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Abstrakt:

V úvodní části práce je popsána problematika spojená s definicí a popisem variability 
klimatu zejména s ohledem na jeho časovou proměnlivost. Dále jsou zde krátce popsány 
některé charakteristické procesy, které významně ovlivňují klimatický systém z hlediska jeho 
variability. Krátce je shrnuta teorie statistického přístupu k modelování variability a jsou 
popsány různé metody popisu variability klimatického systému s pomocí globálních 
cirkulačních modelů. Pozornost je dále věnována vývoji globálních cirkulačních modelů 
v druhé polovině dvacátého století s následným popisem a charakteristikou studovaných 
klimatických modelů.

V navazující části práce je pak diskutován vliv prostorového rozlišení a orografie 
studovaných modelů, rozložení průměrné roční teploty vzduchu reprodukované jednotlivými 
globálními modely. Zvláštní zřetel je věnován vyhodnocení průměrné teploty redukované na 
hladinu moře v oblasti Evropy. Pole roční amplitudy vzduchu je podrobněji studováno jako 
důležitý faktor popisující charakter klimatu. Empirické indexy termické kontinentality jsou 
vypočteny pro modelové výstupy v oblasti Asie a porovnány s hodnotou indexů určených na 
základě pole amplitudy teploty vzduchu určeného z renalyzovaných dat. Pro pole teploty 
lednových a červencových teplot vzduchu jsou dále vyhodnoceny mapy jednobodové 
korelace s referenčním bodem v oblasti ČR a Islandu.

Závěr práce je věnován výpočtu hodnot autokorelační funkce v poledníkovém profilu 
(zvolený poledník: 15° východní délky) a určení řádu vhodného autoregresního modelu spolu 
s odhadem hodnoty jeho parametrů pro popis časových řad průměrné měsíční teploty ve 
zvolených bodech.
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1. Úvod

Změny v zemské atmosféře už od dob jejího vzniku ovlivňují podmínky na zemském 
povrchu. Je velmi pravděpodobné, že jedna z těchto změn před miliardami let umožnila i 
vznik života. Sám život pak zůstává až na výjimky na chování a projevech atmosféry zcela 
závislý, ale zároveň ji sám ovlivňuje, formuje a mění. Jako zvláště zlověstná se může 
v kontextu naší doby jevit zejména skutečnost, že změny v zemském klimatu se často staly 
příčinou vyhynutí mnoha druhů a forem života.

Historie klimatických změn je velmi dlouhá, první její stopy lze vysledovat již na 
prekambrických horninách, z nichž je zřejmé, že se už v této rané fázi vývoje Země střídala 
období sušší a vlhčí, teplejší a chladnější. Jednotlivé geologické éry jsou od sebe často 
odlišeny různým charakterem usazenin, které vznikaly ve změněných klimatických 
podmínkách. Nejvýraznější je tento přechod patrný mezi pozdními etapami karbonu, kdy na 
rozsáhlých plochách země převládalo vlhké a teplé klima, které bylo z geologického pohledu 
velmi rychle nahrazeno suchým a chladným podnebím prvních etap permu. Tyto přechody, 
byť méně výrazné, lze vysledovat ve všech obdobích dějin země. Často uváděným příkladem 
kolísání klimatu jsou pleistocénní doby ledové a meziledové. V závěru poslední doby ledové 
lze předpokládat první možné působení člověka na ekosystém, neboť člověk se již v této době 
patrně podílel na vyhynutí některých druhů zvířat, z nichž nejznámějším příkladem je mamut.

V historickém období hrály změny a kolísání klimatu často alespoň vedlejší roli při 
vzniku a zániku mnoha civilizací Starého a Nového světa. Uvádí se, že ještě v sedmém století, 
v době vzniku islámu, bylo vnitrozemí Arabského poloostrova pokryto bohatou a vlhkou 
stepí. Z posledního tisíciletí je pak známo mnoho příkladů, kdy se počasí stalo dokonce i 
„spolutvůrcem“ mnoha historických událostí.

Počasí a klima tedy výrazným způsobem ovlivňují lidskou činnost. V dnešní době je 
proto vynakládáno značné úsilí na předpověď a modelování zemského klimatu a jeho vývoje. 
V klimatologii se značná pozornost soustřeďuje na modelování klimatu a studiu dopadů jeho 
změn s pomocí globálních klimatických modelů. Hnací silou lidského poznání je v tomto 
případě zejména obava z dopadů silné antropogenní činnosti na celý ekosystém a zvláště 
atmosféru. Schopnost předvídat nebo popsat „změněné“ klima pomocí globálních 
klimatických modelů je podmíněna jejich schopností popsat a reprodukovat důležité 
charakteristiky současného klimatu. Zde jednu z nejdůležitějších rolí hraje teplota vzduchu a 
její rozložení na Zemi. A právě rozložení teploty vzduchu na zemském povrchu a její 
charakteristické vlastnosti simulované pomocí kontrolních běhů vybraných modelů se staly 
hlavní náplní této práce.



2. Variabilita klimatu a klimatické modely

2.1 Variabilita klimatu

Většina řad klimatických prvků podléhá ročnímu a dennímu chodu. Tento chod lze 
interpretovat jako pravidelnou složku proměnlivosti klimatického prvku. Přes něj se pak 
překrývají nepravidelné variace. Jejich vznik souvisí s působením oceánu a kryosféry na 
atmosféru, ale také s procesy odehrávajícími se v samotné atmosféře. Vznik tohoto typu 
variability je spojován se skupinou fyzikálních a dynamických procesů v atmosféře a dalších 
složkách klimatického systému. Podle Laua (1992) lze časová měřítka proměnlivosti klimatu 
rozlišit následující způsobem:
1.) Periody v rozmezí několika dnů

Variabilita v s periodami v řádu dní obvykle bývá průvodním jevem procesů synoptického 
měřítka (případně i menšího). Jejich existence je často vyvolána působením baroklinní 
instability a konvekce v atmosféře.

2.) Periody desetidenní až sezónní
Proměnlivost klimatu v tomto časovém měřítku bývá spojena jednak s vlastní variabilitou 
atmosféry a dále s interakcí ostatních složek klimatického systému s atmosférou. Vznik 
variability druhé skupiny lze z meteorologického hlediska spojit se změnami okrajových 
podmínek na rozhraní atmosféra/oceán nebo atmosféra/kryosféra. Sem lze zařadit např. 
persistentní oblasti vysokého tlaku vzduchu v mimotropických zemských šířkách, které 
silně ovlivňují dráhy a intenzitu ostatních synoptických systémů. Přítomnost takových 
dlouhotrvajících útvarů pak může být příčinou výskytu sucha, povodní apod.

3.) Periody v rozmezí několika let
V tomto měřítku vzrůstá role procesů, odehrávajících se na rozhraní mezi atmosférou a 
zbylými složkami klimatického systému. Hlavní úsilí o popis těchto procesů je věnováno 
výzkumu dějů odehrávajících se na rozhraní atmosféry a oceánu nebo atmosféry a 
pevniny.

4.) Periody v rozsahu desetiletí a větší
c

Variabilita klimatu je v této kategorii připisována interakci mezi hlubinnými vrstvami 
oceánu a atmosféry, případně kryosféry s atmosférou. Předpokládá se výrazný vliv 
takových faktorů, jako jsou změny chemického složení atmosféry, kolísání orbitálních 
parametrů Země nebo i změny sluneční aktivity.

Nutnost zabývat se výzkumem proměnlivosti klimatu je dána zejména potenciálním 
nebezpečím, které případná výrazná změna v chování atmosféry přináší (viz možnost výskytu 
výše zmiňovaných dob sucha, povodní apod.). Při vyšetřování časových řad nebo polí 
konkrétních klimatických prvků je vhodné použít rozlišení na nízko a vysokofrekvenční 
složku proměnlivosti.
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Vysokofrekvenční variabilita

Do této kategorie v zásadě patří procesy popsané v prvních dvou bodech výše uvedené 
klasifikace podle časového měřítka. Periody v řádu dní jsou zejména ve středních a vyšších 
zeměpisných šířkách vázány na cyklonální resp. anticyklonální činnost. Tyto procesy, kromě 
toho, že jsou odpovědny za značnou část klimatické variability v měřítku'dní, hrají mimo jiné 
hlavní roli v dlouhodobé energetické rovnováze, stejně jako v dlouhodobé rovnováze vlhkosti 
a hybnosti v atmosféře (Lau, 1992). Ve spektru variability jsou řazeny mezi vysokofrekvenční 
procesy, ale mají výrazný vliv i na procesy nízkofrekvenční. Tento vliv je zprostředkován 
vzájemnými dynamickými interakcemi a přenosem působení anomálních projevů z rozhraní 
mezi atmosférou a kryosférou či oceánem na kvazistacionámí komponentu atmosférické 
cirkulace.

Regionální klima na mnoha místech Země (zejména mírných a vyšších šířek) je určeno 
právě frekvencí s nimiž se zde vyskytují tyto události. Pro mnohé oblasti na obou hemisférach 
byly popsány dráhy, po nichž se tlakové útvary pohybují. Výzkum drah těchto útvarů je pak 
studován i pomocí simulace prostřednictvím spřažených globálních klimatických modelů 
(A/O GCM).

Druhou skupinu procesů výše uvedené klasifikace lze dále členit na dvě podskupiny 
podle původu těchto fluktuací. První z nich vzniká v důsledku nelineární interakce mezi 
různými vlnovými pohyby v atmosféře a působením přechodů synoptických systémů a jiných 
poruch.

Spouštěcím mechanismem druhé skupiny jsou pozvolné změny vlastností, zejména 
teploty, ale kupř. i albeda povrchu souše či oceánu. Za nejdůležitější faktor je zde považována 
povrchová teplota oceánu (sea-surface temperature, SST). Její změny sehrávají důležitou roli 
v tvorbě proměnlivost i ve vyšším časovém měřítku. Experimenty prováděné v 80. letech 
zkoumající vliv SST na procesy v atmosféře potvrdily její odpovědnost za vznik fluktuací 
s periodami v řádu měsíců.

Pro názornou ilustraci jsou uvedeny tři příklady procesů, které výrazně ovlivňují 
vlastnosti atmosféry v průběhu svého působení.

a) El Nino - South Oscilation (ENSO)
Samotný popis jevu ENSO a jeho simulací viz např. (Cane, 1992). Během epizod 

ENSO dochází k mnohým změnám v mnoha částech klimatického systému. Ač jsou jeho 
vznik a projevy vázány především na oblast jižního Pacifiku včetně Austrálie, jeho vlivy lze 
pozorovat na mnoha dalších místech Země. Jako příklad může sloužit vysoká korelace 
odchylek roční průměrné teploty vzduchu na severní polokouli s načasováním jednotlivých 
cyklů ENSO. V devadesátých letech se pak objevilo mnoho prací snažících se odhalit vliv 
ENSO na různé oblasti Země. V případě takového vlivu na oblast Evropy a severního 
Atlantiku lze uvést například práci (Fraedrich, 1994).
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b) Letni srážky nad Sahelem,

jsou typickým příkladem interakce mezi oceánem a atmosférou v časovém měřítku 
jednotek let. Nejvíce srážek (80 -  90 %) dostává Sahel v měsících červenec, srpen a září (July, 
August, September, JAS). V tomto období se nachází intertropická zóna konvergence 
(Intertropical Convergence Zone, ITCZ) na své nejsevemější pozici (sever Nigerie, pobřeží 
Guinejského zálivu v této době zažívá relativně suchou sezónu). Množství srážek vypadlých 
v období JAS nad Sahelem výrazně rok od roku kolísá. V pozorovaných datech SST a tlaku 
vzduchu na povrchu oceánu (sea level pressure) byla objevena korelace mezi množstvím 
srážek vypadlých nad sahelem a anomáliemi SST v západním Pacifiku (kladná korelace), 
východním Pacifiku a jižním Atlantiku (záporná korelace). Pro Evropu byla odhalena 
statisticky významná negativní korelace mezi anomáliemi SST v severním Atlantiku. Ward 
(1995) předpokládá, že popisovaná vazba je součástí rozsáhlejšího systému vazeb v atmosféře.

c) Změny albeda pevniny na konci zimy.
Tento bod je příkladem variability způsobené interakcí mezi kryosférou a atmosférou. 

Spouštěcím mechanismem je v tomto případě tání sněhové pokrývky na konci zimy. V této 
době se mění albedo a vlhkost jednotlivých oblastí, což ovlivňuje radiační bilanci zemského 
povrchu. Roztáni sněhové pokrývky na rozsáhlých oblastech povrchu na konci zimní sezóny 
způsobuje v atmosféře fluktuace přetrvávající až do pozdního jara či léta. Tento vztah lze 
ilustrovat skutečností, že rozložení sněhové pokrývky v Severní Americe silně koreluje 
s polem relativní topografie 700 hPa (Lau, 1992).

Nízkofrekvenční variabilita

Pojem nízkofrekvenční variability v této stati zahrnuje proměnlivost o periodách 
desetiletí a delší. Jedním ze zdrojů fluktuací s touto frekvencí jsou interakce mezi hlubinnými 
vrstvami oceánu a atmosférou. Tato vazba byla modelována na 40001etém běhu modelu 
oceánu. Do tohoto modelu oceánu byl formou náhodně generovaných atmosférických srážek 
přidáván tok sladké vody (tento tok měl charakter bílého šumu (Φ =0)'). Reakce oceánu pak 
vykazovala fluktuace s charakterem červeného šumu (Φ>0) s periodou 30 let (případně 
kratší).

V posledním desetiletí se objevily studie o termohalinní cirkulaci oceánu a jejím vlivu 
na atmosféru. Princip termohalinní cirkulace lze vysvětlit na příkladu Severního Atlantiku 
následovně: Zesilovaní termohalinní cirkulace vede ke vzniku kladných odchylek SST. Ty 
jsou odpovědné za oslabení zonálního proudění v atmosféře, které dále vede ke snížení 
salinity na povrchu oceánu. Toto snížení způsobuje snížení intenzity konvekce v oceánu 
v místech tvorby hlubinných oceánických vod. Takto dojde k oslabení termohalinní cirkulace

1 Autoregresní parametr Φ popisuje spektrum dané časové řady (viz kap. 7.1). Φ = 0 odpovídá situaci kdy jsou 
data nezávislá a jejich spektrum nevykazuje zvýrazňování vysokofrekvenční ani nízkofrekvenční části. V případě 
Φ > 0 se jedná o tzv. červený šum, který zvýrazňuje vysokofrekvenční a snižuje nízkofrekvenční část spektra.
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a zároveň snížení přenosu tepla v meridionálním směru. Celý sytém tak přechází do opačné 
fáze (Timmermann et. al., 1998).

Další část proměnlivosti klimatu lze vysvětlit pomocí interakce západního proudění 
v atmosféře se subtropickým oceánickým vírem řízeným větrem. Tento mechanismus byl 
popsán již na přelomu 50. a 60. let (Namias, 1959; Bjerknes, 1964). Kladné anomálie SST 
v severním Atlantiku snižují meridionální gradient teploty vzduchu. Důsledkem je oslabení 
Islandské tlakové níže, což se projeví ve snížení intenzity meridionální cirkulace nad 
oceánem. Anomálie SST jsou dále zesíleny (snížení přenosu tepla do atmosféry, omezené 
promíchávání v oceánu). Opačným směrem pak působí oslabení subtropického oceánického 
víru, což je rovněž důsledkem změn proudění. Tak nakonec dochází ke snížení přenosu tepla 
do severních oblastí oceánu, čímž celý systém přechází do opačného stavu. Existence 
obdobného mechanismu byla popsána i v případě severního Pacifiku.

V literatuře, se vedou spory o to, který mechanismus je za jakých okolností 
významnější. Tato oblast zůstává stále nedostatečně probádána, neboť příslušné experimenty 
s globálními modely začaly být prováděny až koncem 80. let a stále není k dispozici 
dostatečné množství výstupů, které by umožnily úlohu těchto interakcí při formování 
variability klimatu dostatečně přesně popsat.

2.2. Modelování variability 

2.2.1. Statistický přístup

V 70. a 80. letech bylo vynaloženo značné úsilí vysvětlit variabilitu klimatu'pomocí 
stochastického modelu. Hasselman (1976) poukázal na skutečnost, že pozorovanou variabilitu 
lze poměrně snadno vysvětlit jako reakci pomalu se měnících částí klimatického systému 
(typicky oceán) na vnitřní náhodné působení vysokofrekvenčních fluktuací. Výsledkem tohoto 
působení jsou fluktuace klimatu s červeným zabarvením spektra (Φ>0). Cílem tohoto přístupu 
pak bylo mimo jiné odhalit kladné i záporné zpětné vazby odpovědné za rozvoj či zánik těchto 
fluktuací (Frankignoul, 1995).

Nejnázoměji lze tento mechanismus popsat na případu SST. V práci Frankignoul a 
Hasselman (1977) je popsán statistický model, který dobře vystihuje hlavní statistické rysy 
chování SST ve středních zeměpisných šířkách a vysvětluje je jako reakci směšovací vrstvy 
oceánu na každodenní změny toku tepla na rozhraní atmosféry a oceánu. Model je schopen 
vysvětlit většinu anomálií SST až do časových měřítek několika let.

Hlavním mechanismem působícím vznik anomálií v poli SST jsou synoptickými 
systémy způsobené změny v toku tepla a tření na rozhraní mezi oceánem a atmosférou. 
Zatímco v čase jsou SST anomálie tlumeny s faktorem λ"1 ~ 3 měsíce (kde λ je linearizovaný 
parametr zahrnující povrchové tření a zpětné vazby SST), ve větších prostorových měřítcích 
jsou poměrně stabilní. To Luksch a Storch (1992) vysvětlují poměrně malými dopady 
působení El Nifla v severním Pacifiku a většími dopady advekce vzduchových hmot v malých 
měřítcích. Nalezení nejdůležitějšího zpětného mechanismu, který působí proti vzniku a
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přetrvávání anomálií SST, je složitější. Může se jednat o vertikální promíchávání a toky vody 
v povrchové vrstvě oceánu (Storch, 1995).

Možnost použití stochastického modelu byla zobecněna zahrnutím oceánské cirkulace 
řízené atmosférickým prouděním (Frankignoul et. al., 1997). Tím jej lze použít i k modelování 
variability klimatu na škále desetiletí a delší.

2.2.2. Simulace variability klimatu s využitím GCM

Nástup GCM umožnil rozvoj experimentů simulujících variabilitu klimatu i s využitím 
parametrizace dynamických a fyzikálních procesů v různých částech klimatického systému. 
Tato parametrizace umožňuje provést řadu pokusů, které v jiných druzích modelů nebyly 
možné. Pro různé typy zkoumané variability se používají odlišné okrajové podmínky na 
fyzikálním rozhraní jednotlivých složek:

1) GCM s pevnými klimatologickými okrajovými podmínkami

Tyto podmínky se používají především pro integrace bez vnějšího ovlivňování
atmosféry (např. vliv SST). Zkoumají tedy vnitřní variabilitu, způsobenou
dynamickými a fyzikálními procesy v atmosféře

2) GCM s pozměněnými okrajovými podmínkami
Tyto podmínky jsou využívány v experimentech, snažících se odhalit reakci
atmosféry na anomálii konkrétní veličiny na rozhraní atmosféry s jinou součástí
klimatického systému. Takováto formulace zpětných podmínek nezahrnuje
možné působení zpětných vazeb. Citlivost modelu na tyto anomálie se pak
odhalí srovnáním s výsledky kontrolního běhu modelu.

3) Pokusy se spřaženými modely, zahrnujícími atmosféru a další složku
klimatického systému

V tomto případě se zkoumá variabilita atmosféry i spřaženého systému se
zahrnutím vlivu vzájemných zpětných vazeb.

Při vyhodnocování výsledků simulací variability je třeba přihlížet k podmínkám, za 
jakých byly příslušné studie provedeny. Navíc je obtížné, vzhledem k rozdílům mezi 
jednotlivými modely, vzájemně porovnávat jejich výsledky. Je zřejmé, že odlišnosti 
v parametrizaci a rozlišení jednotlivých modelů mají dopad mimo jiné i na simulovanou 
variabilitu. Obtíže při modelování variability spojené zejména s různými cirkulačními 
systémy, např. monzunovou cirkulací, působí i skutečnost, že v mnoha případech neznáme 
přesné fyzikální mechanismy jež vedou ke vzniku těchto systémů, a které dále ovlivňují jejich 
intenzitu, případně dobu trvání apod. Je také třeba si uvědomit, že jistá část variability je 
vnitřní vlastností atmosféry.

Modelování proměnlivosti klimatického systému se do začátku 90. let omezovalo 
zejména na její vysokofrekvenční složku. Teprve později se objevily rozsáhlejší studie 
zabývající se i nízkofrekvenční částí spektra fluktuací. To byl jeden z důsledku náročnosti 
pokusů s A/O GCM a jejich vysokou cenou.



Synoptická variabilita klimatického systému je modely většinou dobře reprodukována. 
Jistým problémem je ovšem neschopnost podchytit extrémní projevy synoptických procesů. 
Mezi jednotlivými modely existují značné rozdíly ve způsobu jakým tuto sýnoptickou 
variabilitu zachycují. Model ECHAM3 kupř. atmosférickou cirkulaci nad Evropou udával 
jako stabilnější než ve skutečnosti. Mezidenní proměnlivost jím udávaných klimatických 
prvků byla rovněž nižší. Naopak u jiných modelů dochází k jistému přecenění této variability 
(Houghton et. al., 1996).

Rovněž v delších časových měřítcích se značná pozornost věnuje modelování vlivu 
SST na atmosféru. Pro tento výzkum se využívá integrace GCM spevnými klimatickými 
podmínkami popisujícími rozložení SST. Další důležitou oblastí, které je věnována pozornost, 
je chování stabilních tlakových útvaru v subtropické oblasti a jejich vliv na pohyb ostatních 
synoptických systémů.

V sezónním a delším časovém měřítku je značná pozornost věnována rozsáhlým 
cirkulačním mechanismům (typicky monzun). Např. model ECHAM4 v rozlišení TI06 udává 
jeho nástup asi o týden později než ve skutečnosti (Tschuck a Arpe, 1998). Tento nesoulad se 
vysvětluje vlivem, který může mít nepřesná parametrizace atmosférické konvekce anebo stále 
nedostatečný popis interakce mezi oceánem a atmosférou.

Typickým příkladem nedostatečného rozlišení většiny modelů je rovněž simulace jevu 
ENSO, který je odpovědný za část meziroční variability zejména v tropech. Jeho vliv je 
s nižším rozlišením podceňován, situaci dále zhoršuje skutečnost, že vzdálenost jednotlivých 
uzlových bodů oceánického modelu je v tropech výrazně větší než ve vyšších šířkách. Jako 
příklad lze např. jmenovat model NCAR CSM (Saravanan, 1998). Naléhavost lepší 
parametrizace a simulace jevu ENSO je zdůrazněna skutečností, že signál ENSO může být 
ovlivněn změnami koncentrace skleníkových plynů (Lau, 1992). S růstem globální teploty se 
frekvence jednotlivých episod jevu ENSO zvyšuje (Collins a Tett, 1998).

Pro simulaci variability v delších časových měřítcích než několik let je třeba integrací 
jednotlivých modelů po velmi dlouhou dobu. Ve středních zeměpisných šířkách jsou tyto 
integrace využívány například pro simulaci termohalinní cirkulace oceánu. Zvláště důležitá je 
v tomto směru oblast severního Atlantiku, která má silný vliv na evropské klima.

2.3. Vývoj globálních cirkulačních modelů

První pokusy popsat klimatický systém pomocí modelu atmosféry se datují na přelom 
19. a 20. století. Jako příklad takového raného modelu je možno uvést jednoduchý model
publikovaný v roce 1896 švédským vědcem Arrheniem. Tento model, jenž lze zařadit do 
skupiny energetických modelů (Energy Balance Models, EBM), byl použit i k první 
jednoduché předpovědi následků zdvojnásobení koncentrace CO2 v atmosféře. Nicméně 
tehdejší znalosti matematiky neumožnily další rozvoj v této oblasti. Pro další pokrok v oblasti 
modelování se ukázaly být důležité zejména rozvoj numerické matematiky v prvních 
desetiletích 20. století a poznání struktury energetických procesů ve vertikálním měřítku 
atmosféry, ke kterému došlo ve dvacátých a třicátých letech. Tyto znalosti pak byly zúročeny 
v padesátých letech, kdy rozvoj elektroniky umožnil automatizovat výpočet jednoduchých 
matematických modelů. Na začátku 60. let se objevily první radiačně konvektivní modely,



používané zejména pro studium skleníkového jevu.V 70. a 80. letech pak následoval rozvoj 
EBM modelů. Tyto modely již umožňovaly experimenty vedoucí k objevu a popisu některých 
zpětných vazeb formujících klimatické procesy v atmosféře.

Snaha poznat mechanismy utvářející klimatický systém jako celek, spolu s pokrokem 
v konstrukci velmi výkonných počítačů vedl ke vzniku a rozvoji modelů, známých pod 
zkratkou GCM (global circulation/climatic model). Tento pokrok byl podmíněn rozvojem 
příbuzných přírodovědných disciplín, zejména oceánologie. GCM v sobě obsahují tři základní 
složky -  model atmosféry, model oceánu a model kryosféry. Tento třídimenzionální celek pak 
v sobě zahrnuje široký popis parametrů, jež ovlivňují procesy v atmosféře. Velký rozvoj této 
skupiny modelů nastává zhruba od přelomu let 80. a 90.

V roce 1990 byla ve zprávě IPCC 90 (Houghton at. al., 1990) uvedena skupina 22 
klimatických cirkulačních modelů, z nichž mnohé již byly schopny popsat základní 
velkoprostorové rysy klimatu. Většina z těchto modelů používala model oceánu se směšovací 
vrstvou. Rozlišní těchto modelů bylo obvykle nízké. Pouze 3 modely z této skupiny byly 
považovány za modely s vysokým rozlišením. Nejpodrobnější z nich, model vytvořený 
vUKMO (United Kingdom Meteorological Office), pracoval v rozlišení 2,5°x3,75° s 11 
vertikálními vrstvami atmosféry. Využití těchto modelů spočívalo především v provádění 
rovnovážných a přechodových experimentů při zvyšování koncentrace skleníkových plynů 
(zejména CO2). Výsledky těchto experimentů odhalily velké rozdíly v reakci jednotlivých 
modelů na zdvojnásobení koncentrace CO2. Tato různá citlivost byla způsobena především 
jejich odlišnou parametrizací a odlišným popisem zpětných vazeb klimatického systému. 
Citlivost klimatu podle výsledků rovnovážných studií leží v intervalu 1,5-4,5 K. Za 
nejpravděpodobnější hodnotu se považuje 2,5 K.

Jak bylo výše uvedeno, v roce 1990 byly k dispozici i výsledky několika přechodových 
studií provedených s globálními klimatickými modely. Stejně jako v předchozím případě se 
jednalo hlavně o modely s nízkou rozlišovací schopností. Nejvyšší rozlišovací schopnost měl 
model vyvinutý v MPI (Max Planck Institute, Hamburk). Velkým problémem byla doba 
integrace, pouze pro model z GFDL (Geophysical fluid dynamical laboratory) byla provedena 
na dobu 100 let při 1% zvyšování koncentrace CO2 . Příčinou byla přílišná časová náročnost 
těchto výpočtů. Provedené srovnání mezi oběma přístupy odhalilo, že teplotní změna je 
v případě přechodových studií o 40% nižší než změna známá z rovnovážných studií. 
K nej větším rozdílům docházelo v oblasti severozápadního Atlantiku, Grónska a v oblasti 
oceánu přiléhajícího k Antarktidě. Vysvětlení tohoto jevu je zároveň i ukázkou k jakým 
rozdílům vede odlišná parametrizace jednotlivých modelů. Rovnovážné studie byla prováděny 
pro modely se směšovací vrstvou oceánu. Oproti tomu v přechodové studii provedené na 
modelu GFDL již byl obsažen i vliv hlubinné oceánické cirkulace. Tento oceánický model 
pak zohledňuje i propady studených a slaných vod oceánu do hlubinných vrstev ve vyšších 
zeměpisných šířkách. Tím je zprostředkována přímá vazba mezi atmosférou a spodními 
vrstvami světového oceánu.

Např. jedním z prvků, který výrazně ovlivňuje klima, a jehož parametrizaci bylo nutno 
zahrnout do modelů, je oblačnost. První způsob parametrizace popisoval oblačnost pouze jako 
funkci relativní vlhkosti. Následně se objevily parametrizace zahrnující oblačnou vodu jako 
samostatný parametr a rozlišující její jednotlivé typy podle přítomnost tuhé fáze. Třetí způsob 
navíc v sobě zahrnoval i popis radiačního vyzařovaní v závislosti na obsahu kapalné vody. 
Carson (1999) uvádí, že použití druhého schématu snížilo změnu teploty v rámci rovnovážné
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Studie o 2,5 K, zatímco v případě třetího schématu dokonce o 3,3 K v porovnání s prvním 
schématem. Problém parametrizace oblačnosti zůstává nadále otevřený, neboť ani u postupů 
zahrnujících více vlivů a vazeb oblačnosti není zřejmé s jakou přesností popisují reálnou 
situaci.

Vážným problémem se ukázal klimatický drift, vzniklý jako průvodní projev propojení 
oceánického a atmosférického modelu, který bylo často nutné kompenzovat přidáním 
dodatečného toku tepla v každém kroku časové integrace modelu.

Diskuse provázející interpretaci výsledků experimentů prováděných s GCM 
uvedených ve zprávě IPCC v roce 1990 (Houghton at. al., 1990) vedla k definici tematických 
okruhů, na které se do budoucna zaměřila pozornost při tvorbě a pokusech s další generací 
GCM. Tyto okruhy shrnul např. Carson (1999) takto:

1) Zvyšování rozlišovacích schopností GCM.

2) Lepší validace GCM jako celku i jeho jednotlivých komponent -
atmosférické a oceánické. Ta byla ztěžována nedostatkem vhodných dat jak
pozorování tak i modelových výstupů.

3) Potřeba více zkušeností s navrhováním a prováděním experimentů. Potřeba
nálezem vhodného mechanismu vedoucímu k odstranění klimatického
driftu. Odstranění vlivu „studeného“ startu modelu na jeho výstupy.

4) Lepší porozumění a popis klimatických procesů malých měřítek Jedná se
zejména o úlohu oblačnosti v klimatických procesech (tvorba oblačnosti,
radiační procesy spojené s oblačností a následné ovlivnění těchto procesů
vzrůstající koncentrací skleníkových plynů). Do této skupiny dále patří
popis a parametrizace konvekce, oceánické cirkulace, interakcí systému
oceán/atmosféra, chemických procesů v atmosféře a biochemických
procesů v oceánu

5) Zlepšení popisu a kvantifikace procesů spojených s růstem koncentrací
plynů způsobujících skleníkový efekt v atmosféře. Nalezení schémat
chemických reakcí jichž se tyto plyny účastní. Nálezem a popis dalších
procesů jež klima ovlivňují, zvláště vliv kolísání insolace v důsledku
kolísám sluneční konstanty, přítomnost a vliv částic aerosolů ze sopečných
výbuchů nebo z antropogenní činnosti -  hlavně emise sulfátů.

Za hlavní přínos modelů a experimentů prezentovaných IPCC v roce 1990 do budoucna lze 
považovat nálezem asymptotického limitu pro klimatickou změnu podmíněnou předepsanou 
změnou koncentrace skleníkového plynu. Pro následující vývoj byly důležité mimo jiné 
zkušenosti získané při práci s těmito modely.

Ve zprávě IPCC byly za rok 1992, (Houghton et. al. 1992), uvedeny čtyři modely, na 
nichž byly provedeny přechodové studie. Všechny se vyznačovaly poměrně řídkou síti na níž 
uváděly své výstupy. Nejpodrobnější byl model vyvinutý vUKMO (United Kingdom 
Meteorological Office). Pro experimenty s jednotlivými modely byly použity poněkud odlišné 
scénáře nárůstu koncentrace sldeníkových plynů. Výsledky těchto experimentů předpovídaly



změnu teploty v následujících 100 letech v mezích 2,6 až 4,5 K (2,6 K model MPI, 4,5 K 
model NCAR). Tyto výsledky byly v souladu s očekáváními vyslovenými dříve a rovněž 
potvrdily a doplnily výsledky experimentů provedených v předchozích letech. Za jistý 
nedostatek je možno považovat, že tyto modely nebyly schopny popsat přesnou odezvu na 
zvyšování koncentrací skleníkových plynů v jednotlivých regionech. Zde přetrvávala i nadále 
značná nejistota co se budoucího vývoje týče. Přes tuto skutečnost však byly zřejmé rozdíly 
v chování severní a jižní hemisféry a rovněž odlišnosti v odezvách mezi jednotlivými regiony. 
(Opět bylo potvrzeno, že v polárních a subpolámích je reakce zejména v prvních letech 
experimentu pomalejší.)

Nutnost popsat vývoj klimatu i na regionální úrovni vedla ke vzniku metod, jež by 
umožnily použít výstupy z A/O GCM pro jeho popis i v podrobnějším měřítku. První spočívá 
v konstrukci regionálního modelu s vysokým rozlišením, kteiý pracuje v závislosti na GCM a 
od něj přebírá data potřebná pro svůj chod. Druhá naopak spočívá ve využití statistických 
metod k interpolaci výstupů z A/O GCM do menších měřítek (Carson, 1999). Ani tyto metody 
v této době ještě neposkytovaly dostatečně věrohodné výsledky.

Přes pozornost upřenou na konferenci IPCC 1990 k vyřešení problému „driftu“ 
v modelových datech, nebyly ani v roce 1992 známy takové metody, které by umožnily 
odstranit tento nedostatek. Většina modelů stále používala dodatečných toků veličin (zejména 
tepla, hybnosti a vody) aby kompenzovala teplotní změnu způsobenou klimatickým driftem. 
Velkým nedostatkem této metody bylo, že ovlivňovala různé experimenty (zejména 
rovnovážné studie) prováděné s modely a mohla tak zcela znehodnotit jejich výsledky. 
Některé modely, např. model NCAR, proto nepoužívaly dodatečných toků vůbec, následkem 
toho ale jejich výsledky trpěly výrazným driftem. Další problém diskutovaný již v IPCC 1990, 
tzv. studený start modelu, se rovněž v samotných A/O GCM nepodařilo odstranit. Zpožděný 
nástup oteplování při přechodových studií znemožnil ztotožnění konkrétního modelového 
roku s letopočtem občanského kalendáře. Proto se pro tyto studie používaly jednodušší 
modely (např. EBM nebo „box-diffusion-upwelling“), které byly vůči příslušnému GCM 
kalibrovány.

V roce 1992 již byly globální modely schopny poměrně realisticky zachytit variabilitu 
klimatu v měřítku roků a delším. Technickým nedostatkem, který v této době ztěžoval využití 
výstupů A/O GCM pro další výzkum v klimatologii, byla kromě výše uvedeného 
nedostatečného popisu regionálních rysů klimatu, také velké náklady spojené s archivací 
velkého množství denních údajů. Viner a Hulme (1992) poukazují na skutečnost, že globální 
klimatický model z centra Hadley pracující v rozlišení 2,5°x3,75° potřebuje v případě denních 
výstupů jedné proměnné po dobu deseti let pro jejich archivaci 99 megabajtů paměťového 
prostoru. Vzhledem k množství proměnných a prováděných experimentů je zřejmé, že tehdejší 
dostupné technické prostředky neumožňovaly tento rozsah v plné míře uchovat. Archivovány 
pak byly pouze měsíční průměry vybraných veličin, což následně omezilo uplatnění na 
výpočty omezující se na dlouhodobé časové stupnice. Jen pozvolné zvyšování rozlišení 
modelu lze vysvětlit prudkým nárůstem časové náročnosti výpočtu prováděného na hustší síti. 
Baťka (1994) uvádí, že zmenšení kroku sítě na polovinu prodlužuje dobu výpočtu 
padesátinásobně.

Ve zprávě IPCC 1992 Houghton et. al. (1992) byly diskutovány i další vlivy 
ovlivňující zemské klima. Zejména se jednalo o úlohu sulfátových aerosolů a jejich celkového 
vlivu na atmosféru. Hlavním faktorem, kteiý znesnadňoval jejich modelovaní, byla omezenost



jejich účinků na regiony v nichž dochází k jejich produkci. Další otázky byly nastoleny 
v souvislosti s vlivem cyklů sluneční aktivity na zemskou atmosféru. Byla konstatována silná 
korelace mezi jejich chodem a průměrnou roční teplotou Země. Nicméně nebyly vyvozeny 
žádné závěry o jejich působení na případnou klimatickou změnu.

Nemožnost přesně předpovídat změny klimatu vedla k definici nejpravděpodobnějších 
scénářů změn klimatu v závislosti na produkci skleníkových plynů. V samotném modelování 
se pak tyto scénáře používají i k ověření citlivosti a přesnosti klimatických modelů.

Vývoj po roce 1992 se zaměřil na výzkum vlivu jednotlivých skleníkových plynů na 
radiační bilanci atmosféry. Zvláštní úlohu zde opět hrály aerosoly, zejména sulfátové, avšak 
jejich role zůstávala do značné míry i nadále nejasná. V této době byly rovněž k dispozici 
první výsledky popisující působení aerosolů a prachu emitovaných do atmosféry při výbuchu 
sopky Pinatubo. Pozorované teploty (výbuch způsobil ochlazení atmosféry po dobu několika 
následujících let, maximum tohoto ochlazení představovalo hodnotu 0,5 K) v době po explozi 
pak umožnily testovat kvalitu předpovědi jednotlivých modelů.

Zpráva IPCC 1995, Houghton et. al. (1996), v roce 1996 obsahovala informace o 
modelech, které již v sobě zahrnovaly vyhovující parametrizaci aerosolů a byly schopny 
popsat jejich působení na klimatický systém. To umožnilo provést věrohodnější experimenty 
simulující vliv antropogenní činnosti na atmosféru. První takový experiment byl proveden 
pomocí A/O GCM modelu v centru Hadley (Carson, 1999). Experiment probíhal pro období 
1860 až 2100. Efektivní koncentrace CO2 byla zvyšována o 1% ročně. Vzrůst koncentrací 
aerosolů byl interpolován z hodnot uváděných scénářem IS92a. Tato změna provedená 
v metodice výpočtu se projevila lepším souhlasem modelové simulace se skutečným vývojem 
přízemní teploty vzduchu v minulosti. Konkrétně se tato změna dotkla severní polokoule a to 
podle očekávání míst vysoké koncentrace osídlení a průmyslu. V některých těchto oblastech 
se předpovídalo i slabé ochlazení, přesto na globální úrovni dominoval vliv skleníkových 
plynů a z nich plynoucí oteplování.

V této době již byly k dispozici výsledky přechodových studií z 18 A/O GCM (Carson, 
1999). Tyto studie předpokládaly různé změny koncentrace CO2 (i dalších příměsí) 
v minulosti i budoucnosti. Lišily se i počáteční podmínky při startu jednotlivých experimentů. 
Tyto výsledky pak již s dobrou věrohodností umožnily učinit závěr, že existuje zřetelný vliv 
lidské činnosti na klimatický systém.

Tento závěr vyvolal potřebu jasně odlišit přirozené změny klimatu od změny vyvolané 
působením člověka. Zpráva IPCC 1995 obsahovala definici pojmu „detekce“ jako proces, kdy 
je  přirozenost popisované změny klimatu ze statistického hlediska vysoce nepravděpodobná. 
Pro posouzení dopadů lidské činnosti na klima je třeba velmi dobře znát přirozenou variabilitu 
klimatu a dokázat tak od ní odlišit případnou změnu „antropogenní“. Bohužel pro takový 
postup nejsou k dispozici dostatečně dlouhé řady pozorovaní. Proto využití A/O GCM spočívá 
i v simulaci až tisíciletých časových intervalů vývoje klimatu (s maximální periodou 
variability 140 let). Takto vzniklé simulace pak doplňují chybějící záznamy. Věrohodnost 
takovéto simulace se pak ověřuje jejím srovnáním s obdobím, kde jsou skutečné hodnoty 
známy.

V současné době již nejlepší z klimatických modelů dokáží realisticky postihnout 
variabilitu klimatu jak v časovém, tak i prostorovém měřítku. Tyto modely se již dokáží



vyrovnat i s emisemi aerosolů pocházejících ze sopečných výbuchů v minulosti a s kolísáním 
sluneční energie přicházející na horní hranici atmosféry.

Zdrojem velké nejistoty zůstával i nadále problém driftu modelového klimatu.
V polovině 90. let se tímto problémem zabývalo několik modelářských týmů v různých 
centrech. V roce 1997 se objevily první studie, zejména Gent a Bryan (1997) z centra NCAR, 
Gordon (1997) z centra Hadley, které popisovaly metodu odstranění tohoto problému, aniž by 
bylo třeba použít dodatečných toků některých veličin ke kompenzaci vznikajícího driftu. 
Princip těchto postupů spočívá v lepších parametrizacích toků tepla v povrchové vrstvě 
oceánu a přilehlé vrstvy atmosféry a zároveň změnách v propojení mezi oceánským a 
atmosférickým modelem (Carson, 1999).

V současné době se klade důraz na parametrizaci chemických reakcí různých sloučenin 
v atmosféře. Příkladem takových sloučenin mohou být sulfáty, jejichž parametrizaci již 
v současnosti většina modelů obsahuje. Priority na ně je kladen důraz lze shrnout opět do 
sedmi okruhů z nichž některé byly zmiňovány již ve zprávě IPCC 1990:

1) Vývoj modelů s vyšším rozlišením a lepším propojením mezi jeho
atmosférickou, kryosférickou a oceánickou složkou.

2) Vývoj přesnějších regionálních simulací a předpovědí za použití
regionálních modelů s vyšším rozlišením. Rozvoj statistických metod
umožňujících „downscaling“ výsledků z větších měřítek do menších.

3) Zlepšování parametrizace procesů malých měřítek v A/O GCM. Zvláště se
jedná o prvky se zpětnou vazbou na systém (oblačnost, oceán, vegetace a
hydrologický cyklus obecně).

4) Vývoj metod pro detekci klimatické změny. To vyžaduje studium
variability klimatu v časovém i prostorovém měřítku.

5) Zlepšení popisu působení aerosolů. To má vést k věrohodnějším projekcím
pro různé scénáře zahrnující působení skleníkových plynů i aerosolů.

6) Vývoj modelů s přesnějším popisem chemických a biologických procesů
v oceánu i na pevnině. Nutnost lepší parametrizace chemických procesů
v atmosféře.

7) Studium nelineárních procesů v atmosféře ve snaze zabránit
„překvapením“, spojeným zejména s možností náhlé změny cirkulace
v severním Atlantiku anebo působením zpětných vazeb vyvolaných
změnami v ekosystému planety.

2.4. Použitá data a jejich zdroje

2.4.1. Mezivládní panel klimatické změny

Mezivládní panel klimatické změny (Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC) byl ustanoven v roce 1988 Světovou meteorologickou organizací (World 
Meteorological Organisation, WMO) a Programem spojených národů pro životní prostředí 
(United Nations Enviroment Programme, UNEP). V jeho rámci byly ustaveny 3 pracovní 
skupiny, z nichž první se zabývá vědeckou stránkou změn klimatu a jejich odhadů, druhá 
predikcí možných dopadů těchto změn a třetí strategiemi vedoucími ke snížení rizik.
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Po dobu své existence vydal IPCC čtyři zprávy o pokroku v oblasti výzkumu a 
modelování zemského klimatu. První z těchto zpráv, vydaná v roce 1990, Houghton at al 
(1990), se zabývala problematikou spojenou s výzkumem přirozených změn klimatu a 
antropogenních vlivů na klima, především v souvislosti s růstem koncentrací CO2 a dalších 
skleníkových plynů. Druhá zpráva z roku 1992, Houghton at. al. (1992), doplňovala výsledky 
první zprávy. Třetí zpráva se v roce 1994, Houghton at. al.(1994), zaměřovala především na 
problematiku radiačních vlivů skleníkových plynů a aerosolů, uhlíkového cyklu a scénářů 
emisí a koncentrací skleníkových plynů a aerosolů. Zatím poslední zpráva, obsahující 
dosažené výsledky v této oblasti byla vydána v roce 1996, viz Houghton at. al. (1996). Na rok 
2001 se připravuje vydám další souhrnné zprávy.

Pro usnadnění koordinace mezi jednotlivými centiy, které se zabývají problematikou 
modelování klimatu a pro zlepšení srovnatelnosti odhadů dopadů změny klimatu, bylo v rámci 
IPCC založeno Centrum pro distribuci dat (Data Distribution Centre, DDC). Provoz tohoto 
centra zabezpečují Climatic Research Unit (CRU) ve Velké Británii ve spolupráci Deutsches 
Klimarechenzentrum (DKRZ) ve Spolkové republice Německo, které provozují i jeho 
oficiální internetové stránky na adrese:

http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/

Internetová databáze tohoto centra obsahuje archivované výstupy základních klimatických 
prvků z globálních klimatických modelů Tyto data zahrnují výsledné hodnoty klimatických 
prvků kontrolních běhů modelů, rovnovážných a přechodových studií i skupinových 
předpovědí. V současné době je zde k dispozici deset modelů uvolněných následujícími 
výzkumnými centry:

1.) CSIRO, vyvinutý v Australia ’s Commonwealth Scientific and Industrial Research
Organisation (CSIRO).
2.) ECHAM4/OPYC3, vyvinutý v Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ).

3.) ECHAM3/LSG, vyvinutý v Deutsches Klimarechenzentrum (DKRZ).

4.) HADCM3, vyvinutý v Hadley Centre for Climate Prediction and Research
(HCCPR, UK).
5.) HADCM2, vyvinutý v Hadley Centre for Climate Prediction and Research
(HCCPR, UK).
6.) CGCM, vyvinutý v Canadian Center for Climate Modelling and Analysis
(CCCma).
7.) GFDL, vyvinutý v Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL, USA)
8.) NCAR, vyvinutý v National Centre for Atmospheric Research (NCAR, USA)
9.) NCAR PCM, vyvinutý v National Centre for Atmospheric Research (NCAR, USA)

10.) CCSR/NIES vyvinutý v Center for Climate Research Studies (CCSR, Japan) a
v National Institute for Enviromental Studies (NIES, Japan)

http://ipcc-ddc.cru.uea.ac.uk/


Pro každý z těchto modelů by podle požadavku DDC měly být dány k dispozici časové řady 
měsíčních hodnot následujících klimatických prvků:

1.) průměrná teplota vzduchu ve 2 metrech

2.) průměrná maximální teplota vzduchu

3.) průměrná minimální teplota vzduchu

4.) úhrn atmosférických srážek

5.) celkové dopadající sluneční zářeni

6.) průměrná hodnota rychlosti větru

7.) parametr vlhkosti vzduchu
8.) průměrný tlak redukovaný na hladinu moře

9.) průměrná změna hladiny světového oceánu způsobená teplotní 
roztažností.

Hodnoty archivovaných proměnných jsou k dispozici buď ve formátu GRIB (binární formát 
podle standartu WMO) anebo ve formě ASCII dat, komprimovaných programem Zip do 
souborů označených příponou GZIP.

2.4.2. Základní informace o použitých modelech

Model ECHAM4/OPYC3

Modely řady ECHAM byly vyvinuty z atmosférického modelu evropského centra 
(ECMWF) za použití komplexní parametrizace vyvinuté v Hamburku. (Odtud jméno 
ECHAM). Jedná se o spektrální modely s vertikálním dělením atmosféry do 19 vrstev. Model 
je schopen pracovat v rozlišení T21 až TI 06.

Model ECHAM4 je posledním modelem řady ECHAM, jehož výsledky jsou 
k dispozici na internetových stránkách DDC. Topografie modelu byla odvozena z údajů US 
Navy Dataset. Časový krok výpočtu je 24 minut s výjimkou radiace, která je počítána 
s krokem 2 hodiny.

Model ECHAM4 tvoří celek spolu s modelem oceánu OPYC3 (zkratka OPYC je 
odvozena z výrazu Ocean and isopycnal coordinates) vyvinutým v Ústavu Maxe Plancka pro 
meteorologii (Max Planck Institute, MPI) v Hamburku. Celkový popis obou modelů lze nalézt 
například v Roeckner (1992).



Model CGCM

CGCM (Canadian Global Coupled Model) byl vyvinut v Canadian Centre for Climate 
Modelling and Analysis. Podrobný popis lze nalézt např. v Flato et. al. (1999). Jeho 
atmosférickou složku tvoří model GCMII, popis viz McFarlane et. al. (1992). Jedná se o 
spektrální model pracující v horizontálním rozlišení T32, čemuž odpovídá vzdálenost 
3,75°x3,75°. Ve vertikálním směruje atmosféra rozdělena do 10 vrstev.

Oceánický model je založen na parametrizaci GFDL MOM1.1. Horizontální rozlišení 
tohoto modeluje l,8°xl,8°, ve vertikálním směru model pracuje s 29 vrstvami oceánu. Tento 
model používá dodatečné toky tepla a vody k potlačení klimatického driftu. Tyto toky jsou 
přizpůsobovány podle Mleté integrace spřaženého modelu (AO GCM).

Model NCAR

Model NCAR je spektrální model pracující v rozlišení T21. Jednotlivé uzlové body 
jsou vzájemně vzdáleny 7,5° v rovnoběžkovém směru a 4,4° ve směru poledníku. Další údaje 
o tomto modelu nejsou v současné na době na adrese distribučního centra dostupné.



3. Orografie jednotlivých modelů

3.1. Obecné problémy spojené s popisem orografie

Každý globální klimatický model provádí výpočty v síti uzlových bodů pokrývajících 
Zemi nebo alespoň jednu její hemisféru. Hodnoty klimatických prvků určené v uzlových 
bodech této sítě pak s jistou chybou reprezentují i jejich okolí. Pro každý uzlový bod je dále 
určena i hodnota modelové nadmořské výšky. Síť těchto hodnot vytváří modelovou orografii 
zemského povrchu. Pro každý uzlový bod výpočetní sítě je dále uvedena informace o tom, 
nachází-li se v rámci modelu na pevnině nebo na moři. Tato informace je  uložena ve funkci, 
pro jejíž pojmenování se používá termín „land mask“. Je-li bod považován z hlediska 
modelu za pevninský, je jeho hodnota „land mask“ rovna jedné, jedná-li se naopak o bod 
mořský nabývá „land mask“ hodnoty nula.

V případě spektrálních modelů se horizontální rozlišení uvádí také pomocí hodnoty 
omezení vlnových funkcí. Pro rhomboidální ohraničení, typické pro starší modely, se 
používá značení písmenem R doplněné číslem, vyjadřujícím stupeň volnosti. Obdobně je 
písmenem T značeno triangulámí (trojúhelníkové) ohraničení. Pro klimatické modely jsou 
nejtypičtější rozlišení T21, T31, T42. Meteorologické předpovědní modely pracují obvykle 
s rozlišením T63 až T213.

Na nedostatečné rozlišení klimatických modelů se v literatuře často poukazuje, viz 
např. Harrison (1990). Jako příklad bývá uváděna nepřítomnost Nového Zélandu v modelové 
orografii zejména méně podrobných modelů (z počátku 90. let a starších). I v současné době 
zůstává rozlišovací schopnost klimatických modelů poměrně nízká. Typické je rozlišení 2° 
až 7° horizontálně a cca 10-20 vrstev vertikálně. Těmto hodnotám odpovídají horizontální 
vzdálenosti mezi uzlovými body v řádu stovek kilometrů. Je zjevné, že menší a srovnatelně 
velké povrchové útvary nejsou proto v orografii modelu zachyceny vůbec, či jsou silně 
shlazeny.

Tvorba dostatečně výstižné orografie pro určitý model je vždy velmi náročným 
úkonem. Tato náročnost spočívá ve skutečnosti, že orografie je používána v mnoha 
výpočtech jako spodní hraniční podmínka, navíc sama často vstupuje do výpočtů některých 
prvků a přímo ovlivňuje jejich výsledky. Typickým problémem, se kterým je možno se 
setkat při výpočtech polí klimatických prvků v oblasti výrazných orografických rozdílů je 
Gibbsův efekt. Ten způsobuje nežádoucí „rozvlnění“, které je třeba dále odstranit.

Pro zachycení skutečné orografie v současných globálních klimatických modelech je 
typické zejména zkreslování tvaru kontinentů nebo ostrovů a podhodnocování nadmořské 
výšky. V prvním případě jsou nejpostiženější zejména z geografického hlediska složité 
regiony (Evropa, jihovýchodní Asie, střední Amerika). V druhém případě se jedná o výrazné 
podhodnocování skutečné nadmořské výšky zejména vysokohorských oblastí. Je-li však tato 
oblast dostatečně rozlehlá, není tento jev výrazný, případně k podhodnocení nedochází. Toto 
je typické zejména pro Antarktidu, v menší míře pak pro Grónsko a Tibetskou náhorní 
plošinu. Je třeba zdůraznit, že jednotlivé modely se v tomto vzájemně výrazně liší. Obecně 
lze konstatovat, že je-li rozlišení modelu vyšší, jsou popsané nedostatky v jeho orografii 
méně výrazné.



3.2. Reanalyzovaná orografie zemského povrchu

Orografie zemského povrchu určená z hodnot nadmořské výšky uvedených v databázi 
etopoóO je zachycena na obr. 3.1. Tato databáze je standardní součástí distribuce programu 
Ferret. Obsahuje hodnoty nadmořské výšky zemského povrchu určené v uzlových bodech, 
které jsou vzájemně horizontálně vzdáleny 1°. Jedná se o nej podrobnější zobrazení 
zemského povrchu použité v této práci. Tyto hodnoty byly dále využity pro redukci hodnot 
reanalyzované roční průměrné teploty vzduchu NCAR/NCEP uvedené v kapitole 5.2.1.

Obr. 3.1. Orografie zobrazená z údajů databáze etopoóO.

Srovnáme-li orografii zemského povrchu na obr 3.1 s údaji v zeměpisném atlasu, 
např. Kapesní atlas světa (1998), je zřejmé, že zde dochází k podhodnocování nadmořské 
výšky (Kordillery v Mexiku a Kanadě, Andy v Chile a Kolumbii, horské systémy v rusko- 
čínském pohraničí). Rozsah tohoto podceňování je obtížné vyčíslit, avšak je zřejmé, že 
v některých uvedených oblastech přesahuje 1000 m. Samotný průběh vrstevnic však stále 
zachycuje tvar důležitých orografických rysů povrchu Země dostatečně i ve srovnání 
s fyzickou geografickou mapou srovnatelného měřítka.



3.3. Model ECHAM4

Výpočetní síť tohoto m odeluje zastoupena v rovnoběžkovém směru 128 uzlovými 
body a v poledníkovém směru 64 body rozmístěnými v Gaussovské stupnici. Vzájemná 
vzdálenost jednotlivých uzlových bodů se pak pohybuje okolo 2,8°. Orografie tohoto modelu 
je zachycena na obr. 3.1. Na tomto obrázku si lze povšimnout, že model ECHAM4 
zachycuje orografii nejlépe ze všech v této práci posuzovaných modelů. Je zde patrný velmi 
dobrý souhlas ve tvaru jednotlivých horských systémů se skutečností. Na druhou stranu je  již 
zřejmé podceňování nadmořské výšky v některých regionech. Nejvýrazněji je  patrné 
zejména v některých vysokohorských územích Ameriky a Asie, kde se týká obdobných 
oblastí jako v případě reanalyzovaných dat nadmořské výšky etopoóO v kapitole 3.2. I 
v tomto případě jsou některé orografické útvary proti skutečnosti podhodnoceny o více než 
1000 m.

3.4. Model CGCM

Oproti modelu ECHAM4 je horizontální rozlišení modelu CGCM výrazně nižší. 
V rovnoběžkovém směru zahrnuje 96 bodů vzdálených od sebe 3,75°, v poledníkovém

22



směru zahrnuje 48 bodů rozmístěných rovněž v Gaussovské stupnici. Orientačně se 
vzdálenost bodů v poledníkovém směru pohybuje okolo 3,7°.

Z obr. 3.2 je patrné, že snížení hustoty uzlových bodů modelu skutečně snížilo jeho 
schopnost popisu zemského povrchu. Průběh vrstevnic v oblasti významných horských 
masívů zhruba odpovídá jejich skutečnému tvaru. Nicméně se zde projevuje, že tato shoda 
není úplná a v některých oblastech dokonce zasahuje vrstevnice 500 m nadmořské výšky i 
tam, kde se ve skutečnosti nachází oceán. Co se hodnot nadmořské výšky v horských 
oblastech týče, je  zde model CGCM méně přesný než model ECHAM4. Dochází zde k 
jejímu výraznému podceňování.

Z obrázku 3.2 je patrné, že model udává nadmořskou výšku zhruba o 1000 až 3000 
metrů nižší zejména v Himalájích, Andách, Kordillerách a horských systémech střední 
Afriky než je tomu ve skutečnosti. Např. Andy a Kordillery v orografii modelu CGCM nikde 
nepřekračují nadmořskou výšku 3000 metrů. Některé okrajové části zmíněných pohoří jsou 
zanedbány úplně. V polárních oblastech tento rozdíl není tak výrazný, avšak i zde je možno 
vypozorovat, že model CGCM hůře vystihuje rozložení pevninského ledovce v Grónsku a 
Antarktidě.

V západní a střední Evropě vidíme méně podrobností než u modelu ECHAM4. 
Významná evropská pohoří jsou zde redukována na oblast vyšších hodnot nadmořské výšky 
na jihu střední Evropy, neboť zde jsou v modelové orografii situovány Alpy. Další vyšší 
hodnoty se vyskytují v oblasti Iberského poloostrova. Patrně se zde jedná o vyjádření
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výskytu vysokých hodnot nadmořské výšky na Iberském poloostrově a v Severozápadní 
Africe.

3.5. Model NCAR

Výpočetní síť modelu NCAR je zastoupena horizontálně 48 uzlovými body 
v rovnoběžkovém směru vzdálených od sebe 7,5° zemepisné šířky. V poledníkovém směru 
je rozmístěno 40 bodů rovněž v Gaussovské stupnici. Průměrná vzdálenost je 
v poledníkovém směru cca. 4,4°.

Vzhledem k nízké rozlišovací schopnosti dané velkým krokem sítě, vystihuje 
modelové pobřeží jednotlivých částí pevnin jejich skutečné tvary jen velmi hrubě. Jak bylo 
výše uvedeno, tento nedostatek je nejvýraznější v oblastech geograficky složitých, za které je 
možno považovat oblast Indonésie, Karibského moře, severní oblasti Kanady (včetně 
Grónska) a samozřejmě západní části evropského kontinentu. V případě Evropy lze za 
nejvýraznější nedostatek orografie modelu NCAR považovat vymizení Britských ostrovů a 
Islandu a velmi hrubé zachycení oblasti Středozemního moře a Skandinávie. To je  zřejmý 
důsledek toho, že střední a západní Evropu v tomto modelu reprezentuje asi 10 uzlových 
bodů. Pro ilustraci je uveden obrázek 3.4 zachycující modelovou orografii modelu NCAR.
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Orografie modelu NCAR z významných útvaru naší planety zachycuje nejlépe 
Antarktický ledovcový štít, Grónský ledovec a Himalájský horský systém spolu s Tibetskou 
náhorní plošinou. Ve všech zmiňovaných oblastech ovšem nadmořskou výšku těchto útvarů 
podceňuje, a to místy velmi výrazně. U Grónska model ubírá cca 500 -  1000 metrů oproti 
údajům publikovaným v zeměpisné literatuře, v oblasti Tibetu má tento rozdíl místy hodnotu 
až 2000 metrů. Výška antarktického štítu je podceněna méně, ale je zde patrná disproporce 
v rozložení ledovcového příkrovu.

Z dalších významných horských celků jsou nejvíce potlačeny masívy And a 
Kordiller, jejichž modelová nadmořská výška nikde nepřekračuje 2000 m, a to dokonce ani 
v rovníkových Andách. To lze považovat za naprosto nedostatečné, navíc vrstevnice 
nadmořské výšky 1000 m tvoří pouhé dvě uzavřené křivky. V Kordillerách se jedná o oblast 
vymezenou 35° a 60° severní šířky, v Andách tato oblast zahrnuje výše zmíněnou 
rovníkovou část, nacházející se východně od Amazonské nížiny. V jiných oblastech 
nedosahuje nadmořská výška těchto horských systémů ani tisíce metrů. Dá se tedy očekávat, 
že negativní vlivy těchto podcenění budou velmi výrazné, pokud nebudou v parametrizacích, 
např. srážek, kompenzovány.

Rovněž v Africe se nacházejí stejné nedostatky jako v předchozím případě. Jedná se 
zde opět o velké podcenění nadmořské výšky jednotlivých horských systémů ve srovnání se 
skutečností a o zkreslení jejich skutečné polohy.

V Evropě, která je pro nás hlavním objektem zájmu, se nenachází žádné výrazné 
modelové horské systémy v měřítku tisíců kilometrů, proto jsou v ní potlačeny všechny 
důležité orografické útvary podílející se na formování středoevropského klimatu.



4. Pole teploty vzduchu

4.1. Rozložení teploty vzduchu na zemském povrchu

Jednou z hlavních charakteristik klimatu je rozložení teploty na zemském povrchu. 
V této kapitole je uvedeno pole průměrné roční teploty vzduchu ve dvou metrech vypočtené z 
průměrných měsíčních hodnot teploty kontrolních běhů modelů ECHAM4, CGCM a NCAR. 
Tato pole byla porovnávána s reanalyzovanými hodnotami průměrné roční teploty vzduchu 
z databáze společně spravované National Center for Atmospheric Research (NCAR) a 
National Center for Enviromental Prediction (NCEP). Data reanalyzovaných průměrných 
měsíčních hodnot teploty vzduchu byla vybrána ze souboru ds090.2. Síť uzlových bodů těchto 
dat má horizontální rozlišení 1,875° v rovnoběžkovém směru a cca 1,91° ve směru 
poledníkovém (192 x 94 uzlových bodů). Podrobnější informace o této databázi viz Kalnay et. 
al., (1996). Ve všech případech jsou výsledky uváděny pro období 1961 až 1990.

4.1.1. Reanalyzovaná data NCAR/NCEP
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Obr. 4.1. Rozložení průměrné roční teploty vzduchu v Kelvinech ( průměr za období
1961 až 1990) určené z reanalyzovaných dal NCAR/NCEP



Obrázek 4.1 na předchozí straně zachycuje rozložení průměrné roční teploty vzduchu 
spočtené z údajů databáze NCAR/NCEP. Jsou zde zachyceny základní rysy rozložení teploty 
na zemském povrchu. Patrný je např. vliv silných mořských proudů, z nichž nejvýrazněji se 
projevuje Golfský proud. U pobřeží Ameriky lze vysledovat vliv Kalifornského a 
Humboldtova proudu. Za povšimnutí stojí také chladné oblasti vzduchu nad Andami, 
Himalájemi a Tibetem.

Nad mořem jsou nejvyšší teploty dosahovány ve východní částí Indického oceánu, na 
západě Tichého oceánu, v oblasti Karibského moře a u západního pobřeží Mexika. Nad 
pevninou je nej teplejší jižní pás Sahary a jih Arabského poloostrova. Mezi oběma 
polokoulemi je zřetelný rozdíl. Na severní polokouli přítomnost rozsáhlých ploch souše 
s výraznými horskými systémy a silné mořské proudy ve středních a vyšších šířkách způsobují 
velké odchylky od zonálního rozložení teploty, zatímco na jižní polokouli zůstává průběh 
izoterem spíše zonální.

Rozložení průměrné lednové a červencové teploty vzduchu je zachyceno na obr. P. 1, 
respektive P.2 v příloze.

4.1.2. Model ECHAM4

Obr. 4.2. Rozložení průměrně roční teploty vzduchu v Kelvinech ( průměr za modelové
období 1961 až 1990) podle modelu ECHAM4.

27



Pole průměrné roční teploty vzduchu vypočítané z teplotních výstupů modelu 
ECHAM4 je  zachyceno na obr. 5.2, umístěném na předchozí straně. Základní rysy skutečného 
pole průměrné teploty vzduchu vystihuje model ECHAM4 dobře. Zachyceny jsou i všechny 
významné odchylky v rozložení teploty způsobené mořskou cirkulací nebo přítomností 
horských systémů. Oproti datům NCAR/NCEP (obr. 4.1) je uváděná teplota vzduchu nad 
některými oblastmi vyšší o 1 -  3 K, tento efekt je  patrný zejména nad rovníkovým pásem. 
V případě Evropy je toto nadhodnocování poměrně nevýznamné a zpravidla nepřekračuje 2K. 
Další oblast, kde se liší modelová a reanalyzovaná teplota vzduchu, je např. Antarktida. V její 
centrální části je  teplota modelem podhodnocena místy až o 5 K, naopak nad Rossovým a 
Amundsenovým mořem převyšuje teplota vzduchu podle modelu ECHAM4 hodnoty 
reanalyzované teploty NCAR/NCEP o cca 5 K. Průměrná lednová a červencová teplota 
vzduchu z modelu ECHAM4 je  zachycena v příloze na obrázcích P.3 a P.4.

4.1.3. Model CGCM

Rozložení průměrné roční teploty vzduchu podle modelu CGCM na zemském povrchu 
(obr. 4.3) vystihuje základní rysy pole teploty rovněž dostatečně. V některých regionech se 
však vyskytují značné odchylky. V subsaharské Africe modelové teploty vzduchu 
nepřekračují izotermu 300 K, ale nad rovníkovými moři jsou místy nadhodnoceny.

Obr. 4.3. Rozložení průměrné roční teploty vzduchu v Kelvínech ( průměr za modelové
období 1961 až 1990) podle modelu CGCM.
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Pro klima střední Evropy má velký význam transport tepla a vlhkosti z Atlantského 
oceánu. Ve východní části severního Atlantiku a také v západní a střední Evropě jsou 
modelové teploty modelu CGCM nadsazeny o 1 až 4 K. Ještě výraznější rozdíly se nacházejí 
v Severním ledovém oceánu, kde se zejména mezi východním pobřežím Grónska a Severní 
Zemí vyskytují teploty nadhodnocené až o 10 K. V modelovém poli průměrné teploty 
vzduchu se negativně projevuje vliv řidší sítě uzlových bodů u modelu CGCM což je patrné v 
nesouladu s rozložením reanalyzované teploty NCAR/NCEP v oblasti Tibetu a Antarktidy. 
Teplotní pole modelu CGCM také dobře nepostihuje detaily v průběhu jednotlivých izoterem. 
Průměrná teplota v lednu a červenci je zachycena na obr. P.5 a P.6 v příloze.

4.1.4. Model NCAR

Oproti předchozím modelům je pole průměrné roční teploty vzduchu u modelu NCAR 
velmi vyhlazené. Tento efekt je tak silný, že shlazuje i velmi výrazné rysy pole teploty, jako je 
průběh izoterem v severní Evropě, v oblasti zasahované Golfským proudem. Uváděné 
hodnoty teploty jsou ve srovnám s reanalyzovánými teplotami NCAR/NCEP významně 
nadhodnoceny. Téměř celý rovníkový pás, spolu s přilehlými oblastmi, dosahuje v modelu 
NCAR teploty vyšší než 300 K a model je zde asi o 5 K teplejší než uvádí reanalyzovaná data. 
V Evropě je nesoulad ještě větší, modelová teplota je zde místy až o 10 K vyšší.

Obr. 4.4. Rozložení průměrné roční teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za modelové
období 1961 až 1990) podle modelu NCAR.
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Největší rozdíly mezi teplotami vzduchu z reanalyzovaných dat a modelem NCAR lze 
nalézt v Arktidě a Antarktidě, kde je modelová teplota nadhodnocena až o 15 K. Průměrná 
lednová a červencová teplota vzduchu z modelu NCAR je uvedena v příloze (obr. P.7 a P.8).

4.2. Teploty vzduchu redukované na hladinu moře

Jednu z možností, jak potlačit vliv orografíe na pole teploty vzduchu, představuje 
redukce teploty na hladinu moře. Tento výpočet byl proveden pro oblast mezi 36° a 72° 
severní šířky a 18° západní délky až 30° východní délky. Takto zvolená oblast zahrnuje celou 
Evropu, s výjimkou okrajových částí Balkánu a evropského Ruska. Její výběr nám umožňuje 
použít pro redukci průměrné roční teploty vzduchu hodnotu průměrného vertikálního 
teplotního gradientu typického pro Evropu, tedy 0,64 K/l OOm, jak je uvedena např.v Pechala a 
Bednář (1991). Zároveň nám tato volba dovoluje předpokládat, že vzniklá chyba nepřekročí 
mez, jež by vedla ke znehodnocení s její pomocí dosažených výsledků. Redukce průměrné 
roční teploty byla provedena jak pro všechny vybrané modely, tak i pro reanalyzovaná data 
NCAR/NCEP, Pro redukci modelových teplot byly použity hodnoty nadmořské výšky 
orografíe jednotlivých modelů. Výpočet reanalyzovaných dat byl proveden pomocí hodnot 
nadmořské výšky z databáze etopoóO (viz kapitola 3.2). Výpočty byly provedeny a výsledky 
zobrazeny pomocí programu Surferó.

4.2.1. Reanalyzovaná data NCAR/NCEP

Obr. 4.5. Pole reanalyzovaná průměrné roční teploty vzduchu v Kelvinech redukované na 
hladinu moře v oblasti Evropy (průměr za období 1961-1990).
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Pole průměrné roční teploty vzduchu přepočtené na hladinu moře je uvedeno na obr. 
4.5. Zřejmý je vliv Golfského proudu v oblasti Norského a Severního moře. Oblast prudkého 
poklesu teploty vzduchu severně od Islandu odpovídá jihovýchodnímu pobřeží Grónska.

4.2.2. Model ECHAM4

Redukované pole modelu ECHAM4 se vyznačuje, jak je patrné z obr. 4.6, sníženou 
schopností zachytit detail v poli teploty. Základní rysy rozložení pole teploty vzduchu však 
zůstávají zachyceny. Dobře patrný je vliv Golfského proudu nad Severním a Norským mořem, 
který se zde projevuje výrazným posunutím průběhu izoterem na sever. (Velmi nízké teploty 
znázorněné v levém horním rohu jsou způsobeny přítomností masívu Grónského ledovce.) 
Porovnání reanalyzovaných a teplot redukovaných z modelu ECHAM4 je zachyceno na obr. 
4.7.

Obr. 4.6. Pole průměrné roční teploty vzduchu modelu ECHAM4 redukované na hladinu 
moře v oblasti Evropy (v Kelvinech, průměr za období 1961-1990).

Isolinie kladných hodnot odchylky teploty zde ohraničují místa, kde model udává vyšší 
teplotu než vychází výpočtem z reanalýz NCAR/NCEP. Všeobecně lze konstatovat tendenci 
modelu nadhodnocovat teploty vzduchu redukované na hladinu moře. Nejčastěji se jedná o 
nadhodnocení teploty v rozsahu 1 až 2 K, což je hodnota typická také pro území ČR.



V místech, kde je orografie složitější nebo v horských oblastech, dochází zpravidla k větším 
odchylkám teploty. Na obrázku je možno takto určit oblasti Grónska, Iberského poloostrova, 
severozápadní Afriky a Anatolie (vnitrozemí Turecka).

Jistou výjimku z výše uvedeného tvoří jižní Skandinávie a Pobaltí, kde reanalyzovaná 
data udávají oproti modelu vyšší teploty. Odchylka zde nepřesahuje 3 K a i této hodnoty je 
dosaženo jen v malém rozsahu. Další podružné centrum záporné odchylky teploty lze nalézt 
ve východních Alpách.

Obr. 4.7. Rozdíl mezi modelovým (.ECHAM4) a reanalyzovaným polem průměrné roční teploty 
vzduchu (průměr za období 1961-1990) redukované na hladinu moře.

4.2 J .  Model CGCM

Pole průměrné roční teploty vzduchu redukované na hladinu moře, vypočtené z dat 
modelu CGCM, je zachyceno na obrázku 4.8. V případě tohoto modelu je patrný jistý pokles 
rozlišovací schopnosti např. i v porovnání s modelem ECHAM4. Základní rysy průběhu 
izoterem i zde vystihují podstatu rozložení pole redukované teploty. Nicméně model CGCM 
již nezachycuje dostatečně podrobnosti v rozložení redukované teploty vzduchu, například zde 
není dobře patrný vliv Alp na průběh izoterem ve střední Evropě.

Rozdíly mezi reanalyzovaným a modelovým polem redukované teploty vzduchu jsou 
zachyceny na obr. 4.9. Vysoké kladné odchylky teploty v oblasti Islandu (levý horní roh obr. 
4.9) lze vysvětlit nesouladem mezi modelovou a skutečnou polohou Grónska. Tento jev patrně 
vznikl tím, že hodnoty teploty ležící nad modelovým Grónskem byly redukovány na hladinu 
moře, zatímco v reanalyzovaných datech k této redukci nedošlo, neboť ty zde ve skutečnosti 
umisťují oceán a tato data jsou tak již vlastně,„redukována“.
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Obr. 4.8. Pole průměrné roční teploty vzduchu modelu CGCM redukované na hladinu moře 
v oblasti Evropy (v Kelvinech, průměr za období 1961-1990).

Obr. 4.9. Rozdíl mezi modelovým (CGCM) a reanalyzovaným polem průměrné roční teploty 
vzduchu (průměr za období 1961-1990) redukované na hladinu moře.
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V samotné evropské oblasti nezachycuje orografíe modelu CGCM výrazné horské 
systémy (viz kapitola 3). Tím lze částečně vysvětlit rozdíl mezi modelovými a 
reanalyzovanými hodnotami průměrné roční teploty vzduchu redukované na hladinu moře.
V oblasti ČR uvádí model CGCM hodnotu redukované teploty vzduchu vyšší o 3 K než 
reanalyzovaná data a je zde asi o 2 K vyšší než v případě modelu ECHAM4.

Dále je i zde patrné, že vyšší hodnoty rozdílu mezi reanalyzovanými a modelovými 
teplotami se váží na horské systémy. To však lze stejně jako v předchozím případě vysvětlit 
rozdílem (respektive posunem) mezi modelovou a podrobnější reanalyzovanou orografii, která 
lépe popisuje skutečný povrch Evropy.

4.2.4. Model NCAR

Obrázek 4.10 zachycuje rozložení pole průměrné roční teploty vzduchu redukované na 
hladinu moře tak, jak bylo vypočteno z hodnot udávaných výstupem modelu NCAR.

Obr. 4.10. Pole průměrné roční teploty vzduchu modelu NCAR redukované na hladinu moře 
v oblasti Evropy (v Kelvinech, průměr za období 1961-1990).

Oproti dříve uvedeným modelům ECHAM4 a CGCM je zcela zřejmé, že model 
NCAR má nejnižší rozlišovací schopnost. Jen obtížně se zde v poli teploty hledají rysy 
klimatu typické pro Evropu. Je patrné, že model NCAR má potíže se zachycením vlivu 
Golfského proudu i dalších jevů charakteristických zejména pro výše položené oblasti Evropy. 
Pole redukované teploty vzduchu je zde již velmi vyhlazeno a jen zhruba odpovídá 
redukované teplotě, jak ji udávají reanalyzovaná data.
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Rozdíl mezi redukovanou teplotou spočtenou z dat modelu NCAR a reanalyzovaných dat 
NCAR/NCEP nám přibližuje obr. 4.11. Z něho je zřejmé, že model velmi výrazně 
nadhodnocuje teplotu hlavně nad evropskou pevninou. Pro oblast střední Evropy model udává 
hodnoty nadhodnocené až o téměř 10 K, (Takto je nadhodnocena teplota např. na území ČR). 
Netypicky oproti modelům ECHAM4 a CGCM je zde chladnější než ve skutečnosti uváděna 
oblast Norského moře. Podobně jako v modelu CGCM se zde nereálně projevuje přítomnost 
Grónska, které je v modelové topografii posunuto příliš na východ. Na obr. 4.11 se to 
projevuje vysokými hodnotami rozdílu redukovaných teplot vzduchu na jeho levém horním 
okraji.

Obr 4.11. Rozdíl mezi modelovým (NCAR) a reanalyzovaným polem průměrné roční teploty 
vzduchu (průměr za období 1961-1990) redukované na hladinu moře.
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5. Roční amplituda teploty vzduchu

5.1. Amplituda teploty vzduchu a termická kontinentalita klimatu

Klima typické pro různé regiony Země se často vzájemně velmi liší. Vnitrozemské 
klima rozsáhlých pevnin se zpravidla výrazně odlišuje od klimatu pobřežních či přímo 
mořských oblastí. Tento rozdíl je dán zejména různým ročním a denním chodem teploty a 
rovněž jiným režimem srážek. Pro pobřeží je typický poměrně nízký roční i denní chod 
teploty a zároveň relativně vysoká vlhkost vzduchu doprovázená srážkami poměrně 
rovnoměrně rozloženými na celý rok. Naopak vnitrozemí se vyznačuje velmi výrazným 
chodem roční i denní teploty a zároveň letním maximem srážek, které vypadávají hlavně 
z konvektivní oblačnosti. Navíc je zde celkový úhrn ročních srážek nízký oproti maritimním 
oblastem. Tyto faktory se významným způsobem podílí na formování místního ekosystému a 
přímo ovlivňují i činnost člověka na daném území. Nepříjemné a drsné klima neumožňuje 
rozvíjet intenzivní zemědělství a je tak příčinou dodnes nízké hustoty osídlení těchto oblastí.

Charakter klimatu v různých oblastech lze do jisté míry vystihnout jejich 
kontinentalitou nebo oceanitou. Tyto pojmy popisují vliv pevniny nebo oceánu na klima, lze 
je chápat jako podíl výskytu oceánské či pevninské vzduchové hmoty nad příslušnou oblastí. 
Pro popis termické kontinentality byly v první polovině našeho století vytvořeny indexy. Mezi 
nejpoužívanější patří zejména:

index Gorczynského: 
index Conradův 

index Chromovův 

index Johanssenův.

kde symbol A značí střední roční amplitudu teploty a symbol φ zeměpisnou šířku.

Z jejich zápisu je zřejmé, že platnost indexu Gorczynského a Johanssenova je omezena 
na oblasti středních a vyšších zeměpisných šířek. Pojem termická kontinentalita má praktický 
význam pro oblasti ležící v mírném, respektive subpolámím klimatickém pásu. Ve třicátých 
letech vznikly v ČSR práce aplikující index Gorczynského na hodnoty roční amplitudy teploty 
spočtené z měřené teploty vzduchu v jednotlivých meteorologických stanicích v ČSR 
(Hrudička, 1937).

V této práci byly použit index Gorczynského, neboť je v literatuře dostupnější a více 
používán. Tento index byl empiricky odvozen z tehdy dostupných měření teploty vzduchu tak, 
že index spočtený pro Tórshavn (Faerské ostrovy, Dánsko) vyjadřoval nulovou termickou 
kontineiitalitu (100% oceanitu), naopak 100% kontinentalita měla být dosažena v Omjakonu 
(Ruská federace). Výsledky výpočtu tohoto indexu jsou výrazně ovlivněny rozdíly mezi 
jednotlivými hodnotami amplitudy teploty vzduchu použité pro výpočet a v důsledku toho se 
publikované výsledky jednotlivých autorů vzájemně poněkud liší.

36

(5.1)

(5.2)

(5.3)

(5.4)



5.2. Pole roční amplitudy teploty vzduchu

V této kapitole jsou uvedeny výsledky výpočtu průměrné roční amplitudy teplot) 
vzduchu. Pro každý uzlový bod byla odečtena nejnižší průměrná měsíční hodnota teplot) 
vzduchu od nej vyšší. Tento postup se opakoval pro každý rok 1961 až 1990, vypočtené 
hodnoty byly zprůměrovány. Výpočet byl proveden jak pro modelová data (ECHAM4. 
CGCM, NCAR) tak i pro reanalyzovaná data NCAR/NCEP. Výsledky byly zobrazeny pomoci 
programu GrADS.

Pro lepší představu, jak jsou modely schopny vystihnout růst roční amplitudy teplot) 
vzduchu ve směru do nitra kontinentu, byly rovněž zařazeny grafy zobrazující průběh roční 
amplitudy v řezu na severní polokouli podél padesáté a šedesáté rovnoběžky mezi 0° a 180‘ 
východní délky. Pro tyto řezy byla rovněž spočtena hodnota indexu kontinentality podle (S.l).

Jiný, jednodušší, způsob výpočtu odhadu roční amplitudy teploty vzduchu spočívá 
v odečtení průměrných lednových hodnot teploty vzduchu od červencových průměrů teploty, 
Výsledky obdržené touto cestou jsou zachyceny v Příloze na obrázcích P.9 až P.12.

5.2.1. Reanalyzovaná data NCAR/NCEP
v

Na obrázku S.l je zobrazena roční amplituda teploty spočtená z reanalyzovaných dal 
NCAR/NCEP. V souladu s dřívějšími výsledky uvedenými v literatuře se maximum roční 
amplitudy teploty na severní polokouli nachází nad východní Sibiří. Druhé poněkud slabší 
centrum je patrné nad severní Kanadou. Zejména v Asii je vidět, že oblasti s amplitudou nad 
35 K zabírají rozsáhlá území v nitru kontinentu. I na asijském pobřeží Tichého oceánu 
dosahuje roční amplituda teploty více než 40 K. To lze vysvětlit silným vlivem Sibiřské 
anticyklony v této oblasti.

Ve střední a východní Evropě se hodnoty roční amplitudy pohybují mezi 10 a 25 K, na 
území ČR jsou hodnoty amplitudy uváděny v rozmezí 20 až 25 K. V západní Evropě se již 
velmi silně projevuje vliv Atlantického oceánu. Projevy Golfského proudu se v podobě 
nízkých hodnot amplitudy dají vysledovat i v Arktidě (mezi Grónskem a Novou Zemí) nad 
80° severní šířky. Roční amplituda se zde pohybuje mezi 5 až 15 K, což velmi výrazně 
kontrastuje s plochami nad mořským ledem, kde se její rozsah pohybuje typicky mezi 25 až 
40 K. V severní části Tichého oceánu Severopacifický proud spolu s převládajícím směrem 
atmosférického proudění ovlivňuje pacifické pobřeží severní Ameriky, kde je odpovědný za 
vysoké srážkové úhrny a rovněž relativně malý roční chod teploty. Tyto charakteristiky se 
však omezují jen na úzký pás pobřežních nížin a návětmých svahů pobřežních hor. Tyto 
horské systémy izolují typicky kontinentální vnitrozemí kontinentu od vlivu oceánu.

Pro rozsáhlé oblasti mírných šířek nad oceány je typický poměrně výrazný (více než 5 
K) roční chod teploty, který zde dosahuje výraznějších hodnot ve srovnání nejen s tropickými
oblastmi oceánu, ale i moři obklopujícími Antarktidu. Poměrně vysoké hodnoty amplitudy se 
vyskytují zejména u východních břehů Asie a Ameriky. Tyto zóny jsou protaženy ve směru 
převládajícího proudění v atmosféře i oceánu.
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Směrem k rovníku hodnoty roční amplitudy teploty většinou klesají. Jistou výjimkou 
jsou v tomto ohledu zejména pouštní oblasti Afriky a Asie, kde amplituda nabývá hodnot mezi 
15 až 25 K. V equatoriálním pásu většinou hodnoty nepřekračují 5 K. Od toho se odlišují 
oblasti oceánu západně od Afriky a Jižní Ameriky, kde je tato hodnota překročena a tvoří tam 
izolované plochy ohraničené isolinií 5 K. Možným vysvětlením jejich vzniku mohou být vyšší 
rozdíly mezi teplotami jednotlivých sezón nad relativně chladnou vodou studených mořských 
proudů (Humboldtův u Jižní Ameriky, Benguelský u Afriky). Mimo equatoriální pás a 
oceánské klima jsou nízké hodnoty roční amplitudy (5-10 K) typické i pro monzunové oblasti 
Asie a Ameriky.

V mírném pásu jižní polokoule se nenacházejí rozsáhlé plochy pevniny, kde by bylo 
možno očekávat oblasti s velmi vysokou roční amplitudou teploty. Její zvýšené hodnoty se 
nacházejí ve vnitrozemí Austrálie, jižní Afriky a Ameriky. Velká roční amplituda je typická 
pro rozlehlé plochy Antarktidy, kde na mnoha místech zde přesahuje i 50 K.

Obr. 5.1. Průměrná roční amplituda teploty vzduchu (průměr za období 1961 až 1990) 
spočtená z dat NCAR/NCEP.

5.2.2. Model ECHAM4

Obr. 5.3 zachycuje roční amplitudu teploty vypočtenou z hodnot teploty uváděných 
modelem ECHAM4. Srovnání s reanalyzovánými daty ukazuje, že model zejména v mírných 
šířkách hodnoty amplitudy výrazně nadsazuje. Zatímco pro reanalýzy NCAR/NCEP se místa
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s amplitudou nad 50 K omezují (s výjimkou Antarktidy) pouze na malou plochu ve vnitrozemí 
Sibiře v povodí řeky Leny (Jakutsk), u modelu ECHAM4 zaujímají rozsáhlou zhruba 
trojúhelníkovou oblast, jejíž vrcholy tvoří ústí řeky Ob, Amur a Kolyma. Rovněž i plocha 
absolutního maxima nad 55 K v povodí Leny je výrazně větší než ve skutečnosti.

Podobně jako reanalyzovaná data, model ECHAM4 dává roční chod teploty nad 
oceánem mírného pásu větší než 5 K. Na rozdíl od dat NCAR/NCEP se zde nevyskytují tak 
rozsáhlé mořské oblasti, kde je amplituda ještě vyšší (nad 10 K). Zejména modelová 
amplituda teploty vzduchu nad mořem u pobřeží východní Asie se liší od amplitudy 
reanalyzovaných dat na stejném místě. Ve východní Evropě jsou isolinie kontinentality 
posunuty výrazně na západ a udávají amplitudu o 5 až 15 K vyšší než reanalyzovaná data, ve 
střední a západní Evropě se však s modelem již v podstatě shodují.

Obr. 5.2. Průměrná roční amplituda teploty vzduchu (průměr za období 1961 až 1990) 
spočtená z dat modelu ECHAM4.

Kanadské centrum vysokých hodnot roční amplitudy teploty vzduchu je také 
nadhodnoceno a zvýrazněno. Ve svém maximu se blíží sibiřským hodnotám v povodí Leny. 
Jeho poloha i základní tvar isolinií se v podstatě shoduje se situací na obrázku 5.1. Amplituda 
je tu však o 20 K vyšší, než udávají výpočty provedené z reanalyzovaných dat, ale např. v 
oblasti Arktidy je o cca 5 K podhodnocena.
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V tropickém a equatoriálním pásu se s výjimkou některých oblastí model ECHAM4 
s reanalyzovanými daty shoduje. Jistá odlišnost se týká amazonské nížiny, kde model udává 
hodnoty o několik stupňů vyšší. Rovněž nad oceánem na západ od Afriky a Jižní Ameriky se 
nenachází místa s amplitudou nad 5 K, jako je tomu v případě reanalyzovaných dat. Poměrně 
věrohodně jsou popsány oblasti vyšší amplitudy nad souší jižní polokoule. Roční chod teploty 
nad Antarktidou je výrazně podceněn, zde se model ECHAM4 liší od reanalyzovaných dat 
místy i o více než 10 K.

5.23  Model CGCM

Obr. 5.3. Průměrná roční amplituda teploty vzduchu (průměr za období 1961 až 1990) 
spočtená z dat modelu CGCM.

Roční amplituda teploty spočtená z dat modelu CGCM je zachycena na obr. 5.3. I zde 
je zřejmé, že model nezachycuje přesně rozložení roční amplitudy teploty vzduchu na 
zemském povrchu, ani jejich skutečnou velikost. Dvě hlavní centra nad Sibiří a Kanadou 
zůstávají zachována, ale rozložení amplitudy teploty v Asii jako celku do značné míry 
neodpovídá jejímu rozložení určenému z reanalyzovaných dat NCAR/NCEP. Nadhodnocení 
roční amplitudy je v těchto centrech sice poněkud nižší než u modelu ECHAM4, avšak průběh 
isolinií nesouhlasí s reanalyzovanými daty. Model CGCM udává příliš vysoké hodnoty nad 
rozsáhlými oblastmi Asie. Navíc je patrné, že průběh pobřežní čáry už místy znatelně 
nesouhlasí se skutečností, což se projevuje přesahem „suchozemských“ hodnot nad oceán.
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Naproti tomu v západní a střední Evropě je modelová amplituda zhruba o S K nižší ve 
srovnání s reanalyzovanými daty. To je možné vysvětlit přeceněním vlivu modelového 
Golfského proudu. Z obrázku je zřejmé, jak nerealisticky se oblasti Arktidy mezi Grónskem a 
Novou Zemí vyznačují nízkým ročním chodem teploty.

Kanadské centrum vysokých hodnot amplitudy je  rovněž přeceněno, amplituda je zde 
místy ve srovnání s reanalyzovanými daty nadhodnocena až o 10 K. Navíc je maximum 
tohoto centra posunuto na severovýchod do oblasti Arktického souostroví.

Nad oceány je její roční chod rovněž slabší než u reanalyzovaných dat a modelu 
ECHAM4. V zásadě se však jedná o rozdíly pouze o cca 2-3 K oproti situaci na obr 5.4. Nad 
pevninami jižní polokoule zůstávají zachovány výskyty vyšších hodnot amplitudy.
V Antarktidě udává model CGCM vyšší hodnoty roční amplitudy než model ECHAM4, i 
když ji stále podceňuje o zhruba 5 K a průběh isolinií zde nesouhlasí. Tuto skutečnost je 
možno podobně jako v předchozích případech připsat řidší topografické síti, což vede 
k zahlazení podrobností. Odchylky nad okrajovými moři Antarktidy mohou být způsobeny 
rozdílnou plochou mořského ledu v modelu CGCM a ve skutečnosti.

5.2.4. Model NCAR

Na obrázku 5.4 je  zachycena roční amplituda teploty vzduchu určená z dat modelu 
NCAR. Již na první pohled je zřejmé, že model NCAR rovněž nedokáže přesně vystihnout její 
skutečné rozložení na zemském povrchu. Podobně jako v případě pole průměrné roční teploty 
vzduchu je pole roční amplitudy teploty velmi vyhlazené a jeho podrobnosti jsou silně 
potlačeny.

Stejně jako oba předchozí modely i model NCAR vykazuje tendenci nadhodnocovat 
amplitudu teploty vzduchu. Sibiřské maximum je zde posunuto směrem kjihovýchodu a 
hodnoty jsou v něm nadhodnoceny asi o 5 K. V ostatních částech Sibiře se místy vyskytují 
odchylky ještě vyšší.

Ve střední Evropě je modelová amplituda vyšší o cca 5 K. Vliv Golfského proudu je 
rovněž patrný, ale je posunut spíše dále na západ od Evropy. V důsledku toho jsou i nad 
Atlantickým oceánem v blízkosti evropského pobřeží udávány hodnoty roční amplitudy 
teploty vzduchu charakteristické spíše pro pevninu. To lze vysvětlit odlišnostmi v průběhu 
skutečného a modelového pobřeží., neboť model se zde přesně nedrží skutečného průběhu 
pobřeží a situuje do těchto míst pevninu, zatímco ve skutečnosti se zde nachází moře.

V Arktidě se s výjimkou Grónska, hodnoty modelové a reanalyzované amplitudy 
teploty vzduchu na mnoha místech shodují. Očekávaný vliv Grónského ledovce se na obr. 5.3 
neprojevuje. Maximum kanadského centra vysokých hodnot amplitudy je velmi výrazně 
posunuto na jih až do oblasti Velkých jezer, navíc její velikost zde přesahuje reanalyzovaná 
data o cca 5—10 K. Nad oceánem model NCAR udává poměrně vysoké hodnoty roční 
amplitudy teploty vzduchu. Nesouhlas je největší v oblastech, kde se jeho topografie odlišuje 
od skutečnosti (což je v blízkosti pevnin), ale i dále nad oceánem jsou hodnoty amplitudy
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oproti reanalyzovaným datům NCAR/NCEP přeceněny o 5 až 10 K. Jedinou významnější 
výjimkou jsou pouze rovníková moře, kde je její chod podle dat modelu NCAR nižší než 5 K.

Obr 5.4. Průměrná roční amplituda teploty vzduchu (průměr za období 1961 až 1990) 
spočtená z dat modelu NCAR.

Také na jižní polokouli dochází k obdobným nedostatkům. Zde se rovněž 
vyskytují přesahy „pevninských“ hodnot amplitudy teploty nad moře. V případě Jižní 
Ameriky a Afriky nadhodnocuje mode! NCAR roční amplitudu teploty vzduchu rovněž o cca 
5 K. Místem, které je stejně jako v případě ostatních modelů výrazně podceněno, zůstává 
Antarktida. Hodnoty zde uváděné jsou až o 20 K nižší oproti reanalyzovaným datům.

5.3. Profily roční amplitudy teploty vzduchu

Obr. 5.5 zachycuje průběh roční amplitudy teploty vzduchu podél padesáté 
rovnoběžky eurasijskou pevninou až k 180° východní délky. Vedle reanalyzovaných dat 
NCAR/NCEP jsou uvedeny i hodnoty amplitudy vypočtené z dat modelů ECHAM4, CGCM a 
NCAR. Z průběhu křivek je dobře patrné, jak jednotlivé modely amplitudu nadhodnocují. 
Dále je zřejmé, že modelové křivky nezachycují tolik podrobností v průběhu amplitudy, jako 
křivka reanalyzovaných dat NCAR/NCEP. Nejlepšího souhlasu s ní dosahují křivky 
jednotlivých modelů v oblasti střední a západní Evropy, tj. v levé části obr. 5.5. Model CGCM
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zde (zhruba do 20° východní délky) amplitudu poněkud podceňuje, což je možné vysvětlit 
jako důsledek nadhodnocování vlivu Golfského proudu tímto modelem. Hodnoty 
reanalyzované amplitudy mírně klesají mezi 80° a 110° východní délky (což je území zhruba 
mezi Karagandou a Bajkalem), nej věrohodněji tento pokles vystihuje model ECHAM4. Z obr. 
5.5 je zřejmé, že nejvíce se od skutečnosti odchyluje amplituda spočtená z dat modelu NCAR. 
Ten výrazně nadhodnocuje roční amplitudu teploty vzduchu téměř všude, a navíc jím uváděné 
hodnoty jen velmi zvolna klesají při přechodu z pevniny nad oceán v oblasti Dálného 
východu, kde i na 180° východní délky (střed severního Pacifiku) dosahují hodnoty ještě 16 
K. 1 když se jednotlivé modely vzájemně dosti liší, lze říci, že největší odchylky se nacházejí 
právě v oblastech vysokých hodnot roční amplitudy teploty vzduchu dosahovaných v asijském 
vnitrozemí.

Z obrázku 5.6 je vidět, že průběh reanalyzované amplitudy je podél 60° severní šířky 
výrazně hladší než na 50° severní šířky. To je zde možné vysvětlit nepřítomností orograficky 
členitého povrchu, ve kterém je často modely nepřesně udávána teplota. I zde platí, že nejlepší 
shody modelů s reanalyzovanými daty je dosaženo v Evropě. Na rozdíl od předchozího 
případu popisuje poměry v Asii lépe model CGCM než model ECHAM4. Model NCAR i zde 
udává hodnoty až o téměř 20 K vyšší.

Obr, 5.5. Řez polem roční amplitudy teploty vzduchu podél 50° severní šířky.

Na obrázku 5.7 je uveden index kontinentality vypočtený podle (5.1). V oblasti Evropy 
se indexu reanalyzovaných dat nejvíce blíží hodnoty z modelu ECHAM4. Gorczynského 
index (5.1), vytvořený empiricky z naměřených hodnot teploty ze začátku našeho století, není 
schopen „vměstnat“ příliš vysoké hodnoty modelu NCAR do rozsahu 0 - 100%, proto jeho 
index vykazuje na 127,5° východní délky hodnotu 108,5% a vzhledem k tomu, že byl odvozen
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pro oblast mezi Tórshavnem a Omjakonem, nelze jeho vyjádření v Pacifiku považovat 
s jistotou za věrohodné (jeho hodnota je zde místy dokonce zápomá).

zem. délka [°]

Obr. 5.7. Gorczynského index termické kontinentality podél 50° severní šířky.
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Obr. 5.6. Řez polem roční amplitudy teploty vzduchu podél 60° severní šířky.
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zem. délka [°]

Obr. 5.8. Gorczynského index termické kontinentality podél 60° severní šířky.

V případě Gorczynského indexu podél 60° severní šířky (obr. 5.8), se ze stejného 
důvodu, jako v případě padesáté rovnoběžky, objevují záporné hodnoty modelových dat nad 
Severním mořem. Také v případě tohoto profilu se s reanalyzovanými daty shoduje nejlépe 
model ECHAM4.
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6. Mapy jednobodové korelace

6.1. Jednobodová korelační mapa

Prostorovou vazbu mezi členy pole klimatického prvku lze popsat pomocí korelační 
matice Ry. Prvkem této matice je korelační koeficient r,y (pro výpočet lze použít Pearsonův i 
Spearmannův koeficient korelace) mezi časovými řadami v bodech i a j  příslušného pole. V 
literatuře např. (Wilks, 95) se uvádějí dvě metody používané pro zobrazení případných vazeb. 
První metoda spočívá v tom, že zvolíme jeden bod (referenční), jehož vazbu se zbylými body 
zkoumáme. Koeficienty korelace tohoto bodu se všemi uvažovanými body se vynášejí do 
mapy. (Hodnoty těchto koeficientů obsahuje i-tý sloupec matice Ry) Pro většinu bodů pak 
vykazuje mapa jistou, nepříliš rozsáhlou a obvykle eliptickou oblast vysokých hodnot 
korelace, bezprostředně přiléhající k referenčnímu bodu. V jistých případech se však může 
vyskytovat i oblast hodnot výrazně záporně korelovaných, tvořící jakýsi protipól vůči 
kladnému centru. Někdy je  celá struktura ještě složitější, a na mapě se v takovém případě 
objevuje více kladných a záporných center korelace. Pro oblasti výrazných kladných hodnot 
se používá název „zdroj“ (node) a pro záporné hodnoty „propad“ (antinode). Oblasti 
výrazných záporných hodnot korelace pak odpovídají akčním centrům v poli daného prvku. 
Z nich lze určit i index příslušný danému rozložení akčních center, a to postupem popsaným 
např. v (Navarra, 1995). Tuto metodiku lze dále využít i pro pole odlišných klimatických 
prvků, například tlaku.

Rozhodnutí, zda považovat koeficienty korelace v jednobodové korelační mapě za 
statisticky významné, je obtížné, neboť nelze spolehlivě určit takovou hodnotu, kterou je 
možné považovat za mezní. Problém významnosti se pak řeší výpočtem mapy pro jiný časový 
interval nebo pro podintervaly původního časového intervalu a výsledky se pak porovnávají 
s původní mapou. Zachovává-li se rozložení akčních center i v těchto případech, lze usuzovat 
na jejich skutečnou existenci.

Další metoda spočívá v konstrukci tzv. složené mapy (composite map, teleconnection 
map). Postup spočívá ve výběru nej nižší hodnoty záporné korelace pro každý bod. Absolutní 
hodnota této korelace „teleconnectivity“ se pak vynáší do pozice dotyčného bodu v mapě. 
Takto vytvořená mapa pak zachycuje rozložení maximálních hodnot (teleconnectivity), 
lokální extrémy této funkce na mapě pak ukazují na přítomnost výrazných prostorových vazeb 
v poli zkoumané veličiny. Tato metoda je oproti předcházející vhodnější v případě, neznáme- 
li rozložení center dálkových vazeb v poli klimatického prvku, neboť vede k jejich odhalení.

Alternativu pro popis vazeb mezi prvky pole pak poskytuje např. analýza hlavních 
komponent (Principal Component Analysis, PCA). Oproti korelační analýze však podává 
informaci zejména o časových škálách na kterých se „teleconnection“ odehrávají. Podrobnější 
popis této metody lze nalézt např. ve (Storch, 1995)



6.2. Korelace v oblasti střední Evropy

Pro průměrné červencové a lednové hodnoty teploty vzduchu byly vypočítány mapy 
jednobodové korelace. Oblast zvolená pro výpočet se nachází mezi 112,5° západní délky a 
42,5° východní délky a 22,5° až 90° severní šířky. Za referenční bod těchto map byl zvolen 
takový, který se ve výpočetních sítích vybraných modelů nachází nejblíže území ČR. Výpočty 
byly provedeny pomocí programu Ferret a výsledné jednobodové korelační mapy teploty jsou 
prezentovány ve formě obrázků vytvořených v programu GrADS. Pro výpočet byly použity 
reanalyzované průměrné měsíční teploty z databáze NCAR/NCEP pro ledny a července v 
letech 1961-1990. V případě modelů byly zdrojem dat 301eté výstupy měsíčních hodnot 
teploty z jejich kontrolních běhů ve stejném časovém intervalu.

6.2.1. Reanalyzovaná data NCAR/NCEP

Lednová jednobodová korelační mapa spočtená z dat NCAR/NCEP pro bod 15° 
východní délky a 50,5° severní šířky je zachycena na obr. 6.1. Oblast vysokých hodnot 
korelace obklopující referenční bod je zhruba eliptická, protažená v rovnoběžkovém směru. 
Hodnoty korelace vyšší než 0,8 se nalézají na rozsáhlé ploše velké části střední a západní 
Evropy severně od Alp a zasahují také nad Bělorusko a Ukrajinu. Vysoké hodnoty korelace 
více než 0,6 se vyskytují nad územím Ruska. V opačném směru na západ od pobřeží Skotska 
nastává prudký pokles a přechod do rozsáhlého centra záporných hodnot v menších než -0,6, 
která se nalézá jihozápadně od Islandu a nad Grónskem. Další výrazné centrum záporných 
hodnot (méně než -0,6) se nalézá nad Rudým mořem, ale vzhledem k tomu, že se jedná o 
polohu na samé hranici zkoumané oblasti, nelze jeho rozsah a význam blíže popsat. Ve 
zvolené oblasti se nachází také druhé centrum kladných hodnot korelace v blízkosti pobřeží 
USA, ale to je  poměrně slabé a nevýrazné (nepřesahuje výrazně hodnotu 0,4). Nad vlastním 
územím Severní Ameriky se nenachází žádné hodnoty korelace, které by bylo možno 
považovat za významné.

Červencová mapa vykazuje oproti lednové situaci několik významných změn. 
Samotné centrum vysokých hodnot korelace okolo referenčního bodu je méně rozsáhlé a také 
jeho tvar je  odlišný. Maximum tohoto centra se omezuje na střední Evropu a menší část 
západní Evropy. Také v západním směru nad Atlantický oceán nedochází k tak prudkému 
poklesu jako v lednových datech a oblast výrazných negativních hodnot korelace nad 
severním Atlantikem je méně výrazná. V jejím centru, které se nachází jižně od Grónska a 
mezi Grónskem a Islandem, se vyskytují hodnoty korelace nižší než -0,6. Poslední 
významnější centrum nalezené už v lednových datech, oblast kladných hodnot korelace 
východně od USA, se také výrazně zmenšila a je posunuta více na sever. Výrazné hodnoty 
záporné korelace se nacházejí na Tureckem, ale omezují se jen na velmi malou oblast. Ani 
v červencových datech se nenacházejí nad územím Ameriky významné hodnoty korelace.
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Obr. 6.I. Korelace v poli průměrné lednové teploty vzduchu pro NCAR/NCEP data.

Obr. 6.2. Korelace v poli průměrné červencové teploty vzduchu pro NCAR/NCEP data.
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6.2.2. Model ECHAM4

Korelační mapa lednových hodnot teploty modelu ECHAM4 je uvedena na obrázku 
6.3. Je zřejmé, že s výjimkou oblasti obklopující zvolený referenční bod (14,1° v. d., 48,8° s. 
š.) jsou uváděné hodnoty korelace nižší než v reanalyzovaných datech NCAR/NCEP. Samotné 
evropské centrum vysokých hodnot korelace teploty vzduchu je zachyceno téměř shodně. Na 
této mapě se nevyskytují žádné významnější oblasti s kladnými hodnotami. Naopak je zde 
přítomno několik nevýrazných ale rozsáhlých oblastí vyznačujících se zápornou korelací 
teploty. Nej rozsáhlejší z nich se nachází nad Grónskem, další nad západem USA a nad 
Blízkým Východem.

Obr. 6.3. Korelace v poli průměrné lednové teploty vzduchu z modelu ECHAM4.

Na rozdíl od reanalyzovaných dat NCAR/NCEP je korelační mapa v případě modelu 
ECHAM4 výraznější v červenci. Centrum kladných hodnot korelace obklopující zvolený 
referenční bod je menší než v lednu a více zasahuje na východ. Oblasti záporných hodnot 
korelace (nižších než -0,4) se nacházejí jižně od Grónska, na samém okraji mapy nad 
západem Kanady a nad Saharou. Stejné hodnoty korelace se vyskytují i v oblasti severního 
pólu. Na mapě se rovněž nacházejí malé nesouvislé plochy kladné korelace vyšší než 0,4, ale 
ty se váží pouze na jednotlivé body v síti.
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Obr. 6.4. Korelace v poli průměrné červencové teploty vzduchu z modelu ECHAM4.

6.2.3. Model CGCM

V případě modelu CGCM je oblast vysokých lednových hodnot kladné korelace 
v okolí středoevropského referenčního bodu (15° v. d., 50,1° s. š.) znatelně menší než u 
modelu ECHAM4 a v reanalyzovaných datech. Kruhová oblast tohoto centra zahrnuje téměř 
přesně střední Evropu. Výraznější hodnoty korelace jsou dále dosaženy nad Špicberky a 
Egypta, kde je dosaženo hodnot vyšších než 0,4. Záporné hodnoty nižší než =0,4 se nalézají 
nad Arabským poloostrovem. Na zbylé ploše vykazuje mapa nesourodé rozložení 
nevýrazných hodnot kladné a záporné korelace.

Korelační mapa určená z červencových hodnot (obr. 6.6) vykazuje poněkud stabilnější 
strukturu. Oblast vysokých hodnot ve střední Evropě je rozsáhlejší než v případě lednové 
mapy, i její tvar odpovídá spíše elipse, ale i zde je rozlohou menší než v případě 
reanalyzovaných dat. Podobné je i rozložení výskytu ostatních výraznějších záporných hodnot 
korelace. Centra s hodnotami nižšími než -0 ,4  se nalézají jihozápadně od Islandu a nad 
západním Grónskem, dále také nad Arabským poloostrovem a Afrikou, avšak v těchto 
místech nejsou příliš rozsáhlé. Na obrázku je rovněž patrná oblast kladných korelací východně 
od pobřeží USA, která překračuje hodnotu 0,4.
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Obr. 6.6. Korelace v poli průměrné červencové teploty vzduchu z modelu CGCM.



6.2.4. Model NCAR

Na obr. 6.7 je znázorněna korelační mapa určená z průměrných lednových hodnot 
teploty modelu NCAR. Na tomto obrázku je nápadná značná jednolitost výsledné mapy daná 
nízkým počtem uzlových bodů na tomto území, pro něž byla hodnota korelace spočtena. 
Výrazná je pouze oblast vysokých hodnot korelace vázaná na referenční bod (15° v. d., 51,1° 
s. š.) ve střední Evropě. Ta zabírá rozsáhlé plochu Evropy a zasahuje i významně i do
Skandinávie. Nejnižší dosahované hodnoty záporné korelace se nacházejí ve středním 
Atlantiku, v blízkosti severního pólu a nad Rudým mořem, ani tyto hodnoty však nejsou příliš 
výrazné a nejsou nižší než -0,4.

Obr. 6.7. Korelace v poli průměrné lednové teploty vzduchu z modelu NCAR,

Mapa červencových korelací určená z dat modelu NCAR je zachycena na obr. 6.8. 
Středoevropské centrum korelace zde má eliptický tvar protažený v rovnoběžkovém směru. 
Svojí velikostí se blíží obdobnému centru z reanalyzovaných dat. Centra záporné korelace 
jsou v modelu NCAR výraznější než v případě lednové korelační mapy. Hodnoty nižší než -  
0,4 se nalézají severně od Islandu a v blízkosti Newfoundlands Na samém jižním okraji 
zvolené oblasti západně od severoafrického pobřeží se vyskytují i hodnoty kladné korelace 
vyšší než 0,4.
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Obr. 6.8. Korelace v poli průměrné červencové teploty vzduchu z modelu NCAR. 

6.3. Korelace v oblasti Islandu

Vzhledem k vlivu, který má na evropské klima Atlantický oceán, byly provedeny 
výpočty jednobodové korelační mapy i pro oblast Islandu. Stejně jako v kapitole 6.1 i zde 
zvolená oblast zahrnuje část zemského povrchu mezi 112,5° západní délky a 42,5° východní 
délky. V poledníkovém směru je tato oblast ohraničena zjihu 22,5° severní šířky. Totožná 
jako v předchozí kapitole jsou i použitá data, jedná se tedy o třicetileté řady průměrných 
lednových nebo červencových hodnot teploty vzduchu z databáze NCAR/NCEP a výsledků 
kontrolních běhů modelů ECHAM4, CGCM a NCAR.

6.3.1. Reanalyzovaná data NCAR/NCEP

Na obrázku 6.9 je zachyceno pole korelačních koeficientů spočtených pro lednové 
hodnoty' teploty vzduchu. Referenční bod, s jehož teplotní řadou se korelují teplotní řady 
v ostatních uzlových bodech zvolené oblasti, se nachází na 22,5° západní délky a 63,8° 
severní šířky. Referenční bod je obklopen pásem vysokých hodnot korelace, který je roztažen 
na východ do Norského moře a na severozápad nad Grónsko. Se vzrůstající vzdáleností od 
referenčního bodu hodnoty korelace klesají, tento pokles je však výrazně anizotropní.
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Obr. 6.9. Korelační mapa lednových teplot vzduchu spočtená z reanalyzovaných dat 
NCAR/NCEP

Obr. 6.10. Korelační mapa červencových teplot vzduchu spočtená z reanalyzovaných dat
NCAR/NCEP.
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Hodnoty korelace nad 0,4 se vyskytují rovněž v rozsáhlé oblasti nad jihovýchodem 
USA. Tato zóna je od islandského centra oddělena pásem záporných hodnot korelace (nižších 
než -0,4), který se táhne od Arktického souostroví až na východ od Labradorského 
poloostrova. Nej významnější záporné korelace (nižší než -0 ,6) se nachází nad 
Newfoundlandem. V Evropě s islandskou oblastí záporně koreluje zejména oblast Černého 
moře, kde hodnoty korelace klesají pod -0,4.

Červencová situace znázorněná na obr. 6.10 se stejně jako na obr. 6.2 vyznačuje 
menším rozpětím intervalu, ve kterém leží hodnoty korelace dosahované v jednotlivých 
uzlových bodech. Kladně s referenčním bodem koreluje zejména oblast Azorských ostrovů, 
kde hodnoty korelační koeficientu překračují 0,4. Záporné hodnoty korelace nižší než -0 ,4  se 
nalézají nad Norskem, Špicberkami a jihozápadem USA.

6.3.2. Model ECHAM4

Na rozdíl od lednových dat NCAR/NCEP je centrální oblast vysokých hodnot korelace 
lednových hodnot modelu ECHAM4 téměř kruhová a znatelně menší. Referenční bod leží na 
22,5° západní délky a 65,6° severní šířky. Oblast vyšších hodnot korelace zasahuje i nad 
Grónsko a Špicberky.

Obr. 6.11. Korelace v poli průměrné lednové teploty vzduchu z modelu ECHAM4.
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Obr. 6.12. Korelace v poli průměrné lednové teploty vzduchu z modelu ECHAM4.

S islandským centrem výrazněji negativně koreluje oblast Balkánu, kde jsou na 
rozsáhlé ploše dosaženy hodnoty korelace nižší než -0,4. Menší plochy překračující tuto 
hodnotu se vyskytují i nad Kalifornií a východní Saharou.

Červencová situace (obr. 6.12) se vyznačuje eliptickým tvarem islandského centra 
protaženého v rovnoběžkovém směru. Výrazně negativně (méně než -0,4) pak s tímto 
centrem korelují rozsáhlé oblasti nad střední a západní Evropou. Méně výrazné hodnoty 
záporné korelace se vyskytují zejména nad Amerikou.

6.3.3. Model CGCM

Podobně jako v případě mapy lednových hodnot korelací teploty vzduchu 
s referenčním bodem ve střední Evropě (viz obr. 6.5) je korelační mapa modelu CGCM pro 
referenční bod ležící na 22,5° západní délky a 64,9° severní šířky značně nesouvislá. Vyšší 
hodnoty se mimo vlastní oblast nad Islandem nacházejí rovněž nad Grónskem. Hodnota 
korelace 0,4 je překročena na více místech, nikde však nezasahuje větší plochy. Jmenovitě se 
jedná o lokace nad Saharou, východně od Kuby a některými místy nad Severní Amerikou. 
Záporné hodnoty nižší než -0.4 se nalézají nad střední a východní Evropou.

Korelace červencových teplot vzduchu (obr. 6.14) se vyznačuje menší plochou 
hlavního centra, které se rozkládá hlavně na západ a jih od Islandu. Naopak na východě je 
ostře ohraničeno prudkým poklesem do výrazných záporných hodnot. Nejsilnější záporná 
korelace se vyskytuje nad Grónskem v blízkosti severního pólu, kde je dosažena hodnota -0,6.
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Obr. 6.13. Korelace v poli průměrné lednové teploty vzduchu z modelu CGCM.

Obr. 6.14. Korelace v poli průměrné červencové teploty vzduchu z modelu CGCM.
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7. Autokorelační funkce a autoregresní modely

7.1. Metody odhadu autokorelační funkce

Dostatečně blízké členy časové řady klimatického (resp. meteorologického) prvku 
jsou často vzájemně provázány vazbou. Tato vazba je vyjádřením jisté kontinuity v časovém 
vývoji příslušného prvku, popisuje závislost následujícího členu řady na členech předchozích. 
Lze ji nalézt jak v denních řadách, tak i v řadách konstruovaných z měsíčních a ročních 
hodnot daného, prvku, a to jak pro jeho průměrné hodnoty tak i pro hodnoty odchylek 
(anomálie). Velikost této vazby je ovlivněna především velikostí časového kroku příslušné 
řady, geografickou polohou bodu, v němž je řada uváděna a samozřejmě i druhem 
klimatického prvku, z něhož je řada utvořena.

Pro vyjádření této vazby se v klimatologii (stejně jako v jiných vědních disciplinách) 
používá autokorelační funkce p(k) respektive její odhad r(k), kde k je hodnota argumentu 
funkce. Odhad autokorelační funkce r(k) se pak používá i pro další statistické vyhodnocování 
časové řady, jako jsou např. testy rovnosti středů rozdělení nebo odhady parametrů 
autoregresních modelů. Konkrétní metody odhadu autokorelační funkce vycházejí 
z předpokladu, že zpracovávaná řada je stacionární. Je zřejmé, že tento předpoklad pro 
časové řady v klimatologii obecně neplatí. Rady konstruované z denních nebo měsíčních 
hodnot v sobě zahrnují roční chod příslušného prvku, navíc mohou obsahovat trendovou 
složku. Před samotným výpočtem je nutno zmiňovaný trend a roční chod odstranit. Zde se 
nabízí několik různých přístupů, které lze pro tento účel je možno použít (Kalvová et. al, 
1999):

1.) z časové řady se odstraní trend a sezónní složka, popř. se pracuje se 
standardizovanými hodnotami, tak, aby transformovaná časová řada měla konstantní 
průměr a rozptyl,

2.) odhady r(k) se počítají z krátkých časových úseků, ve kterých lze předpokládat, že 
vliv ročního chodu bude zanedbatelný a také rozptyl se nebude příliš měnit. Obvykle 
se volí jeden měsíc. Pro tento postup se využívají dvě varianty:

• od každé denní hodnoty v uvažovaném měsíci a roce se odečte měsíční průměr pro
tento rok,

• z dat se odečte celkový průměr za všechny roky pozorování (metoda společného
průměru).

Pro výpočet autokorelační funkce z časové řady s odstraněným ročním chodem se 
využívá např. vztah (Cipra, 1986):

(7.1)
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kde pro c* platí:

(7.2)

Wilks (1995) navíc uvádí přibližný vztah, který lze použít v případě dostatečně dlouhé 
řady, je-li průměr celého souboru velmi blízký průměrům první a poslední skupiny (n-k) 
prvků a zároveň shodují-li se dobře výběrové rozptyly těchto tří souborů.

pro určení směrodatné odchylky s(rk) odhadu autokorelační funkce lze použít např. 
Bartlettovu aproximaci, kterou Cipra (1986) uvádí ve tvaru:

(7.4)

za statisticky významnou považujeme takovou hodnotu odhadu autokorelační funkce, která je 
ve své absolutní hodnotě větší než 2s(rk) určeného pomocí vztahu (7.4).

Pro měsíční řady pozorované teploty se v literatuře uvádí podíl bílého šumu na 
variabilitě časové řady až 80% v polárních oblastech. Tento podíl směrem k rovníku klesá 
k nule. Oproti tomu v případě modelových dat uvádí zhruba 40% podíl bez výrazné závislosti 
na zeměpisné šířce (Polyak, 1995). Tento rozdíl mezi modelovými a měřenými hodnotami se 
pak podílí na rozdílu v průběhu autokorelační funkce pro měřená a modelová data.

Samotný průběh odhadu autokorelační funkce r(l), tedy s krokem 1 měsíc (vazba 
z měsíce na měsíc) vykazuje podle Polyaka (1995) v meridionálním profilu směrem od 
rovníku k pólu pokles hodnoty z 0,82 (rovník) až na 0,16. Výrazný je zejména pokles této 
hodnoty v oblasti 30° severní šířky (skok z hodnoty 0,76 na 0,32). Tento pokles připisuje 
změně meridionální atmosférické cirkulace při přechodu z rovníkového pásma do vyšších 
šířek. (Zde je třeba podotknout, že Polyak pro výpočet použil tzv. šířkové pásy, těchto pásů 
zvolil osm o šířce 11,25° a data v nich zprůměroval meridionálně i zonálně). Modelová data 
vykazují pokles z hodnoty 0,46 až 0,15 na pólu.
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7.1.1. Odhady autokorelační funkce r(l)v  poledníkovém profilu

Průběh odhadu autokorelační r(l) podél poledníku 15° východní délky zachycuje obr.
7.1. Výpočet byl proveden po odfiltrování ročního chodu z dat. Průběh této veličiny 
z reanalyzovaných hodnot NCAR/NCEP je znázorněn body modré barvy. Je zřejmé, že 
v oblasti pólu a rovníku uváděné hodnoty souhlasí se studií uvedenou v (Polyak, 1995). 
Rovněž tak je i zachován kontrast mezi equatoriální oblastí a 30° zeměpisné šířky. Na rozdíl 
od citované práce se zde ve vypočtených hodnotách nalézá více lokálních extrémů. V případě 
reanalyzovaných hodnot se jedná o lokální maxima na 13°, 37°, 54°, 80° severní šířky s 
hodnotami v mezích 0,44-0,72. Nalézá se tu také několik výrazných lokálních minim (10°, 
30°, 47°, 85° s.š.). Hodnoty v těchto minimech se pohybují mezi 0,1 až 0,25. Blízká 
vzájemná poloha těchto extrémů způsobuje ještě větší kontrasty, než ve své práci popisuje 
Polyak. Vysvětlení těchto rozdílu spočívá hlavně v použité metodě výpočtu. Velký 
prostorový krok spojený s dalším průměrováním mohl ve zmiňované práci způsobit shlazení 
těchto extrémů. Samotnou jejich existenci lze vysvětlit stejným způsobem, který uvádí 
Polyak. Jejich přítomnost lze připsat cirkulaci atmosféry v meridionálním směru.

Obr. 7.1. Průběh hodnoty r(l) autokorelační funkce podél poledníku 15° východní délky.
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Oproti výše citované práci (kde byl použit klimatický model ECHAM nižší verze, viz 
Cubasch et. al. 1992) je poněkud překvapivý způsob chování modelů. Polyak popisuje ve 
svých modelových datech monotónní pokles hodnoty r(l) z 0,43 (equatoriální oblast) na 0,15 
(polární oblast). Zde však, stejně jako v případě reanalyzovaných dat, pozorujeme podstatně 
složitější průběh odhadu autokorelační fimkce r(l). Velmi zajímavou se jeví skutečnost, že 
k maximu nedochází v oblasti rovníku, ale ve středních nebo vyšších zeměpisných šířkách 
(ECHAM4 - 56° s. š.,hodnota 0,73; CGCM - 36° s. š., hodnota 0,72 a 69° s. š., hodnota 
0,73.). Navíc extrémy nastávají zhruba ve stejných místech jako v případě reanalyzovaných 
dat, výrazný rozdíl je však v hodnotách odhadu autokorelační funkce dosahovaných 
jednotlivými modely v těchto oblastech. Předpokládáme-li, že oba výše uvedené modely již 
dokážou popsat základní rysy cirkulace atmosféry, lze tento fakt použít na podporu hypotézy, 
která připisuje existenci těchto rozdílů cirkulaci v atmosféře. Průběh křivky náležející datům 
modelu NCAR se výrazně odlišuje od modelů ECHAM4, CGCM a reanalyzovaných dat. 
Odlišnost spočívá v tom, že model udává na rovníku výrazné lokální minimum. Další takové 
minimum se nachází v oblasti 50° severní šířky. Zde hodnoty r(l) klesají až k nule. Absolutní 
maxim je dosaženo v oblasti 15° s.š. hodnotou r(l) =0.32.

7.1.2. Odhady r(k) autokorelační funkce ve vybraných bodech

Pro vybrané body byl proveden výpočet autokorelační funkce s hodnotou argumentu 
k=l až k=30. Tyto body byly záměrně zvoleny tak, aby doplňovaly řez podél 15° východní 
délky uvedený v předchozí kapitole. Výsledky těchto výpočtů jsou vyneseny v tabulkách, kde 
jsou statisticky významné hodnoty označeny tučným písmem. V tabulce 7.1 jsou uvedeny 
výsledky pro body ležící na rovníku a 20° severní šířky na poledníku 15° východní délky. Je 
patrné, že autokorelační funkce spočtená z reanalyzovaných dat např. pro rovníkový bod 
klesá jen zvolna a na celém posuzovaném úseku (až k=30) nikde nenabývá záporné hodnoty a 
pod mez významnosti klesne pro k=5. Tím se liší od modelových dat, jejichž hodnoty upadají 
pod mez významnosti již v 2. kroku, přičemž v modelu NCAR nelze ve srovnání s hodnotou 
2s(rk) určenou pomocí vztahu (7.4) za významnou považovat ani první hodnoty r(k). Nejnižší 
a statisticky nevýznamné v celém svém průběhu je autokorelační funkce příslušející datům 
modelu NCAR. Odhad autokorelační funkce r(k) pro uzlový bod na 20° severní šířky nabývá 
pro argument k=l nižších hodnot než v rovníkovém bodě. V případě reanalyzovaných dat 
jsou statisticky významné pouze první 2 hodnoty r(k). Modelová data se nule blíží již ve 
svém prvním kroku.

V uzlovém bodě na 50° severní šířky (Tab. 7.2) dosahují v hodnotě argumentu k=l 
statisticky významných hodnot jen odhady autokorelační funkce spočtené z modelů 
ECHAM4 a CGCM. Hodnoty pro model NCAR a reanalyzovaná data NCAR/NCEP jsou 
nevýznamné už od k=l. Významný rozdíl je patrný mezi hodnotami autokorelační funkce 
příslušející časovým řadám v bodě reprezentujícím sever Evropy (70° s. š.). Jedná se o bod, 
kde model CGCM dosahuje maximální hodnoty r(l)(viz obr. 7.1). Jeho autokorelační funkce 
zde nabývá největších hodnot oproti reanalyzovaným datům i zbylým modelům.



poledník 15° východní délky
k NCEP ECHAM4 CGCM NCAR NCEP ECHAM4 CGCM NCAR

0° s.š. 0° s.š. 0° s.š. 0° s.š. 20° s.š. 20° s.š. 20° s.š. 20° s.š.
1 0.72 0.42 0.47 0.06 0.42 0.22 0.31 0.19
2 0.59 0.22 0.23 -0.12 0.22 -0.03 0.11 0.07
3 0.51 0.15 0.15 -0.04 0.15 0.02 -0.02 0.12
4 0.44 0.12 0.13 0.13 0.12 -0.03 -0.03 -0.02
5 0.41 0.13 0.22 0.16 0.13 -0.08 0.06 -0.07
6 0.41 0.16 0.12 0.09 0.16 -0.05 -0.01 -0.04
7 0.39 0.12 0.00 0.01 0.12 -0.05 -0.03 -0.07
8 0.33 0.09 -0.02 -0.01 0.09 0.01 -0.04 -0.09
9 0.31 0.12 -0.01 0.10 0.12 0.08 -0.01 0.03
10 0.28 0.10 0.02 0.07 0.10 0.07 0.12 0.00
11 0.29 0.02 0.03 0.00 0.02 -0.02 0.09 0.02
12 0.26 -0.09 -0.07 -0.04 -0.09 0.00 -0.03 0.02
13 0.20 -0.06 -0.03 0.08 -0.06 -0.03 -0.01 0.00
14 0.18 -0.05 -0.02 0.09 -0.05 -0.07 0.01 -0.03
15 0.16 -0.01 0.04 -0.02 -0.01 -0.09 0.05 -0.05
16 0.13 -0.02 0.07 -0.07 -0.02 -0.04 0.06 -0.09
17 0.09 -0.02 0.06 0.00 -0.02 -0.01 -0.05 0.02
18 0.11 -0.01 0.08 0.07 -0.01 -0.03 0.05 -0.03
19 0.07 -0.03 0.12 0.00 -0.03 0.08 0.08 -0.05
20 0.07 -0.01 0.05 0.03 -0.01 0.12 0.05 -0.05
21 0.11 -0.02 0.03 -0.09 -0.02 0.08 0.10 -0.05
22 0.11 -0.04 0.00 -0.03 -0.04 -0.01 0.03 -0.05
23 0.12 0.05 -0.04 -0.03 0.05 -0.02 -0.03 0.04
24 0.13 0.06 -0.06 0.01 0.06 -0.10 0.01 -0.06
25 0.15 0.05 -0.08 -0.02 0.05 0.00 0.02 -0.02
26 0.12 0.01 -0.15 -0.10 0.01 0.05 0.08 0.01
27 0.10 -0.02 -0.11 0.06 -0.02 0.05 -0.03 0.02
28 0.10 0.00 -0.09 0.07 0.00 0.03 -0.08 0.07
29 0.10 -0.03 -0.05 -0.07 -0.03 0.03 0.06 0.05
30 0.10 -0.05 0.03 -0.09 -0.05 0.01 0.05 -0.02

Tab. 7.1. Hodnoty autokorelační foinkce na 0° a 200 severní šířky na poledníku 15° východní 
délky spočtené pro modelová a reanalyzovaná (NCAR/NCEP) data.
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poledník 15° východní dé ky
k NCEP ECHAM4 CGCM NCAR NCEP ECHAM4 CGCM NCAR

50. s. š. 50. s. š. 50. s. š. 50. s. š. 70. S. š. 70. s. S. 70. s. š. 70. s. š.
1 0.14 0.34 0.21 0.07 0.30 0.35 0.73 0.18
2 0.11 0.13 0.00 0.01 0.11 0.14 0.50 0.13
3 0.01 0.16 -0.02 0.03 0.07 0.05 0.33 0.11
4 0.02 0.12 -0.01 -0.03 -0.01 0.17 0.22 0.05
5 0.02 0.03 -0.03 0.06 0.04 0.10 0.20 0.05
6 0.01 0.05 -0.09 0.03 0.06 0.07 0.18 0.04
7 0.05 0.05 0.06 -0.02 0.12 0.07 0.16 0.03
8 0.00 0.03 -0.05 -0.05 0.11 0.09 0.12 -0.03
9 0.00 -0.01 0.02 -0.02 0.10 0.04 0.10 -0.06
10 0.03 -0.02 0.05 0.01 0.04 0.00 0.06 -0.03
11 0.00 -0.02 -0.07 0.09 -0.01 0.06 0.04 -0.10
12 0.16 0.03 -0.13 0.00 0.07 0.06 0.06 -0.09
13 0.09 0.05 -0.12 -0.05 -0.01 0.17 0.09 -0.07
14 -0.01 0.00 -0.07 -0.08 -0.03 0.03 0.05 -0.08
15 -0.06 0.01 -0.06 -0.06 0.00 0.01 0.02 -0.03
16 -0.11 0.05 -0.04 0.00 -0.08 0.01 0.01 0.00
17 -0.03 0.03 -0.04 -0.09 -0.02 0.05 0.03 -0.02
18 0.02 -0.03 -0.06 -0.04 0.05 0.02 0.05 0.09
19 0.06 -0.03 -0.05 0.01 0.01 0.02 0.08 0.05
20 -0.03 -0.02 0.00 0.04 0.00 0.06 0.11 0.10
21 0.01 0.02 0.03 0.04 -0.06 0.06 0.12 -0.02
22 -0.01 -0.02 0.11 0.00 -0.06 0.04 0.12 0.18
23 -0.14 -0.08 0.13 0.03 -0.02 -0.01 0.12 0.02
24 -0.01 -0.08 0.06 -0.05 0.00 0.03 0.10 0.05
25 0.06 -0.06 0.05 -0.01 0.06 0.03 0.09 0.04
26 -0.08 -0.02 -0.02 0.05 -0.01 0.00 0.11 0.05
27 0.01 -0.01 -0.03 0.07 0.00 -0.09 0.08 0.00
28 -0.04 -0.10 -0.04 0.02 -0.05 0.03 0.07 0.00
29 0.00 -0.05 0.00 -0.04 0.02 -0.01 0.03 0.02
30 -0.01 -0.01 -0.04 -0.05 -0.03 0.03 0.02 -0.04

Tab. 7.2. Hodnoty autokorelační funkce na 50° a 70° severní šířky na poledníku 15° východní 
délky spočtené pro modelová a reanalyzovaná (NCAR/NCEP) data.
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7.2. Autoregresní modely 

7.2.1. Teorie autoregresních modelů

Jedním z důležitých aspektů popisu časové řady v klimatologii je nalezení 
statistického modelu, kteiý chování této řady popisuje. Tento model pak může být použit 
např. při predikci dalších členů této řady. Existuje celá škála modelů, které lze pro tento účel 
použít. Jedním z druhů těchto modelů jsou autoregresní modely AR(p), kde písmeno p určuje 
řád AR procesu.

Vzhledem k charakteru časových řad v klimatologii postačuje pro popis řady většinou 
několik AR modelů prvních řádů. Nejčastěji se jedná o AR(1) a AR(2) model. Základním 
předpokladem pro použití některého z autoregresních modelů je  stacionarita zkoumané řady. 
Pokud řada není stacionární je  třeba ji transformovat tak, aby nově vzniklá řada stacionární 
byla.

Nechť Xt je hodnota členu časové řady v čase t (regresor) a Xt+i je hodnota členu 
časové řady v čase t+1 (regresand), nechť dále ε,+ι je reálný bílý šum s rozptylem tí2, pak lze 
obecný AR(p) proces lze zapsat jako:

(7.5)

kde μ je střední hodnota uvažované časové řady. Souvislost mezi odhady autoregresních 
parametrů $k a odhadem příslušné hodnoty autokorelační funkce r(k) vyjadřuje tzv. Yule- 
Walkerova soustava rovnic:

(7.6)

Pro autoregresní proces AR(1) se vztah (7.5) redukuje na:

a ze soustavy rovnic (7.6) plyne pro odhad autoregresního parametru $ :

(7.8)
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kde r(l) je odhad hodnoty autokorelační funkce. Pro řadu nezávislých hodnot je parametr 
Φ=0. Pro konečný soubor nezávislých hodnot však může odhad nabýt nenulové hodnoty. 
Proto je vhodné provést test na nenulovost této hodnoty (Pro dostatečně dlouhý soubor je 
rozdělení dat přibližně normální). Wilks (1995) uvádí pro dostatečně dlouhý soubor 
statistiku:

V případě AR(2) modelu se vztah (7.5) redukuje na:

(7.10)

a pro odhady autoregresních parametrů Φι a Φ2 plynou z Yule-Walkerovy soustavy rovnic 
(7.6) vztahy:

(7.11)

V případě dostatečně velkého souboru lze pro určení směrodatné odchylky použít 
vztah (Wilks, 1995):

kde s] představuje odchylku vlastní časové řady. Důležitým krokem je určení stupně 
modelu, kterým chceme na řadu aplikovat. V případě nepromyšleného výběru hrozí, že 
model bude „přeurčen“ nebo naopak nedostatečně vystižen. V literatuře (Wilks, 1995; 
Polyak, 1996) jsou uváděny dvě metody, které se pro určení stupně a typu modelu užívají. 
První z nich AIC kritérium (Akaike’s Information Criterion) se uvádí ve tvaru (Cipra,1986):
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Směrodatnou odchylku lze určit pomocí znalosti odchylky o řád nižšího modelu pomocí 
rekurentního vztahu:



(7.15)

kde ln symbolizuje přirozený logaritmus. Nevýhodou při použití tohoto kritéria je, že může 
vést k přecenění řádu AR modelu. Často uváděnou alternativu představuje použití BIC 
kritéria (Bayesian Information Criterion). Jeho tvar uvádí Cipra (1986) ve tvaru:

7.2.2. Autoregresní modely aplikované na vybrané řady teploty

Pro řady měsíčních hodnot průměrné teploty vzduchu ve vybraných uzlových bodech 
podél 15° východní délky byly vybrány vhodné autoregresní modely. Tento postup byl 
aplikován jak na průměrnou měsíční teplotu vzduchu z modelů ECHAM4, CGCM a tak i pro 
reanalyzované průměrné měsíční teploty vzduchu z databáze NCAR/NCEP. Počet členů 
všech uvažovaných časových řad byl 360 a zahrnoval dobu mezi lednem 1961 a prosincem 
roku 1990.

Reanalyzovaná data NCAR/NCEP
0° s. š. 20° s. š.

odhad
parametru

chyba
odhadu

odhad
parametru

chyba
odhadu

AR(1) = 0,599 
AR(2) = 0,172

±0,052
±0,052

AR(1) = 0,376 
AR(2) = 0,177

±0,052
±0,053

40° s.š. 50° s. š.
odhad

parametru
chyba

odhadu
odhad

parametru
chyba

odhadu
AR(1) = 0.454 ±0.047 AR(1) = 0.138 ±0.052

70° s.š.
odhad

parametru
chyba

odhadu
AR(1) = 0.301 ±0.051

Tabulka 7.3. Řády autoregresních modelů aplikovaných na měsíční řady teplot 
NCAR/NCEP v bodech podél 15° východní délky a odhady jejich parametrů.

Pouze u modelu ECHAM4 odpovídají řady autoregresnímu modelu 1. řádu (AR(1)). 
Reanalyzovaná data NCAR/NCEP jsou v této oblasti nejlépe vystižena modelem 2. řádu 
(AR(2)). Teplotní řada modelu CGCM na rovníku je vystižena modelem AR(5).
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Ve vybraných uzlových bodech středních a vyšších šířek je model CGCM již vystižen 
modelem 1. řádu AR(1).

Data mode u ECHAM4
1,4° s.š. 21° s.š.

odhad
parametru

chyba
odhadu

odhad
parametru

chyba
odhadu

AR(1) = 0,436 ±0,046 AR(1) = 0,22 ±0,052
37,7° s.š. 48,9° s.š.

odhad
parametru

chyba
odhadu

odhad
parametru

chyba
odhadu

AR(1) = 0.305 ±0.05 AR(1) = 0.344 ±0.049
71,2° s.š.

odhad
parametru

chyba
odhadu

AR(1) = 0.356 ±0.049

Tabulka 7.4. Řády autoregresních modelů aplikovaných na měsíční řady teplot modelu 
ECHAM4 v bodech podél 15° východní délky a odhady jejich parametrů.

Data modelu CGCM
1,9° s.š. 20,5° s.š.

odhad
parametru

chyba
odhadu

odhad
parametru

chyba
odhadu

AR(1) = 0.459 
AR(2) = -0.02 
AR(3) = 0.029 
AR(4) = -0.035 
AR(5) = 0.192

±0.052
±0.056
±0.056
±0.056
±0.051

AR(1) = 0.302 ±0.053

39° s.š. 50,1° s.š.
odhad

parametru
chyba

odhadu
odhad

parametru
chyba

odhadu
AR(1) = 0.714 ±0.037 AR(1) = 0.209 ±0.052

72,4° s.š.
odhad

parametru
chyba

odhadu
AR(1) = 0.743 ±0.036

Tabulka 7.5. Řády autoregresních modelů aplikovaných na měsíční řady teplot 
modelu CGCM v bodech podél 15° východní délky a odhady jejich parametrů.
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8. Závěr

V této práci jsem se zabýval srovnáváním charakteristik pole teploty ze tří vybraných 
klimatických modelů, uvolněných pro další využití distribučním centrem Mezivládního panelu 
klimatické změny. Ze zde archivovaných modelových výstupů jsem pro práci zvolil průměrné 
měsíční teploty vzduchu z kontrolních běhů německého modelu ECHAM4 pracujícího 
v rozlišení 2,8°x2,8°, kanadského modelu CGCM s rozlišením 3,7S°x3,7S° a amerického 
modelu NCAR, který má z této trojice nejnižší rozlišení - 7,5°x4,4°. Dále byly v této 
diplomové práci pro výpočty použity reanalyzované průměrné měsíční teploty vzduchu 
z databáze NCAR/NCEP. Ty byly, pro svoji povahu blízkou skutečnému rozložení teploty 
vzduchu na Zemi, použity pro porovnání a posouzení charakteristik teplotního pole 
jednotlivých modelů.

V první části práce je shrnut vývoj klimatických modelů, s důrazem položeným na 
poslední desetiletí. Dále je zde uveden popis přirozené proměnlivosti klimatu, jejích příčin a 
dále i shrnutí dosavadních výsledků jejího modelování. Následuje krátká informace 
o Mezivládním panelu klimatické změny a jeho aktivitách, zejména o distribučním centru, ve
kterém jsou zpřístupněny výstupy 10 globálních klimatických modelů. Tato data umožnila 
zlepšení srovnatelnosti odhadů dopadů změny klimatu.

Ve čtvrté kapitole je popsáno pole průměrné teploty vzduchu z reanalyzovaných dat 
NCAR/NCEP a jednotlivých modelů. Již zde je patrný značný rozdíl mezi těmito modely. 
Potvrdilo se, že nejlépe vystihuje skutečné teplotní pole (reanalyzované teploty) model 
ECHAM4. Model CGCM je v popisu pole teploty méně přesný a o modelu NCAR lze tvrdit, 
že realitu vystihuje jen přibližně. Pro evropskou oblast byla provedena redukce teploty 
vzduchu na hladinu moře. I zde se reanalyzovaným datům nejvíce blížil model ECHAM4. 
Poněkud horší, ale stále dostatečný, je souhlas u modelu CCGM. Nejhorších výsledků 
dosahuje opět model NCAR, který se od reanalyzované teploty odchyluje nad střední Evropou 
téměř o 10 K.

Z měsíčních hodnot průměrné teploty byl vypočten odhad roční amplitudy teploty 
vzduchu. I tuto charakteristiku vystihuje nejlépe model ECHAM4 a nejhůře model NCAR. 
Rozdíl v kvalitě simulace je zřejmý zejména nad mořem. U modelu NCAR lze pozorovat 
tendenci udávat typicky pevninské hodnoty roční amplitudy vzduchu i daleko od pobřeží 
pevnin. Ve vnitrozemí Asie a Severní Ameriky klimatické modely roční amplitudu teploty 
vzduchu nadhodnocují.

Dále byla pozornost v této práci soustředěna na korelace teplotních řad v uzlových 
bodech oblasti 112,5° západní délky až 45° východní délky a z jihu ohraničené 22,5° severní 
šířky. Pro modely a reanalyzovaná data NCAR/NCEP byly ve výše uvedené oblasti vypočteny 
mapy jednobodové korelace v poli teploty s referenčním bodem:

a) ve střední Evropě

b) v oblasti Islandu.

Tento výpočet ukázal zejména na možnost nedostatečného popisu prostorových vazeb 
v modelech. Korelace vypočtené z modelových dat byly obvykle méně významné v porovnání 
s korelacemi vypočtenými z reanalyzované teploty. Navíc se ukázalo, že u modelů se vyšší



hodnoty korelací vyskytují u červencových teplotních řad, zatímco vreanalýzách byly 
významnější hodnoty v lednové korelační mapě. Statisticky nejméně významné hodnoty 
korelace byly nalezeny v datech modelu NCAR, zatímco mezi modely ECHAM4 a CGCM 
výrazný rozdíl nebyl.

Pro vybrané uzlové body modelů ECHAM4, CGCM, NCAR a reanalyzovaných dat 
byly po odstranění ročního chodu teploty provedeny výpočty odhadu autokorelační funkce 
r(k). Zajímavé jsou zejména odhady autokorelační funkce r(l) v profilu podél 15° východní 
délky (tedy i napříč střední Evropou). Autokorelační funkce r(l) určené pro modely 
ECHAM4, CGCM a reanalyzovaná data NCAR/NCEP, nabývají velmi výrazných maxim, ale 
často v odlišných oblastech. Polyak (1995) vysvětluje podobný pokles v hodnotách odhadu 
autokorelační funkce r(l) změnou atmosférické cirkulace při přechodu do středních 
zeměpisných šířek. S tímto názorem se ztotožňuji a předpokládám, že atmosférická cirkulace 
by mohla být vysvětlením tohoto chování. Odlišná parametrizace v rámci jednotlivých modelů 
pak může posloužit i jako vysvětlení odlišné lokalizace těchto extrémů pro data z různých 
modelů.

Na závěr byly pro teplotní časové řady ve vybraných uzlových bodech určeny a 
vypočteny parametry autoregresních modelů. Ve středních a vyšších zeměpisných šířkách 
postačovalo pro popis těchto řad použití modelu prvního nebo druhého řádu. V tropické a 
rovníkové oblasti však časové řady průměrných měsíčních teplot z modelů CGCM a NCAR 
vyžadovaly použití modelů až pátého řádu. Pro model ECHAM4 zde stále postačoval model 
AR(1) a pro reanalyzovaná data NCAR/NCEP model AR(2). Tyto výsledky je možno použít 
jako základ pro další a podrobnější studium časových řad teploty získaných z výstupů 
globálních klimatických modelů.

V současné době byla zpřístupněna na internetové adrese distribučního centra IPCC 
vyšší verze klimatického modelu NCAR s rozlišením stejným jako model ECHAM4 (T42). 
Vzhledem ktomu, že značná část popsaných nedostatků dřívější verze modelu NCAR, se 
kterou jsem pracoval, souvisela s jeho velmi nízkým horizontálním rozlišením (T21) bylo by 
vhodné provést obdobné analýzy s touto novou verzí. Pokud se týká map jednobodové 
korelace a autoregresních modelů, doporučuji provést výpočty i pro delší časové řady, než 
byly použity v této práci a provést porovnání a zhodnocení statistické významnosti výsledků.
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Příloha

73



Obr. P. 1. Rozložení průměrné lednové teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za období 1961 až 
1990) určené z reanalyzovaných dat NCAR/NCEP.

Obr. P.2. Rozložení průměrné červencové teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za období
1961 až 1990) určené z reanalyzovaných dat NCAR/NCEP.
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Obr P.3. Rozložení průměrné lednové teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za období 1961 až 
1990) určené z  dat modelu ECHAM4.

Obr. P.4. Rozložení průměrné červencové teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za období
1961 až 1990) určené z dat modelu ECHAM4.
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Obr. P. 5. Rozložení průměrné lednové teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za období 1961 až 
1990) určené z dat modelu CGCM.

Obr. P.6. Rozložení průměrné červencové teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za období
1961 až 1990) určené z dat modelu CGCM.
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Obr. P. 7. Rozložení průměrné lednové teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za období 1961 až 
1990) určené z dat modelu NCAR.

Obr. P.8. Rozloženi průměrně červencové teploty vzduchu v Kelvinech (průměr za období
1961 až 1990) určené z dat modelu NCAR.
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Obr. P.9. Roční amplituda teploty vzduchu odhadnutá z průměrných lednových a 
červencových teplot vzduchu (průměr za období 1961-1990) z reanalyzovaných dat.

Obr. P. 10. Amplituda roční teploty vzduchu odhadnutá z průměrných lednových a 
červencových teplot vzduchu (průměr za období 1961-1990) z dat modelu ECHAM4.
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Obr. P. 11. Roční amplituda teploty vzduchu odhadnutá z průměrných lednových a 
červencových teplot vzduchu (průměr za období 1961-1990) z dat modelu CGCM.

Obr. P. 11. Amplituda roční teploty vzduchu odhadnutá z průměrných lednových a 
červencových teplot vzduchu (průměr za období 1961-1990) z dat modelu NCAR.
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