů N zahrnutých ve výsledném 

klasifikátoru KN (6.3), vytvořili jsme celou sadu těchto klasifikátorů pro hodnoty 

N = 10, 50, 100, 200, 400, 800, 1200, 1600, 2000 a 2400. Pro vyhodnocení přínosu 

HRV kanálu, který je díky stínům vrženým přestřelujícími vrcholy na okolní HHO 

a vyššímu prostorovému rozlišení nejdůležitějším kanálem při subjektivní detekci, 

ale zároveň vykazuje výraznou intradenní variabilitu, která může detekci ovlivnit, 

jsme dále pro každou tréninkovou množinu a každé N vytvořili dva klasifikátory, 

jeden se zahrnutím všech kanálů včetně HRV, druhý pak pro všechny kanály bez 

HRV. Dále jsme, pro zhodnocení možnosti detekce přestřelujících vrcholů pouze 

z tepelných kanálů, tedy nezávislé na odraženém slunečním záření a použitelné 

i v noci, vytvořili sadu klasifikátorů založených pouze na čistě tepelných kanálech 

(tedy s vyloučením HRV, VIS0.6, VIS0.8, NIR1.6 a IR3.9) – v obrázcích 

označujeme tyto klasifikátory popisem „jen IR“. Abychom do detekce zahrnuli 

prostorovou variabilitu v okolí přestřelujícího vrcholu, použili jsme v první fázi 

vektor vlastností obsahující hodnoty jednotlivých kanálů v okolí 55 pixelů (resp. 

1515 pro kanál HRV).  

V testovací fázi jsme pak každým ze získaných klasifikátorů provedli detekci 

přestřelujících vrcholů v obou dnech, avšak pouze v časových intervalech, které 

nebyly zahrnuty do odpovídající tréninkové množiny. Vyhodnocení úspěšnosti 

detekce v závislosti na maximální vzdálenosti d mezi detekovaným přestřelujícím 

vrcholem a nejbližším přestřelujícím vrcholem v databázi, do které považujeme při 

vyhodnocování oba přestřelující vrcholy za tentýž je znázorněno v Obr. 6.13. 

Obr. 6.14 zachycuje závislost pravděpodobnosti detekce a chybné detekce na 

množství tréninkových cyklů N. Poznamenejme ještě, že nebude-li řečeno jinak, zde 
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i dále v textu budeme uvádět hodnoty POD a FAR získané pro maximální vzdálenost 

d = 10 km. Volba této vzdálenosti je opodstatněná výsledky zobrazenými 

v Obr. 6.13c, kde je patrné, že pro vzdálenosti mezi detekovaným přestřelujícím 

vrcholem a nejbližším přestřelujícím vrcholem z databáze větší než cca 8 km počet 

detekovaných vrcholů prudce klesá, a tuto vzdálenost tak můžeme považovat za 

odhad prostorového rozsahu hlavní části přestřelujícího vrcholu. Zde pouze 

poznamenáme, že obdobný pokles byl pozorován pro stejnou vzdálenost d 

i u obdobných grafů pro metodu IRW texture a BTD metody. 

 

 

 

Obr. 6.13. a) POD a b)FAR pro klasifikátory vytvořené metodou AdaBoost s různým 
počtem kroků N, učené na sadě dat z obou studovaných dnů. c) Počet přestřelujících 
vrcholů N(d) nadetekovaných metodou AdaBoost s nejbližším přestřelujícím 
vrcholem z databáze ve vzdálenosti d, pro klasifikátory vytvořené metodou 
AdaBoost s různým počtem kroků N, učené na sadě dat z obou studovaných dnů. 
Vektor vlastností zahrnuje pro každý kanál okolí 55 pixelů, pro kanál HRV pak 
1515. 
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Z Obr. 6.14 je patrné, že v případě učící sady z jiného dne než jsou data testovací 

sady a použitím pouze tepelných kanálu dosahuje metoda AdaBoost pro maximální 

počet tréninkových cyklů úspěšnosti srovnatelné s úspěšností metody IRW texture. 

Zahrnutí kanálů obsahujících příspěvek viditelného záření (zelená a tmavě modrá 

čárkovaná křivka) však tuto úspěšnost výrazně zvýší, přičemž je zřejmý trend, kdy 

po dosažení POD cca 55 % již zbylé vrcholy nelze detekovat a metoda při zvyšování 

počtu tréninkových cyklů N nadále pouze optimalizuje hodnotu FAR. Porovnáním 

křivek pro detekci s využitím kanálu HRV a bez něj je vidět, že tato optimalizace 

a vyloučení chybných pozitivních detekcí probíhá především právě na základě 

hodnot z kanálu HRV. Přesto, že učením klasifikátoru na datech z jiného dne a jiné 

synoptické situace, než byla následně použitá testovací sada dat, jsme výrazně 

omezili schopnost metody tyto variace zohlednit, metoda s optimalizovanými 

hodnotami POD 51-52 % a FAR 52-53 % pro N > 1200 je v porovnání s BTD 

metodami či metodou IRW texture výrazně úspěšnější (Obr. 6.14). 

 

Obr. 6.14. POD a FAR pro různé metody automatické detekce. Čárami jsou spojeny 
klasifikátory lišící se pouze v počtu kroků N algoritmu AdaBoost. Plná čára značí 
detekci s využitím učící sady z obou dní, čárkovaná čára z jednoho dne. Barevně jsou 
odlišeny klasifikátory s využitím HRV, bez HRV a jen z tepelných kanálů. 
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Ještě výrazně lepších výsledků metoda dosahuje při rozložení učící sady přes oba 

dny. V tomto případě lze při uvažování jen tepelných kanálů dosáhnout POD ~ 47 % 

a FAR ~ 58 %, metodou s využitím všech kanálů bez HRV hodnot POD ~ 68 % 

a FAR ~ 48 % a po zahrnutí kanálu HRV dokonce POD ~ 65-67 % a FAR ~ 41-43 % 

(Obr. 6.14).  

Přirozeným pokračováním této práce bude do budoucna vytvoření univerzálního 

klasifikátoru schopného detekovat přestřelující vrcholy během celé konvektivní 

sezóny. Pro tento případ bude nutné vytvořit tréninkovou sadu přestřelujících vrcholů 

pokrývající maximum možných variací synoptických situací během celé konvektivní 

sezóny. V takovém případě by mělo být možné dosáhnout úspěšnosti detekce 

srovnatelné s hodnotami dosaženými zde na učící sadě složené z dat z obou dnů. 

Druhý testovaný případ však naznačuje, že i v případě, kdy se nepodaří některé 

situace zahrnout do učící sady, je klasifikátor pro detekci přestřelujících vrcholů 

vytvořený na základě metody AdaBoost stále výrazně úspěšnější než jiné metody 

detekce publikované v literatuře.  

Na tomto místě ještě poznamenáme, že vzhledem k omezení učící sady pouze na 

jeden, resp. dva dny, nebylo vhodné zahrnovat do vektoru vlastností údaje, které 

v tréninkové sadě nevykazovaly dostatečnou variabilitu. Jedná se například o výšku 

či teplotu tropopauzy nebo místní čas. Očekáváme však, že v případě zahrnutí více 

synoptických situací v budoucnu může použití těchto vlastností úspěšnost detekce 

ještě zvýšit. 

V dosud uvedených výsledcích jsme používali vektor vlastností zahrnující okolí 

55 pixelů kolem každého testovaného bodu. V Obr. 6.15 pro úplnost uvádíme 

srovnání úspěšnosti detekce s případem použití menšího okolí 33 pixely, resp. 

pouze hodnot z jednotlivých kanálů v testovaném bodě samotném. Je vidět, že 

informace obsažená v pixelu samotném, bez jeho vztahu k okolí, bez zahrnutí kanálu 

HRV není dostatečná pro úspěšnou detekci. Zahrnutí kanálu HRV (33 HRV pixely) 

již poskytne informaci o prostorové struktuře pole odrazivosti viditelného záření 

v těsném okolí bodu a vede ke zvýšení úspěšnosti detekce až na ~ 50 % (Obr. 6.15). 

Zde poznamenejme, že body přestřelujících vrcholů v databázi jsou umístěny právě 

na rozhraní osvětlené části vrcholu a jeho stínu a i pouze minimální okolí 33 HRV 

pixely v kanále ve viditelném pásmu tak může poskytnout výraznou indikaci toho, 

zda se jedná o přestřelující vrchol či ne.  Úspěšná je  také  detekce se zahrnutím okolí  
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Obr. 6.15. POD a FAR pro detekci metodou AdaBoost se zahrnutím různě velkého 
okolí pixelu (55, 33, 11) s využitím a bez využití HRV kanálu. Čárami jsou 
spojeny klasifikátory lišící se pouze v počtu kroků N algoritmu. Výsledky byly 
získané s využitím učící sady z obou dní. 

 

33 pixely pro kanály s nižším rozlišením plus 99 HRV pixelů, která velmi těsně 

sleduje křivku pro případ 55 pixelů se zahrnutím kanálu HRV. To značí, že okolí 

33 pixely, resp. 55 pixelů již pokrývá dostatečně velkou oblast pro detekci 

přestřelujícího vrcholu a její další rozšiřování by nepřineslo zvýšení úspěšnosti 

detekce.  

Závěrem ještě uvádíme tabulku, která shrnuje důležitost jednotlivých kanálů 

přístroje SEVIRI pro detekci přestřelujících vrcholů (Tab. 6.4). Pro každý kanál v ní 

uvádíme odhad toho, jakou relativní důležitost má tento kanál při klasifikaci. Jedná 

se o vážený součet přes důležitosti v jednotlivých slabých klasifikátorech. Důležitost 

kanálu v rozhodovacím stromu pak udává míru toho, nakolik se daný kanál podílí na 

schopnosti klasifikátoru odlišit OT od okolních bodů. Výsledky ukazují, že velmi 

výraznou část informace v sobě nesou kanály citlivé na odražené sluneční záření. 

Jedná se tedy s vysokou pravděpodobností o detekci nasvícených ploch a stínů za 

přestřelujícími vrcholy.  
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Důležitost [%] 
Metoda  5x5 s HRV 

N=2400 
(2 dny) 

5x5 bez HRV 
N=2400 
(2 dny) 

5x5 jen IR 
N=2400 
(2 dny) Kanál  

HRV 46.4 - - 
VIS0.6 8.5 15.8 - 
VIS0.8 7.3 16 - 
NIR1.6 9.1 17.5 - 
IR3.9 3.6 6.3 - 
WV6.2 5.9 9.7 18.7 
WV7.3 3.2 6.3 14.0 
IR8.7 3.7 5.7 12.8 
IR9.7 4.1 5.5 12 
IR10.8 1.7 4.0 11.4 
IR12.0 3.1 6.2 15.6 
IR13.4 3.4 7.0 15.5 

Tab. 6.4 Důležitost kanálů při detekci přestřelujících vrcholů metodou AdaBoost pro 
různé kombinace použitých kanálů a počty cyklů N. Ve všech případech uvádíme 
hodnoty pro klasifikátory vytvořené na základě tréninkové sady obsahující data 
z obou studovaných dnů. 

 

Jednou z motivací tvorby klasifikátoru pouze na bázi kanálů v tepelném pásmu 

(a stejně tak založení metody IRW texture a BTD metod čistě na kanálech 

v tepelném pásmu) je schopnost detekce přestřelujících vrcholů během celého dne, 

tedy i v noci. Tento přístup ovšem zbytečně vylučuje výraznou část informace 

potřebnou pro detekci a snižuje tak její úspěšnost. Dle našeho názoru je mnohem 

výhodnější v denních hodinách kanály s odraženým slunečním zářením zahrnout 

a pro noční detekci vytvořit samostatný klasifikátor založený pouze na tepelných 

kanálech. Alternativou je pak pro den i noc použít jeden klasifikátor vytvořený 

metodou AdaBoost, kde mezi vlastnostmi bude figurovat i místní čas, v němž dané 

měření probíhalo. Takový klasifikátor by pak měl být schopen odlišit důležitost 

jednotlivých kanálu v závislosti na denní době, byť za cenu (potenciálně výrazného) 

navýšení počtu cyklů N. 

 

6.5 Shrnutí hlavních výsledků a diskuze 

Experiment 2,5minutového snímání na družicích MSG popsaný v kapitole 3.1.4 

poskytl družicová data s krátkým časovým intervalem mezi snímky a nabídl tak 

možnost detailnějšího studia jevů na HHO a jejich časového vývoje. Krátký časový 
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interval a s ním spojené podrobnější informace o vývoji bouří byly výhodou rovněž 

při subjektivní detekci přestřelujících vrcholů. Vytvořená databáze představuje cenný 

výchozí bod pro studium přestřelujících vrcholů i dalších s nimi spojených jevů na 

HHO (např. studených prstenců, studených-U/V, vleček nad kovadlinou). 

V této kapitole jsme se zaměřili na přestřelující vrcholy. Databázi jsme využili 

k vyhodnocení úspěšnosti v literatuře publikovaných algoritmů jejich automatické 

detekce. Provedli jsme srovnání družicových charakteristik přestřelujících vrcholů 

a ostatních bodů na HHO. A především jsme navrhli vlastní algoritmus pro detekci 

přestřelujících vrcholů založený na metodě strojového učení AdaBoost. V následující 

části uvedeme shrnutí a diskuzi zde dosažených výsledků. 

 V kapitole 6.2 jsme ukázali, že ve studovaných dnech bylo nezanedbatelné 

množství přestřelujících vrcholů (14 % pro 20. 6. 2013, 30 % pro 29. 7. 2013) 

doprovázeno jasovou teplotou v kanále IR10.8 vyšší než v algoritmech běžně 

používaná mez 215 K (např. Bedka a kol., 2010; Mikuš a Strelec Mahović, 

2013) a automatickou detekcí by tyto přestřelující vrcholy tedy nebyly zachyceny. 

Provedli jsme srovnání výstupů 4 BTD detekčních metod a detekční metody IRW 

texture (kapitola 2.3.2; Mikuš a Strelec Mahović, 2013; Bedka a kol., 2010) 

s přestřelujícími vrcholy v databázi. Metody CO2-IRW a O3-IRW detekovaly oblasti 

příliš velké na to, aby mohly odpovídat individuálním přestřelujícím vrcholům 

(ukázka viz Obr. 6.6). U metod WV-IRW a COMB došlo k detekci větších oblastí 

jen u omezeného počtu termínů (v pozdějších hodinách 20. 6. 2013), avšak 

pravděpodobnost detekce těchto metod vzhledem k databázi je příliš malá (7-8 %) 

a pravděpodobnost chybné detekce příliš vysoká (~ 94 %). Nízká pravděpodobnost 

detekce obou metod je dána skutečností, že většina přestřelujících vrcholů v databázi 

má maximální hodnotu rozdílu WV6.2 - IR10.8 menší než požadované 4 K. Všechny 

4 metody se tedy ukázaly nepoužitelné pro detekci přestřelujících vrcholů na 

studované oblasti a pro studované období.  

Autorky Mikuš a Strelec Mahović (2013) samy upozorňují na problém detekce 

příliš velkých oblastí a také na negativní vliv ročního chodu ozonu na detekci, který 

navrhují odstranit úpravou mezí v závislosti na ročním období. Detekce příliš 

velkých oblastí je dána skutečností, že hodnoty vyhovující použitým mezím se 

vyskytují nejen u přestřelujících vrcholů, ale i v dalších, poměrně rozlehlých 

oblastech HHO. V dalším kroku jsme tedy provedli detekci použitím metod 
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s upravenými mezemi. Přísnější podmínky u metod CO2-IRW a O3-IRW sice vedly 

k omezení detekce příliš velkých oblastí, avšak POD vzhledem k přestřelujícím 

vrcholům v databázi je opět velmi nízká a FAR velmi vysoké. Změna podmínek 

metody COMB vedla pouze k velmi mírnému zvýšení POD a mírnému snížení FAR. 

Nejvyšší POD 20,6 % pro maximální vzdálenost d = 10 km byla dosažena metodou 

CO2-IRW_4,5 (s podmínkou IR13.4 - IR10.8 > 4,5 K). Tato metoda má však také 

jedno z nejvyšších FAR (93,8 % při d = 10 km). 

Metoda IRW texture měla POD (20,6 % při d = 10 km) stejně vysoké jako 

nejlepší z BTD metod a FAR (62,5 % při d = 10 km) podstatně nižší než BTD 

metody. Ačkoliv na základě těchto výsledků vychází metoda IRW texture jako 

nejlepší ze všech testovaných metod, hodnota POD je stále příliš nízká a FAR 

relativně vysoké, a tak se i tato metoda ukazuje být nepoužitelná pro spolehlivou 

detekci přestřelujících vrcholů na studované oblasti a pro studované období. Metoda 

IRW texture však dosáhla vysoké POD 81 % (d = 10 km) při uvažování pouze 

přestřelujících vrcholů, které byly na základě subjektivního hodnocení doprovázeny 

výrazným lokálním minimem. Pro takové přestřelující vrcholy je tedy tato metoda 

úspěšná. 

 Obecně je však nutné poznamenat, že hodnoty FAR všech metod mohou být 

zvýšeny v důsledku subjektivity tvorby databáze, kdy některé přestřelující vrcholy 

mohly detekci uniknout. Navíc, jak uvádí i Bedka a kol. (2012) či Mikuš a Strelec 

Mahović (2013), detekce přestřelujících vrcholů je závislá na rozlišení družicových 

dat. Některé přestřelující vrcholy tak mohou být patrné na HRV snímcích, ale 

nemohou být detekovány s použitím metod (BTD metod i IRW texture metody) 

založených na datech s třikrát horším prostorovým rozlišením (všechny ostatní 

kanály přístroje SEVIRI družic MSG). 

Větší FAR BTD metod v této práci oproti hodnotám uváděným v práci Mikuš 

a Strelec Mahović (2013) může být také z části dáno možnými rozdíly ve 

vyhodnocení. V naší práci považujeme za chybnou detekci i případy, kdy sice 

detekované pixely zahrnují oblast subjektivně detekovaného přestřelujícího vrcholu, 

avšak tvoří velkou souvislou oblast, jejíž těžiště je příliš vzdálené od přestřelujícího 

vrcholu (dále než zvolená maximální vzdálenost d). Přímé srovnání hodnot POD pro 

BTD metody není možné, neboť pravděpodobnost detekce autorky v článku 

neuvádějí. 
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Databáze přestřelujících vrcholů popsaná v této práci pokrývá pouze omezenou 

zeměpisnou oblast a časový interval a závěry založené na této databázi tak mohou 

být specifické pro tuto oblast a čas. Pro důkladnější zhodnocení testovaných metod 

detekce přestřelujících vrcholů bude třeba provést obdobné porovnání pro delší 

časové období a další zeměpisné oblasti. Z našich výsledků je však zřejmé, že tyto 

metody nejsou univerzální, a že existují situace, kdy selhávají. Jasové teploty 

v kanálech s absorpcí některou z plynných složek jsou ovlivňovány aktuálním 

stavem atmosféry, a to jak vertikálním profilem teploty ve spodní stratosféře (nad 

HHO), tak celkovým množstvím příslušného absorbentu. Díky přirozené variabilitě 

atmosféry nad HHO bouří pak dochází k výskytu stejných hodnot použitých rozdílů 

jasových teplot v oblasti přestřelujících vrcholů i v nezanedbatelné části okolní 

HHO, mimo samotné přestřelující vrcholy. Tuto skutečnost jsme dokumentovali 

v kapitole 6.3 a příloze C (viz např. Obr. 6.10). Univerzální metoda detekce 

přestřelujících vrcholů tudíž nemůže být založena pouze na jednoduchém prahování 

těchto rozdílů, jak je tomu u BTD metod. Metoda IRW texture pak selhává 

v případech, kdy přestřelující vrchol není v poli jasové teploty HHO doprovázen 

výskytem dostatečně výrazného gradientu. 

Je tedy zřejmé, že vzhled přestřelujících vrcholů i okolní HHO na družicových 

snímcích může vykazovat výraznou variabilitu a že pravděpodobností rozdělení 

družicově měřených hodnot odpovídající přestřelujícím vrcholům a bodům HHO 

mimo OT se významně překrývají (viz kapitole 6.3 a příloha C). Z toho důvodu se 

jednoduché metody detekce přestřelujících vrcholů založené na hodnotách jednoho 

kanálu či rozdílu dvou kanálů ukazují pro robustní detekci přestřelujících vrcholů 

jako nedostatečné. V kapitole 6.4 jsme navrhli a otestovali metodu vytvoření 

komplexního klasifikátoru určujícího, zda daný pixel je či není přestřelujícím 

vrcholem, pomocí metody AdaBoost. Získané výsledky na testovaných situacích 

výrazně předčily metody detekce přestřelujících vrcholů dříve publikované 

v literatuře. Výsledný klasifikátor je podstatně komplexnější než tyto metody 

a sestává se z lineární kombinace výsledků mnoha rozhodovacích stromů. Obsahuje 

tak řádově stovky až tisíce prahovacích podmínek pro hodnoty různých vlastností 

(těch je typicky řádově několik set), které obsahují hodnoty měřené přístrojem 

SEVIRI nejen pro testovaný prostorový bod, ale i jeho okolí. Nejlepších výsledků 

bylo dosaženo při použití učící sady založené na datech z obou studovaných dnů, při 
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zahrnutí všech kanálů přístroje SEVIRI včetně HRV (POD ~ 65-67 % a FAR ~ 41-

43 %), přičemž největší přínos pro detekci mají kanály ve viditelném a blízkém 

infračerveném pásmu (Tab. 6.4). I klasifikátory založené pouze na kanálech 

v tepelném pásmu však dosáhly pro testované situace lepších výsledků 

(POD ~ 47 %, FAR ~ 58 %) než metoda IRW texture. Vzhledem k velkému přínosu 

kanálů citlivých na odražené sluneční záření, které ovšem nejsou použitelné 

v nočních hodinách, se domníváme, že pro detekci přestřelujících vrcholů je vhodný 

klasifikátor schopný odlišit důležitost jednotlivých kanálů v závislosti na denní době 

nebo dva různé klasifikátory pro denní a noční použití. 

Pro další zlepšení zde navržené metody bude v budoucnu spolu s rozšířením 

tréninkové sady přestřelujících vrcholů možno zahrnout i vlastnosti charakterizující 

aktuální stav atmosféry, jako je např. výška či teplota tropopauzy, přítomnost inverze 

nad tropopauzou, případně další charakteristiky. Další možností zlepšení je použití 

jiného typu slabého klasifikátoru, který může být vhodnější pro vyjádření vztahů 

mezi jednotlivými kanály. Do budoucna se také chystáme otestovat na stejné 

množině vstupních dat (tj. vektorů vlastností) další, obecně nelineární, metody 

strojového učení s učitelem.  

V této kapitole byla vytvořená databáze přestřelujících vrcholů využita 

především v souvislosti s jejich automatickou detekcí. Databáze však poskytuje širší 

možnosti využití a v současnosti probíhá a do budoucna je plánováno srovnání 

družicových charakteristik přestřelujících vrcholů (včetně jejich výšek určených ze 

stínů na snímcích ve viditelném pásmu; Kaňák a kol., 2012; Setvák a kol. 2014) 

s dalšími typy dat, např. radarovými měřeními, bleskovými daty či údaji o výskytu 

nebezpečných projevů počasí. 
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7 Závěr 

V této práci jsme se zaměřili na studium jevů na horní hranici oblačnosti 

konvektivních bouří – studených prstenců s CWS, studených-U/V s CWA a DWA 

a přestřelujících vrcholů, a to zejména z pohledu družicových pozorování. 

Výzkumná část práce je rozdělena do tří tematických celků. V první části 

(kapitola 4) se věnujeme paralaxe, která nevyhnutelně ovlivňuje použitá družicová 

měření. Za účelem zhodnocení nezbytnosti provádět korekci dat o paralaxu jsme 

odvodili vzorce pro výpočet paralaxy pro geostacionární (kapitola 4.1.1) i polární 

(kapitola 4.2.1) družice. Pro zhodnocení vlivu různých faktorů jsme vypočítali 

paralaxu ve vybraných lokalitách ČR pro dvě různé nominální polohy 

geostacionárních družic a různé výšky bodu na HHO (kapitola 4.1.2). Pro polární 

družice byly vyčísleny hodnoty paralaxy pro různé výšky bodu na HHO v závislosti 

na vzdálenosti jeho zeměpisných souřadnic od poddružicového bodu pro dvě různé 

výšky družice (kapitola 4.2.2). Výsledky dokládají nezanedbatelnost paralaxy pro 

geostacionární družice pro větší výšky oblačnosti na území ČR a pro polární družice 

zejména pro vyšší oblačnost vyskytující se dále od středu přeletu. Potvrdili jsme, že 

je nutné paralaxu uvažovat v pracích, kde je důležitá pozice oblačnosti vzhledem 

k zemskému povrchu (např. práce zabývající se družicovými odhady srážek) nebo při 

srovnávání družicových měření s dalšími typy dat (např. radarovými či bleskovými). 

To, zda je nutné provádět korekci o paralaxu, také záleží na rozlišení 

zpracovávaných dat. Kapitola 4 poskytla výsledky nezbytné pro další část práce 

(kapitola 5.2), kde bylo provedeno srovnání družicových a radarových dat. 

Druhá část (kapitola 5) je zaměřena na konvektivní bouře se studenými prstenci 

a studenými-U/V. V rámci této části jsme vytvořili databázi subjektivně 

detekovaných studených prstenců a studených-U/V, která obsahuje 104 různých jevů 

z oblasti Evropy z let 2006 – 2014 (kapitola 5.1).  

Dále jsme se detailněji zaměřili na dvě konvektivní bouře s výraznými studenými 

prstenci, které se vyskytly 25. 6. 2006 nad ČR a Rakouskem (kapitola 5.2). Provedli 

jsme srovnání družicových a radarových dat pro tyto bouře, především hodnot 

jasových teplot v kanále IR10.8 přístroje SEVIRI a výšek HHO určených na základě 

radarového produktu ECHO TOP. Výsledky dokládají, že uzavřená teplá oblast 

u těchto bouří odpovídá vyšší HHO než okolní studený prstenec. Porovnání 
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s nejbližším sondážním měřením navíc ukazuje, že teplá oblast se teplotně i výškově 

nachází ve vrstvě odpovídající teplotní inverzi nad tropopauzou. Tyto výsledky tedy 

naznačují, že důležitou roli při vzniku teplé oblasti hraje vyrovnávání teploty HHO 

s teplotou okolí, a podporují hypotézu vysvětlení CWS uvnitř studeného prstence 

přítomností vyvýšeného centrálního dómu (viz kapitola 2.4.1). Ačkoliv 15minutové 

rozlišení použitých družicových dat není dostatečné pro jednoznačné závěry, 

porovnání jasových teplot s výškou HHO také naznačuje, že družicově pozorované 

teplé přestřelující vrcholy by mohly být pozdější fází klasických studených 

přestřelujících vrcholů v případech, kdy oblačné částice vynesené výstupným 

proudem do vyšších hladin v rámci přestřelujícího vrcholu klesají pomaleji, než se 

jejich teplota vyrovnává s okolní teplotou v teplejší spodní stratosféře. Alternativním 

vysvětlením pozorovaných vyšších BT v oblasti přestřelujících vrcholů by však 

mohly být i cirry generované přestřelujícím vrcholem nad něj do teplejší spodní 

stratosféry, které se dostávají do teplotní rovnováhy s okolím, a z pohledu družice tak 

„maskují“ studený přestřelující vrchol. 

V kapitole 5.3 jsme studovali konvektivní bouři z 9. 4. 2012 nad Tureckem, 

u které došlo k transformaci studeného prstence do studeného-U. Ve fázi s výskytem 

studeného prstence byla pozorována postupná změna orientace teplé oblasti, naopak 

v pozdější fázi doprovázené výskytem studeného-U byla orientace teplé oblasti téměř 

konstantní. Pozorovaný vývoj a ustálení orientace teplé oblasti tedy pravděpodobně 

souvisí s procesem transformace jednoho jevu v druhý. Shoda směru orientace teplé 

oblasti ve fázi studeného-U se směrem proudění ve vyšších hladinách v oblasti 

teplotní inverze nad tropopauzou spolu se stíny pozorovanými v HRV snímcích pak 

naznačuje pravděpodobné vysvětlení teplé oblasti uvnitř studeného-U maskováním 

studené HHO teplejší vlečkou (viz kapitola 2.4.1). 

Výsledky kapitol 5.2 a 5.3 tedy potvrzují, že přítomnost teplotní inverze nad 

tropopauzou je pravděpodobně nutnou podmínkou pro vznik teplých oblastí uvnitř 

studených prstenců a studených-U/V. Ačkoliv uvedená vysvětlení teplé oblasti pro 

bouře studované v těchto kapitolách odpovídají různým mechanizmům, v obou 

případech hrála roli teplotní inverze nad tropopauzou a vrstva (HHO, resp. vlečka), 

ze které pocházelo záření zaznamenané v kanále IR10.8 pro teplou oblast, se 

nacházela ve výškových hladinách odpovídajících teplejší spodní stratosféře.  



159 

 

Neboť orientace teplé oblasti byla v kapitole 5.3 určována subjektivně, což může 

do výsledků vnášet nežádoucí chybu, navrhli jsme v kapitole 5.4 metodu pro 

automatické objektivní určení prostorových charakteristik studovaných jevů. 

Podstatou navržené metody je aproximace studeného prstence či studeného-U/V 

elipsou, jakožto parametrizovatelným geometrickým tvarem. Kapitola 5.4 především 

ukazuje, jaké výsledky nám taková metoda může poskytnout. Např. výstup 

zachycující časový vývoj prostorových charakteristik názorně vypovídá 

o rychlostech procesů odehrávajících se v konvektivní bouři. Automatické objektivní 

určování prostorových charakteristik studovaných jevů a jejich časového vývoje do 

budoucna zjednoduší jak srovnání různých jevů mezi sebou navzájem, tak 

kvantitativní porovnání těchto charakteristik s dalšími meteorologickými daty 

i modelovými výstupy. V kapitole 5.4 jsou rovněž nastíněny další plány vývoje 

navržené metody, mezi které také patří zahrnutí algoritmu automatické detekce 

přestřelujících vrcholů do algoritmu aproximace jevu elipsou. To bylo částí motivace 

pro studium přestřelujících vrcholů ve třetím tematickém celku této práce. 

Třetí část (kapitola 6) je tedy zaměřena na přestřelující vrcholy. Výchozími daty 

pro tuto kapitolu byla data z experimentálního 2,5minutového snímání družicí MSG 

(viz kapitola 3.1.4) ve dnech 20. 6. a 29. 7. 2013. Na základě těchto dat byla 

vytvořena databáze obsahující 1811 subjektivně detekovaných přestřelujících 

vrcholů (kapitola 6.1), která byla využita v následující práci. S využitím databáze 

byla v kapitole 6.2 vyhodnocena úspěšnost metod automatické detekce 

přestřelujících vrcholů publikovaných v literatuře – BTD metod (Mikuš a Strelec 

Mahović, 2013) a metody IRW texture (Bedka a kol., 2010). Tyto metody se ukázaly 

pro studované dny a období nepoužitelné, jejich pravděpodobnost detekce byla příliš 

nízká a pravděpodobnost chybné detekce příliš vysoká. Nejlepších výsledků bylo 

dosaženo metodou IRW texture (POD = 20,6 %, FAR = 62,5 %). Neúspěšnost BTD 

metod založených na rozdílech jasových teplot mezi různými kanály přístroje 

SEVIRI je dána skutečností, že hodnoty těchto rozdílů odpovídající přestřelujícím 

vrcholům se vyskytují rovněž v poměrně rozsáhlých oblastech okolní HHO, mimo 

samotné přestřelující vrcholy. Metoda IRW texture pak selhává v případech, kdy 

přestřelující vrchol není doprovázen výrazným gradientem jasové teploty. Naopak 

pro přestřelující vrcholy s výrazným lokálním minimem BT (necelých 6 % OT 

v databázi) bylo touto metodou dosaženo vysoké POD ~ 81 %. 
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Neúspěch BTD metod pro testované situace se stal motivací pro porovnání 

družicově měřených charakteristik přestřelujících vrcholů a okolní HHO (kapitola 

6.3). Výsledky ukazují, že pravděpodobnostní rozdělení hodnot v jednotlivých 

kanálech přístroje SEVIRI, i jejich rozdílů, odpovídající přestřelujícím vrcholům 

a bodům HHO mimo přestřelující vrcholy se významně překrývají. Není tedy možné 

založit dostatečně robustní metodu detekce přestřelujících vrcholů pouze na 

jednoduchém prahování hodnot v jednom kanálu či rozdílu kanálů. 

V kapitole 6.4 jsme proto navrhli vlastní metodu detekce přestřelujících vrcholů 

založenou na metodě strojového učení AdaBoost. Tato metoda je podstatně 

komplexnější a pro studované dny dosáhla výrazně lepších výsledků (POD ~ 65-

67 %, FAR ~ 41-43 %) než BTD metody a metoda IRW texture. Bylo ukázáno, že 

největší přínos pro detekci mají kanály ve viditelném a blízkém infračerveném 

pásmu. Tyto kanály nebývají do algoritmů detekce přestřelujících vrcholů zahrnuty 

především z důvodu, že jsou dostupné pouze v denních hodinách, a neumožňují tak 

detekci v noci. I při použití pouze kanálů v tepelném pásmu jsme však námi 

navrženou metodou dosáhli pro testované situace lepších výsledků (POD ~ 47 %, 

FAR ~ 58 %) než BTD metodami a metodou IRW texture. Na základě uvedených 

výsledků se domníváme, že nejvhodnější metoda detekce přestřelujících vrcholů je 

taková, která dokáže odlišit důležitost využití jednotlivých kanálů v závislosti na 

denní době nebo dvě různé metody uzpůsobené pro denní a noční použití. 

Výsledky dosažené a diskutované v této práci přispívají k diskuzi aktuálních 

témat současného výzkumu v oblasti družicové meteorologie, k nimž zde studované 

jevy bezpochyby patří. Práce navíc přináší návrhy metod použitelné pro další 

studium těchto jevů. Vytvořená databáze studených prstenců a studených-U/V, která 

bude do budoucna dále rozšiřována, rovněž představuje dobrý výchozí bod pro další 

studium studených prstenců a studených-U/V. Databáze přestřelujících vrcholů, která 

byla v této práci využita pro vyhodnocení úspěšnosti dříve publikovaných detekčních 

algoritmů a pro vytvoření a otestování vlastní metody detekce přestřelujících 

vrcholů, poskytuje také další široké možnosti využití. Do budoucna plánujeme využít 

tuto databázi pro srovnání družicových charakteristik přestřelujících vrcholů 

s dalšími typy dat, např. radarovými daty, údaji o výskytu blesků i doprovodných 

nebezpečných jevů. V databázi rovněž plánujeme propojit jednotlivé detekce, které 
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odpovídají stejnému přestřelujícímu vrcholu či alespoň stejnému výstupnému proudu 

na po sobě jdoucích snímcích, pro studium časového vývoje charakteristik. 

Dalším přirozeným krokem ve vývoji navrženého algoritmu pro detekci 

přestřelujících vrcholů bude zopakování učící i testovací fáze na širší množině dat, 

zahrnující různé synoptické situace v průběhu celé konvektivní sezóny. V současné 

verzi algoritmu byly využívány pouze hodnoty naměřené jednotlivými kanály 

přístroje SEVIRI. Širší učící množina dat také umožní zahrnutí dalších vlastností do 

vývoje metody, např. místního času snímání či výšky a teploty tropopauzy, které 

mohou dále zvýšit dosahovanou úspěšnost detekce. 

Algoritmus detekce přestřelujících vrcholů i poznatky o těchto jevech získané 

s využitím vytvořené databáze pak umožní další vývoj zde navržené metody 

automatického objektivního určování prostorových charakteristik studených prstenců 

a studených-U/V. Co se týká těchto jevů, plánujeme se do budoucna věnovat studiu 

jejich prostorových i teplotních charakteristik včetně časového vývoje se zaměřením 

zejména na případy s transformací jednoho jevu v druhý či současného výskytu obou 

jevů. Tyto charakteristiky pak plánujeme srovnávat s dalšími meteorologickými 

veličinami, jako směrem a rychlostí proudění ve vyšších hladinách relativně 

vzhledem k pohybu bouře či mohutností a výrazností inverze nad tropopauzou. Také 

chceme provést srovnání hodnot jasové teploty HHO s výškami určenými 

z radarových měření (pokud možno i s využitím oblačného radaru CPR družice 

CloudSat) pro více situací pro potvrzení hypotézy vyvýšeného centrálního dómu jako 

vysvětlení CWS. 
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Seznam použitých zkratek 

ABI Advanced Baseline Imager; přístroj budoucí generace družic GOES-R 

AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer, radiometr polárních 

družic NOAA POES a Metop 

BT Brightness Temperature; jasová teplota 

BTD Brightness Temperature Difference; rozdíl jasových teplot 

CALIOP Cloud-Aerosol Lidar with Orthogonal Polarization; polarizační lidar 

na družici CALIPSO 

CALIPSO Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observation; 

družice NASA a Francouzské vesmírné agentury 

CAPPI Constant Altitude Plan Position Indicator; pole radiolokační 

odrazivosti v konstantní výšce 

CART Classification and Regression Tree; algoritmus pro tvorbu 

rozhodovacích binárních stromů 

CDF Cumulative Distribution Function; kumulativní distribuční funkce 

CLASS Comprehensive Large Array-data Stewardship System; elektronický 

archiv dat organizace NOAA (http://www.class.noaa.gov) 

CO2-IRW metoda detekce přestřelujících vrcholů z práce Mikuš a Strelec 

Mahović (2013) – viz Tab. 2.1 

COMB metoda detekce přestřelujících vrcholů z práce Mikuš a Strelec 

Mahović (2013) – viz Tab. 2.1 

CPR Cloud Profiling Radar; oblačný radar na družici CloudSat 

CWA Close-in Warm Area; teplá uzavřená oblast uvnitř studeného-U/V 

CWC Cold-Warm Couplet; nejstudenější bod ve vrcholu studeného-U/V 

spolu s CWA 

CWG Convection Working Group; Konvektivní pracovní skupina 

CWS Central Warm Spot; teplá uzavřená oblast uvnitř studeného prstence 

CZRAD Česká meteorologická radarová síť, provozovaná ČHMÚ 

ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav 

DNB Day-Night Band; spektrální kanál přístroje VIIRS 

DWA Distant Warm Area; vzdálenější teplá oblast uvnitř studeného-U/V 
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ECHO TOP pole maximální výšky, kde je radiolokační odrazivost rovna nebo 

vyšší než daná prahová hodnota (produkt využívaný jako radarový 

odhad horní hranice oblačnosti) 

EPS EUMETSAT Polar System; systém polárních družic organizace 

EUMETSAT 

ESSL European Severe Storms Laboratory; Evropská laboratoř pro výzkum 

silných bouří 

EUMETSAT European Organization for the Exploitation of Meteorological 

Satellites; Evropská organizace pro využití meteorologických družic 

EWA Embedded Warm Area; souhrnné označení pro CWA a CWS 

FAR False Alarm Ratio; pravděpodobnost chybné detekce 

GOES Geostationary Operational Environmental Satellite; geostacionární 

družice organizace NOAA 

GOES-R  Geostationary Operational Environmental Satellite R-Series; budoucí 

generace geostacionárních družic GOES, zároveň označení první 

družice této série 

GPS Global Positioning System; globální systém pro určování polohy 

z družic 

HHO horní hranice oblačnosti 

HHOR horní hranice oblačnosti detekovaná radarem 

HRV High Resolution Visible; kanál přístroje SEVIRI ve viditelném pásmu 

s vysokým rozlišením 

IJPS Initial Joint Polar System; dohoda o společném (sdíleném) 

systému polárních družic mezi organizacemi EUMETSAT a NOAA 

IR Infrared; označení kanálů v oblasti infračerveného záření 

IRW Infrared Window; oblast atmosférického okna/označení kanálů 

v oblasti atmosférického okna 

JPSS Joint Polar Satellite System; nová generace polárních družic USA 

MAX Z pole maximální radiolokační odrazivosti 

MAX Z 3D pole maximální radiolokační odrazivosti s bočními průměty 

Metop Meteorological Operational Polar Satellites; polární družice 

organizace EUMETSAT 



165 

 

MODIS Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer; radiometr družic 

Terra a Aqua 

MSG Meteosat Second Generation; Meteosat druhé generace 

MTG Meteosat Third Generation; Meteosat třetí generace 

NASA National Aeronautics and Space Administration; americký Národní 

úřad pro letectví a kosmonautiku 

NIR Near Infrared; označení kanálů v oblasti blízkého infračerveného 

záření 

NOAA National Oceanic and Atmospheric Administration; americký Národní 

úřad pro oceány a atmosféru  

NSSL National Severe Storms Laboratory; americká Národní laboratoř pro 

výzkum silných bouří 

NWP Numerical Weather Prediction; numerická předpověď počasí 

NWS  National Weather Service; americká Národní meteorologická služba 

O3-IRW metoda detekce přestřelujících vrcholů z práce Mikuš a Strelec 

Mahović (2013) – viz Tab. 2.1 

OT Overshooting Top; přestřelující vrchol 

PDF Probability Density Function; hustota rozdělení pravděpodobnosti 

POD Probability of Detection; pravděpodobnost detekce 

POES Polar Operational Environmental Satellite; polární družice organizace 

NOAA 

PPI Plan Position Indicator; pole radiolokační odrazivosti pro konstantní 

elevační úhel 

RSS Rapid Scanning Service; družicové snímání s kratším intervalem mezi 

snímky (u družic MSG v režimu RSS standardně 5minutový interval, 

u budoucích družic MTG 2,5minutový interval) 

RTM Radiative Transfer Model; model radiačního přenosu 

SEVIRI Spinning Enhanced Visible and Infrared Imager; radiometr družic 

MSG 

SK solární kanál, tj. kanál, ve kterém se uplatňuje odražené sluneční 

záření 

Suomi-NPP Suomi National Polar-orbiting Partnership; polární družice organizací 

NOAA a NASA, prototyp družic JPSS 
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TK tepelný kanál, tj. kanál, ve kterém se uplatňuje tepelné vyzařování 

UW-CIMSS University of Wisconsin-Madison Cooperative Institute for 

Meteorological Satellite Studies; Společné pracoviště Wisconsinské 

univerzity, NASA a NOAA pro výzkum využívající meteorologické 

družice 

VIIRS Visible Infrared Imaging Radiometer Suite; radiometr družice Suomi-

NPP 

VIS Visible; označení kanálů v oblasti viditelného záření 

WGS84 World Geodetic System 1984; Světový geodetický systém 1984 

WMO World Meteorological Organization; Světová meteorologická 

organizace 

WV Water Vapour; označení kanálů s absorpcí vodní párou 

WV-IRW metoda detekce přestřelujících vrcholů z práce Mikuš a Strelec 

Mahović (2013) – viz Tab. 2.1 
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Příloha A – Databáze studených prstenců a studených-U/V 

V této příloze uvádíme přehled subjektivně detekovaných studených prstenců 

a studených-U/V obsažených v databázi, která je popsána v kapitole 5.1. V tabulce 

jsou uvedeny tyto informace: kód situace, typ jevu (O = studený prstenec, 

U = studené-U/V, OU = transformace studeného prstence ve studené-U/V), čas 

prvního výskytu, zeměpisné souřadnice v čase prvního výskytu, čas posledního 

výskytu a doba života jevu. 

 

kód situace typ první výskyt 
[UTC] z.d. [°] z.š. [°] poslední 

výskyt [UTC] 
doba života 

[min.] 

20060621_A O 16:30 15,6 50,85 17:15 45 
20060621_B O 23:15 15,5 48,53 0:15 60 
20060625_A O 13:00 14,59 48,2 15:30 150 
20060625_C O 13:15 13,91 49,46 15:15 120 
20070526_A OU 13:00 11,5 52,55 16:00 180 
20080422_A U 12:30 25,1 43,58 14:30 120 
20080422_B O 16:15 28,3 45,09 18:00 105 
20080520_A O 11:25 19,02 46,59 12:40 75 
20080520_B O 14:10 23,1 47,2 16:10 120 
20080531_A O 18:05 14,19 51,36 19:10 65 
20080531_B O 20:25 14,68 50,43 21:50 85 
20080531_L OU 12:55 12,5 50,75 15:15 140 
20080531_R OU 13:10 12,76 50,73 16:25 195 
20080625_A O 19:30 16,52 48,21 20:35 65 
20080627_A O 11:25 15,2 48,17 12:30 65 
20080703_A O 19:05 15,34 49,37 20:10 65 
20080707_A O 13:25 17,61 48,29 14:40 75 
20080711_A O 16:25 12,21 48,19 17:50 85 
20080711_B O 16:35 10,32 48,38 17:15 40 
20080713_A O 12:55 19,21 49,93 13:50 55 
20080725_A O 14:20 19,87 50,68 15:00 40 
20080728_A O 2:00 5,16 51,97 3:35 95 
20080729_A O 10:10 7,88 50,39 10:50 40 
20080729_B O 11:50 6,6 52,71 13:00 70 
20080729_C O 21:00 14 48,22 22:25 85 
20080729_D O 17:45 -0,66 41,21 18:25 40 
20080729_E O 16:50 10,32 48,44 18:15 85 
20080729_F O 17:30 12,06 48,79 18:40 70 
20080729_G O 16:55 12,24 48,15 17:50 55 
20080730_A O 14:50 17,15 48,46 15:50 60 



182 

 

kód situace typ první výskyt 
[UTC] z.d. [°] z.š. [°] poslední 

výskyt [UTC] 
doba života 

[min.] 

20080730_B O 15:55 17,1 48,29 17:15 80 
20080730_C O 13:15 7,03 48,56 15:30 135 
20080730_D O 14:05 7,99 48,14 15:25 80 
20080730_E O 15:35 8,73 48,31 16:35 60 
20080801_A O 17:55 11,79 52,27 18:50 55 
20080801_B O 23:05 11,8 46,16 0:50 105 
20080802_A U 11:05 14,51 46,21 13:00 115 
20080815_A U 11:25 15,2 47,39 13:40 135 
20090511_A O 12:10 16,9 50,15 14:20 130 
20090511_B O 15:10 11,82 49,18 16:20 70 
20090511_C O 16:10 16,38 47,46 17:35 85 
20090511_D O 16:20 16,05 48,46 17:15 55 
20090525_A OU 10:40 3,9 50,17 13:40 180 
20090525_B O 15:10 6,81 50,24 17:10 120 
20090525_C O 16:30 14,41 46,4 17:40 70 
20090525_D O 12:45 -0,04 48,37 13:45 60 
20090525_E O 13:20 16,09 40,19 14:10 50 
20090525_F O 16:10 1,49 44,26 17:05 55 
20090619_A OU 23:10 10,88 45,75 1:40 150 
20100706_A U 15:30 11,79 45,66 18:10 160 
20110606_A O 10:50 19,36 47,86 11:40 50 
20120409_A OU 13:55 39,22 38,17 16:40 165 
20120705_A O 12:20 12,49 51,34 13:55 95 
20120705_B O 11:40 15,44 51,38 14:55 195 
20120705_C O 12:35 14,67 49,26 14:25 110 
20130620_A OU 11:12:30 9,49 50,2 12:40 88 
20140502_A O 12:50 13,6 45,63 13:55 65 
20140502_B O 12:20 18,6 46,82 13:45 85 
20140503_A O 13:20 11,99 46 14:00 40 
20140511_A O 16:55 18,72 46,34 17:35 40 
20140517_A O 18:30 31,53 52,26 20:15 105 
20140517_B U 15:25 29,57 53,6 16:50 85 
20140517_C O 16:40 32,08 52,3 17:20 40 
20140523_A O 13:40 15,29 48,9 14:45 65 
20140523_B OU 13:50 14,47 49,78 14:45 55 
20140523_C O 13:40 14,27 50,42 14:25 45 
20140525_A O 15:20 32,58 53,2 16:20 60 
20140527_A O 9:40 20,77 48,07 10:20 40 
20140527_B O 10:20 20,86 48,27 11:05 45 
20140527_C OU 14:25 20,13 44,51 16:20 115 
20140527_D O 19:50 21,68 45,43 20:30 40 
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kód situace typ první výskyt 
[UTC] z.d. [°] z.š. [°] poslední 

výskyt [UTC] 
doba života 

[min.] 

20140527_E O 11:50 23,93 52,37 12:45 55 
20140527_F O 12:15 23,81 52,72 13:10 55 
20140527_G O 13:15 24,72 52,64 14:25 70 
20140527_H O 14:10 26,5 52,49 15:10 60 
20140527_I O 14:15 16,11 52,07 15:10 55 
20140527_J O 14:45 18,38 51,61 15:35 50 
20140529_A O 10:50 25,72 43,13 11:40 50 
20140529_B O 12:25 25,61 42,08 13:10 45 
20140530_A O 16:25 12,1 45,76 18:00 95 
20140606_A O 17:25 29,16 51,95 18:35 70 
20140606_B O 21:50 31,6 56,24 22:50 60 
20140607_A O 13:00 29,52 46,81 14:00 60 
20140607_B O 16:25 27,56 46,28 17:25 60 
20140607_C O 17:50 27,24 43,86 18:55 65 
20140607_D O 17:05 3,15 51,27 18:10 65 
20140607_E O 9:35 30,24 51,4 11:40 125 
20140607_F OU 12:05 30,11 49,3 14:45 160 
20140608_A O 14:55 25,75 43,09 15:55 60 
20140608_B O 17:50 1,48 49,1 22:10 260 
20140608_C O 20:05 1,67 49,05 21:00 55 
20140608_D O 21:05 1,39 48,9 21:55 50 
20140608_E O 23:25 3,5 51,44 1:05 100 
20140609_A O 0:50 4,24 51,82 1:30 40 
20140609_B O 10:55 6,58 51 12:30 95 
20140609_C O 12:50 8,2 51,72 14:05 75 
20140609_D O 12:55 2,18 48,07 15:45 170 
20140609_E O 16:35 5,11 50,26 18:05 90 
20140609_F O 19:10 1,09 47,89 21:25 135 
20140609_G O 20:00 0,86 47,55 23:45 225 
20140609_H O 17:10 -0,47 44,22 18:35 85 
20140609_I O 18:35 -0,35 44,03 19:50 75 
20140609_J O 16:40 0,2 48,47 17:40 60 
20141013_A O 12:45 10,82 45,14 15:20 155 
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Příloha B – Srovnání družicových a radarových dat 

V této příloze uvádíme srovnání výšek horní hranice oblačnosti určených z produktu 

ECHO TOP s prahovou hodnotou 4 dBZ s jasovými teplotami (BT) v kanále IR10.8 

pro další termíny pozorování bouře nad ČR z 25. 6. 2006 jako doplnění rozboru 

uvedeného v kapitole 5.2.3. Zde uvedené obrázky jsou obdobné Obr. 5.23. Obr. B1 

zachycuje situaci s výskytem teplého přestřelujícího vrcholu uvnitř teplé oblasti. 

Přestřelující vrcholy neprojevující se v poli jasové teploty lokálním minimem dosud 

nebyly jednoznačně vysvětleny. Obr. B1d naznačuje, že důvodem vyšších hodnot BT 

pozorovaných v oblasti přestřelujícího vrcholu není jeho pokles do nižších hladin. 

Vyšší  hodnoty BT  (oproti  předchozímu  času,  Obr. 5.23),  bližší  teplotě  okolí (dle  

 

 

Obr. B1. Bouře nad ČR 25. 6. 2006 14:25 UTC. Izolinie výšky HHOR určené na 
základě produktu ECHO TOP s prahovou hodnotou 4 dBZ vynesené přes a) barevně 
zvýrazněný snímek z kanálu IR10.8, b) HRV snímek, c) horizontální rozložení 
oblastí s barevným označením dle části d). d) Vztah mezi touto výškou HHOR 
a odpovídající jasovou teplotou v kanále IR10.8. Pro srovnání je černou křivkou 
vynesen teplotní profil ze sondážního měření z Prahy-Libuše 25. 6. 2006 12:00 UTC. 
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nejbližšího sondážního měření) by mohly být vysvětleny postupným vyrovnáváním 

povrchové teploty přestřelujícího vrcholu s teplotou okolí, nebo alternativně 

„zamaskováním“ studeného přestřelujícího vrcholu teplejšími cirry nad ním 

(generovanými přestřelujícím vrcholem, nacházejícími se v teplotní rovnováze 

s okolím). Obr. B2 odpovídá času, kdy již dle radarových pozorování nebyl přítomný 

výrazný přestřelující vrchol. Struktura kopírující teplotní profil sondážního měření 

zůstává zachována i v této pozdější fázi vývoje bouře, avšak dochází k jejímu posunu 

do nižších výšek a dle teplotního profilu i odpovídajících nižších teplot (Obr. B2d). 

Tmavě zelené body v Obr. B1 a Obr. B2 odpovídají oblasti, kde studovaný prstenec 

sousedí (a částečně se prolíná) s nově se vyvíjející konvektivní aktivitou. Rovněž pro 

úplnost uvádíme obdobný výstup pro jeden termín pozorování bouře nad Rakouskem 

téhož dne (Obr. B3). Výsledky zde zobrazené potvrzují závěry uvedené 

v kapitole 5.2. 

 

 

Obr. B2. Stejné veličiny jako v Obr. B1 pro stejnou bouři, v čase 14:40 UTC. 
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Obr. B3. Stejné veličiny jako v Obr. B1, pro bouři nad Rakouskem v čase 14:10 UTC. 
V části d) je černou křivkou vynesen teplotní profil ze sondážního měření z Vídně 
25. 6. 2006 12:00 UTC. 
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Příloha C – Družicové charakteristiky přestřelujících 

vrcholů a okolní horní hranice oblačnosti 
 

V této příloze pro přehlednost uvádíme základní charakterizaci rozložení hodnot 

odpovídajících přestřelujícím vrcholům z databáze (kapitola 6.1) v kanálech přístroje 

SEVIRI a jejich rozdílech použitých k detekci v BTD metodách (kapitola 6.2; Mikuš 

a Strelec Mahović, 2013) včetně porovnání s rozložením hodnot v pixelech HHO 

mimo detekované přestřelující vrcholy v databázi.  

Na následujících stránkách uvádíme vždy dvě sady grafů. V levém sloupci je 

srovnání OT se všemi body HHO splňujícími podmínku na jasovou teplotu v kanále 

IR10.8 < 240 K a nacházejícími se dále než 5 pixelů od nejbližšího detekovaného 

OT. V pravém sloupci je pak podmínka zpřísněna na IR10.8 < 225 K, tj. jsou 

odstraněny body HHO s těmi hodnotami BT IR10.8, při nichž se již nevyskytují 

téměř žádné OT. Kromě hustoty rozdělení pravděpodobnosti (PDF) v jednotlivých 

bodech uvádíme také PDF lokálních minim a maxim v oblasti 33 pixely kolem 

každého jednotlivého bodu HHO či OT a kumulativní distribuční funkci (CDF) buď 

pro minima, nebo maxima v této oblasti dle toho, který případ body OT lépe 

separuje. Hodnoty lokálních extrémů byly získány aplikací morfologického filtru 

a v případě bodů ležících na okraji oblasti vymezené podmínkou na hodnotu BT 

IR10.8 mohou zahrnutá minima či maxima ležet i mimo tuto oblast. Počet takových 

případů je však malý oproti celkovému počtu pixelů, a tyto případy tak výsledné 

závěry zásadně neovlivňují.  

V další dvojici grafů pak ukazujeme poměr počtu bodů HHO mimo OT a počtu 

OT, pro něž je lokální hodnota, 33 minimum, resp. 33 maximum menší, resp. větší 

než zvolená hodnota (hodnota na ose x). Tyto grafy indikují schopnost daného 

kanálu separovat OT pomocí jednoduchého prahování. 

Pro znázornění denního chodu (a částečně také sezónní variability) hodnot 

v jednotlivých kanálech pak ještě přidáváme grafy ukazující vývoj hodnot v daném 

kanálu v rámci a mimo OT v závislosti na denní době. 

Hodnoty v kanálech v oblasti viditelného a blízkého infračerveného záření jsou 

udávány ve formě odrazivosti (hodnoty 0-100), v tepelných kanálech pak ve formě 

jasové teploty (v Kelvinech). 
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Obr. C1. PDF hodnot v kanále VIS0.6 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního maxima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K.  
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Obr. C2. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) s danou 
hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu VIS0.6 větší nebo rovnou hodnotě na ose 
x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. V pravé části jsou 
započteny pouze pixely HHO a OT splňující IR10.8 < 225 K. 

Obr. C3. Denní chod maximálních hodnot přes 33 pixely v kanálu VIS0.6 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty maxim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C4. PDF hodnot v kanále VIS0.8 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního maxima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K.  
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Obr. C5. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) s danou 
hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu VIS0.8 větší nebo rovnou hodnotě na ose 
x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. V pravé části jsou 
započteny pouze pixely HHO a OT splňující IR10.8 < 225 K. 

Obr. C6. Denní chod maximálních hodnot přes 33 pixely v kanálu VIS0.8 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty maxim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K.  
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Obr. C7. PDF hodnot v kanále NIR1.6 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního minima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K.  
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Obr. C8. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) s danou 
hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu NIR1.6 menší nebo rovnou hodnotě na 
ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. V pravé části 
jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující IR10.8 < 225 K. 

Obr. C9. Denní chod minimálních hodnot přes 33 pixely v kanálu NIR1.6 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty minim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K.  
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Obr. C10. PDF hodnot v kanále IR3.9 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje. V pravém sloupci je navíc použita podmínka 
IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C11. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou v kanálu IR3.9 menší nebo rovnou hodnotě na ose x ku počtu OT 
vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. V pravé části jsou započteny pouze 
pixely HHO a OT splňující IR10.8 < 225 K. 

Obr. C12. Denní chod hodnot přes 33 pixely v kanálu IR3.9 pro OT v jednotlivých 
dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty pro pixely HHO (v minimální 
vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné směrodatné odchylky 
(čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 (fialová). V pravé části 
jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C13. PDF hodnot v kanále WV6.2 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního minima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C14. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu WV6.2 menší nebo rovnou 
hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. 

 

Obr. C15. Denní chod minimálních hodnot přes 33 pixely v kanálu WV6.2 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty minim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K.  
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Obr. C16. PDF hodnot v kanále WV7.3 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního minima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C17. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu WV7.3 menší nebo rovnou 
hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. 

Obr. C18. Denní chod minimálních hodnot přes 33 pixely v kanálu WV7.3 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty minim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C19. PDF hodnot v kanále IR8.7 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního minima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C20. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu IR8.7 menší nebo rovnou 
hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. 

Obr. C21. Denní chod minimálních hodnot přes 33 pixely v kanálu IR8.7 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty minim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K. 

 

  



204 
 

Obr. C22. PDF hodnot v kanále IR9.7 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního minima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C23. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu IR9.7 menší nebo rovnou 
hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. 

Obr. C24. Denní chod minimálních hodnot přes 33 pixely v kanálu IR9.7 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty minim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C25. PDF hodnot v kanále IR10.8 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního minima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C26. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu IR10.8 menší nebo rovnou 
hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. 

Obr. C27. Denní chod minimálních hodnot přes 33 pixely v kanálu IR10.8 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty minim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C28. PDF hodnot v kanále IR12.0 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního minima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C29. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu IR12.0 menší nebo rovnou 
hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. 

Obr. C30. Denní chod minimálních hodnot přes 33 pixely v kanálu IR12.0 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty minim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C31. PDF hodnot v kanále IR13.4 pro OT (čárkovaně) a pixely HHO 
s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního minima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 



211 
 

Obr. C32. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v kanálu IR13.4 menší nebo rovnou 
hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé dny. 

Obr. C33. Denní chod minimálních hodnot přes 33 pixely v kanálu IR13.4 pro OT 
v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné hodnoty minim pro 
pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) a interval jedné 
směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) a 2013-07-29 
(fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT splňující 
IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C34. PDF hodnot v rozdílu kanálů WV6.2-IR10.8 pro OT (čárkovaně) a pixely 
HHO s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního maxima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C35. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v rozdílu kanálů WV6.2-IR10.8 větší 
nebo rovnou hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro 
jednotlivé dny. 

Obr. C36. Denní chod maximálních hodnot přes 33 pixely v rozdílu kanálů 
WV6.2-IR10.8 pro OT v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné 
hodnoty maxim pro pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) 
a interval jedné směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) 
a 2013-07-29 (fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT 
splňující IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C37. PDF hodnot v rozdílu kanálů IR9.7-IR10.8 pro OT (čárkovaně) a pixely 
HHO s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního maxima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C38. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v rozdílu kanálů IR9.7-IR10.8 větší nebo 
rovnou hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé 
dny 

Obr. C39. Denní chod maximálních hodnot přes 33 pixely v rozdílu kanálů 
IR9.7-IR10.8 pro OT v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné 
hodnoty maxim pro pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) 
a interval jedné směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) 
a 2013-07-29 (fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT 
splňující IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C40. PDF hodnot v rozdílu kanálů IR13.4-IR10.8 pro OT (čárkovaně) a pixely 
HHO s IR10.8 < 240 K mimo OT (plná čára) v jednotlivých dnech (první řádek). 
Prostřední dva řádky ukazují PDF pro případ lokální maxima a minima v oblasti 33 
pixely. Poslední řádek zachycuje CDF pro případ lokálního maxima v oblasti 33 
pixely. V pravém sloupci je navíc použita podmínka IR10.8 < 225 K. 
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Obr. C41. Poměr počtu pixelů HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT) 
s danou hodnotou maxima přes 33 pixely v rozdílu kanálů IR13.4-IR10.8 větší nebo 
rovnou hodnotě na ose x ku počtu OT vyhovujících stejné podmínce pro jednotlivé 
dny. 

Obr. C42. Denní chod maximálních hodnot přes 33 pixely v rozdílu kanálů 
IR13.4-IR10.8 pro OT v jednotlivých dnech. Křivky ukazují denní chod průměrné 
hodnoty maxim pro pixely HHO (v minimální vzdálenosti 3 pixely od OT; plná čára) 
a interval jedné směrodatné odchylky (čárkované čáry) pro 2013-06-20 (červená) 
a 2013-07-29 (fialová). V pravé části jsou započteny pouze pixely HHO a OT 
splňující IR10.8 < 225 K. 
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