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Abstrakt 

Název práce: 

Autor: 

Diagnostické a prognostické prekurzory konvekce 

Petr Zacharov 

Katedra: Katedra meteorologie a ochrany prostředí 

Vedoucí diplomové práce: Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 

E-mail vedoucího: J an.Bednar@mff.cuni.cz 

Abstrakt: 
Zlepšení předpovědi konvekčních jevů je, vzhledem kjejich malému prostorovému 

měřítku, stále aktuální otázkou. Jedním z postupů používaných při předpovědi je využití 

termodynamických charakteristik a indexů instability, počítaných z vertikálního zvrstvení 

atmosféry. Využívají se veličiny stanovené z výsledků modelu numerické předpovědi 

počasí. V diplomové práci jsou studovány hodnoty CAPE, indexu Fausta a K-indexu. 

Porovnávají se vlastnosti veličin stanovených z výstupů modelu ALADIN a z 

aerologických měření. V první části práce je provedeno statistické srovnání souborů veličin 

a verifikace jejich předpovědní účinnosti pomocí radarových dat. Ve druhé části je chování 

prekurzorů ilustrováno na několika případových studiích silných konvektivních událostí. 

Klíčová slova: konvekce - index instability - CAPE - ALADIN - verifikace 

předpovědi 

Title: 
Author: 
Department: 
Supervisor: 
Supervisor's e-mail: 

Abstract: 

Diagnostic and prognostic convection precursors 

Petr Zacharov 

Department ofMeteorology and Environment Protection 

Prof. RNDr. Jan Bednář, CSc. 

J an.Bednar@mff.cuni.cz 

The improvement of convection forecasting remains a problem mainly because of 

the small scale of convective phenomena. Forecasting techniques can utilize 

thermodynamic characteristics and stability indexes, computed from vertical atmospheric 

stratification. Prognostic values resulting from NWP model are often used. In this diploma 

thesis, the values of CAPE, Faust index, and K-index are determined from the outputs of 

the ALADIN model and compared with similar precursors obtained from radio-soundings. 

In the first part, the precursors are compared statistically and their performance is verified 

by radar data. Case studies of severe convective events illustrate the precursors in the 
second part. 

Keywords: convection - instability index - CAPE - ALADIN - forecast 
verification 
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I. Úvod a cíl práce 

V současné době probíhá vývoj numerických předpovědních modelů, které se zejména 

s přechodem na nehydrostatické verze a se zvyšováním rozlišení dostávají na prostorový 

krok, který umožňuje explicitní popis větších organizovaných konvektivních systémů. 

Tyto nehydrostatické modely se stále vyvíjejí a jsou postupně zaváděny do rutinního 

provozu meteorologických služeb. Problematické je a zřejmě dlouho bude modelování 

neuspořádané konvekce (Sulan et al, 2004). 

Proto se při předpovědi konvektivních jevů stále používá řada indexů instability a 

dalších termodynamických veličin, které charakterizují prostředí, v něž k vývoji konvekční 

oblačnosti dochází. Vzhledem k tomu, že v České republice je v rutinním provozu 

předpovědní model ALADIN s integračním krokem 1 lkm, který v současné době přechází 

na krok 9km, je využití prekurzorů konvekce je pro meteorologa velmi nápomocné. 

Výpočet některých prognostických prekurzorů je součástí výstupu modelu. 

Tato práce má za úkol srovnat veličiny, které mohou pomoci při předpovědi 

konvektivních jevů a jejichž hodnoty se stanoví z výstupů prognostického modelu 

(prognostické prekurzory), s hodnotami určenými z výstupů aerologických měření 

(diagnostické prekurzory). Mezi tyto prekurzory se řadí indexy instability, což jsou číselně 

vyjádřené míry stability (instability) vertikálního teplotního zvrstvení. Dalším druhem jsou 

fyzikální veličiny, charakterizující konvektivní prostředí. U těchto hodnot sice nelze 

stanovit optimální prahovou hodnotu po předpověď srážkové konvekce, ale daleko přesněji 

popisují fyzikální (termodynamické) pozadí pro vývoj konvekce. 

V prvních třech kapitolách je kromě teoretického úvodu uvedena diskuse výběru 

prekurzorů a metody jejich výpočtu i hodnocení. V kapitole IV. je provedeno statistické 

srovnání řad vybraných indexů instability a termodynamických charakteristik. V kapitole 

V. je srovnání účinnosti předpovědi verifikované pomocí radarových měření. Kapitola VII. 

obsahuje případové studie několika vybraných silných konvektivních událostí, které sice 

jsou již v literatuře popsány, ale zde slouží jako ilustrace chování vybraných veličin. 

Výsledky práce přispějí k řešení projektu 83042101 GAA VČR, analýzy jednotlivých 

případů budou využity v rámci řešení projektu COST 717. 
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II. Využití indexů instability a dalších termodynamických 

charakteristik pro popis konvektivního prostředí. 

11.1. Úvod - motivace 

Srážková konvekce s velkým vertikálním rozsahem, při níž dochází k vývoji 

srážkových konvekčních oblaků (druh cumulonimbus - Cb ), zabírá značnou vertikální část 

atmosféry. Tento fenomén se vyskytuje skoro po celé Zemi. Nejčastější je nad teplými 

tropickými oceány a nad kontinenty zasahujícími z tropů až do středních zeměpisných 

šířek (Enc. of Atmosph. Sciences, 2003). Horizontální rozsah je proměnný v širokém 

spektru velikostí, měnících se od ~ 1-1 O km pro individuální oblaky až do ~ 1000 km pro 

mezoměřítkové konvektivní systémy (mesoscale convective systems - MCSs) Pod 

pojmem MCS rozumíme oblačný systém, sestávající z mnoha konvektivních oblaků, který 

vytváří srážkovou oblast s horizontálním rozměrem v řádu lOOkm a více alespoň v jednom 

směru (Glossary of Meteorology, 2000). Konvekce ovlivňuje atmosféru ve velkém 

množství faktorů. Lokální počasí ovlivňují isolované konvektivní oblaky, větší systémy 

mohou mít díky silným dešťům či větrům až ničivé účinky. Velké konvektivní systémy 

ovlivňují i globální cirkulaci, pomocí změn radiace, toků tepla, vlhkosti a hybnosti. 

Jedním z nejtěžších aspektů při předpovědi konvekce je časová a prostorová 

lokalizace spouštěcích mechanismů pro vznik výstupného proudu. A to díky množství 

atmosférických procesů, které se mohou na vyvolání výstupného proudu podílet. To může 

být například konvergence proudění na frontálním rozhraní, orograficky podmíněný 

výstup, či velmi lokální prohřátí zemského povrchu. Nicméně nutnou podmínkou pro 

vývoj srážkové konvekce je instabilní zvrstvení atmosféry v dostatečně mohutné vertikální 

vrstvě. Indexy instability a jiné hodnoty, diskutované v dalším textu, jsou právě mírami 

vhodnosti konvekčního prostředí a nehodnotí spouštěcí mechanismy. 

11.2. Stanovení vertikální stability 

Vertikální stabilita atmosféry a tedy její schopnost podpořit konvekci, je často 

analyzována s použitím předpokladů teorie částice. Tato teorie předpokládá adiabaticky 

izolovanou částici. Je-li přemístěna vzhůru, suchá, nebo nenasycená částice se ochlazuje v 

souladu se suchoadiabatickým gradientem I'o (2.3). Je-li částice přemístěna, směr 

následného vertikálního zrychlení je dán jejím vztlakem 

B = g [ Tvp (z)- Tv (z)] 
Tv(z) 

(2.1) 
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kde TvP (z) je virtuální teplota částice, Tv (z) virtuální teplota okolí a g tíhové zrychlení. 

Protože částice při výstupu zachovává svůj směšovací poměr q, je možné, že při 

vynuceném posunutí vzhůru se stane nasycenou díky adiabatickému ochlazování. Hladina, 

na které k nasycení dojde, se nazývá výstupná kondenzační hladina (VKH, LCL - Lifting 

Condensation Level). Je-li částice nasycena, ochlazuje se pomaleji díky uvolňování 

latentního tepla kondenzace. Teorie částice určuje, že nasycený vzduch se ochlazuje podle 

nasyceně adiabatického gradientu. Vztah pro Ín a zjednodušené vyjádření nasyceně 

adiabatického gradientu v pseudoadiabatickém přiblížení Ís jsou definované vztahy 

(Pechala, Bednář, 1991): 

Ís =_K_[l+ wLvwJ.[1+ wL:W 2]-1 
CP RdT cPRvT (2.2), (2.3) 

kde Cp je měrné teplo při konstantním tlaku pro suchý vzduch, w je měrná vlhkost, Lvw je 

latentní teplo kondenzace, T značí teplotu, Ri je měrná plynová konstanta vzduchu, Rv je 

měrná plynová konstanta vodní páry. Tento výraz je použit při výpočtu hodnot CAPE (viz. 

kap. III.). Přesný vzorec pro nasyceně adiabatický gradient v pseudoadiabatickém 

přiblížení a vzorec pro nasyceně adiabatický gradient lze nalézt např. v monografii 

Iribarne, Godson (1981 ). 

Díky metodě částice můžeme určit hydrostatickou stabilitu vrstvy atmosféry na 

základě znalosti teplotního či hustotního zvrstvení v jednotlivých hladinách. Ve staticky 

absolutně stabilní vrstvě atmosféry ( Ye < Ís, Ye je změřené teplotní zvrstvení) částice 

získává při pohybu vzhůru negativní vztlak a je přemísťována (urychlována) směrem do 

původní pozice. Ve staticky instabilní atmosféře r e > [' D tato částice získává kladný vztlak 

a je přemísťována (urychlována) směrem od původní pozice. V podmíněně instabilní 

atmosféře Ís < Ye < Ín je situace poměrně složitější. V dané hladině je atmosféra instabilní 

vzhledem k nasycené částici ale stabilní vůči částici nenasycené. Právě prostředí 

vyznačující se podmíněnou instabilitou v dostatečně mohutné vrstvě je vhodné pro vývoj 

srážkové konvekce. 

I když pro hodnocení vertikální stability existují i složitější metody (metoda vrstvy, 

metoda vtahování), je stále metoda částice nejužívanější aproximací a je i základem pro 

výpočet řady odvozených veličin - indexů instability. 

7 



11.3. Indexy instability 

Jako index instability (stability) je označována číselně vyjádřená míra stability 

vertikálního teplotního zvrstvení (Meteorologický slovník, 1993). Na základě úvah 

z minulé kapitoly bylo vyvinuto velké množství indexů, odhadujících stabilitu a tedy i 

možnost vývoje srážkové konvekce na základě empirických prahových hodnot (Henry, 

2000; Peppler and Lamb, 1989). Nejjednodušší indexy uvažují pouze teplotu vzduchu a 

rosného bodu v určitých standardních isobarických hladinách (850hPa, 500hPa„.) např. 

Total Totals (Miller, 1967, viz např. Peppler a Lamb, 1989), K-index (George 1960, viz 

např. Manzato 2003) nebo potenciální a ekvivalentní teplotu - index Jefferson (Jefferson 

1963, viz např. Peppler a Lamb 1989). Komplexnější indexy započítávají i jiné vlivy, např. 

zjednodušeně střih větru - Severe WEAther Threat - SWEAT (Bidner 1970, viz např. 

Huntrieser et al, 1997), či různé termodynamické procesy jako je suchoadiabatický, 

nasyceně-adiabatický nebo pseudoadiabatický výstup a jejich kombinace. Příkladem je 

index Showaltera (Showalter, 1953, viz např. Peppler, 1988) nebo Lifted Index (Galway, 

1956). Druhým typem veličin, uvažovaných při posuzování konvektivního prostředí, jsou 

vertikálně integrované míry instability, jako například dostupná konvektivní potenciální 

energie CAPE (Blanchard, 1998), které umožňují detailnější fyzikální reprezentaci stavu 

atmosféry aj sou široce používané jako míry instability. V mnoha pracích jsou jako indexy 

využívané i různé ryze termodynamické parametry, jako např. výstupná či konvektivní 

kondensační hladina (LCL a CCL) (Huntrieser et al, 1997). Jako míry vhodnosti prostředí 

pro vývoj silné konvekce jsou též brané různé metody výpočtu střihu větru a jejich 

kombinace s ostatními termodynamickými veličinami, např. Storm-Relative Helicity, či 

Richardsonovo číslo (Bulk Richardson Number), (viz. např. práce Manzato, 2003; Hagen 

et al, 1999; Johns et al 1993). 

První práce používající různé indexy instability sahají sice až do padesátých let 

minulého století (Faust, 1951; Galway, 1956; Showalter, 1953; George, 1960), nicméně se 

používají pro předpověď konvekce, či podporu předpovědi, i v současné době. Je velmi 

pravděpodobné, že se budou používat v různých podobách i v blízké budoucnosti, dokud 

nebudou v operativním provozu dostatečně přesné matematické modely s krokem alespoň 

kolem 1-2 km. Na druhou stranu v tak vyhraněných partiích předpovědí „drsného počasí" 

(z angl. „Severe Weather"), jako je předpověď možnosti výskytu extrémních jevů 

(krupobití, silných nárazů větru - tornád, či downburst), je použití některých složitějších 

indexů (např. hodnota CAPE, CIN, SRH, etc. (viz dále)) i nadále nezbytné, díky časovému 

8 



i horizontálnímu rozlišení (viz práce Colby, 1984; Bluestein and Jain, 1985; Johns and 

Doswell, 1992; Rasmussen, 2003; Calas et al, 2000). 

Nejednodušší indexy si jsou velmi podobné, protože vycházejí z fixních 

(standardních) hladin a popisují teplotní rozdíl mezi nimi (Total Totals = Vertical Totals + 

Cross totals = (Tsso - Tsoo) + (Tosso - Tsoo) , Peppler and Lamb, 1989). Hlavní výhoda 

těchto indexů nesporně spočívá v jejich jednoduchosti a rychlosti výpočtu, která je 

výhodná zvlášť v předpovědi bouřek, přehlednosti a intuitivnosti. Jedním 

z nejpoužívanějších indexů této třídy je nesporně K index (Reap and Foster, 1979; 

Huntrieser et al, 1997; Peppler and Lamb, 1989; Manzato, 2003). Hlavně v USA patří mezi 

frekventované indexy Showalterův index. 

Do první skupiny patří i indexy popisující instabilitu předem stanovené oblačné 

vrstvy (např Showalter určuje instabilitu hypotetické oblačné vrstvy 850 - 500hPa) 

(Peppler and Lamb 1989) nebo indexy počítající s termodynamickými změnami částice. 

Každý z těchto indexů má své silné a slabé stránky a žádný samostatně nemůže kompletně 

charakterizovat stav atmosféry. Faktem je, že důležité detaily teplotního zvrstvení mohou 

být v těchto indexech shlazeny či dokonce úplně chybět. Například jeden z nejstarších -

Showalterův index je definován jako rozdíl mezi teplotou vzduchu v hladině 500hPa a 

teplotou, kterou bude mít částice vyzdvižená z hladiny 850hPa suchoadiabaticky do 

kondensační hladiny a potom nasyceně adiabaticky do hladiny 500hPa. Tento index může 

vykazovat nereprezentativní hodnoty, jestliže se např. vlhkostní vrstva nerozšířila od 

povrchu nad hladinu 850hPa. Je-li navíc přízemní tlak nižší než 850hPa není index 

definován (Blanchard, 1998). Do této části jednoduchých indexů patří i v Čechách 

oblíbený index Fausta (Řezáčová, Motl, 1990; Táborský, 1966,1970), Lifted index (který 

je vlastně modifikací Showalterova) (Galway, 1956), index Jeffersonův (Peppler and 

Lamb, 1989), atd. 

Na rozdíl od první skupiny indexů, beroucí v úvahu pouze fixní vertikální hladiny, 

byly vyvinuty metody odhadující stabilitu atmosféry a podmínky vzniku konvekce pomocí 

vertikálně integrovaných veličin. Nejznámější příklad z této skupiny je hodnota CAPE 

(Convective Available Potential Energy - konvektivní dostupná potenciální energie) 

integrující vertikálně (3.1) od hladiny volné konvekce do hladiny nulového vztlaku. 

Veličina CAPE je tedy definována jako práce, kterou vztlaková síla B (3.1) vykoná na 

částici při zdvihu mezi zmíněnými hladinami. Tato míra je daleko více spjatá s okolím, ve 

kterém se může konvekce vyskytovat, a s rozvojem výpočetní techniky byla leckde 

akceptována jako prediktor konvekce. Někteří autoři dávají do souvislosti hodnotu CAPE a 
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kinetickou energii, kterou částice může získat při výstupu z hladiny volné konvekce do 

hladiny nulového vztlaku. 

Pro maximální vertikální složku rychlosti částice lze potom psát (Monkam, 2002) 

(schematicky viz obr. 3.3): 

(3.4) 

Ovšem tato hodnota reprezentuje pouze horní hranici aktuálního maxima 

vertikálních rychlostí. Neadiabatické negativní příspěvky ke vztlaku, které jsou výsledkem 

kondensace v hlavním výstupném proudu („updraft") a vtahování okolního vzduchu, 

značně redukují vertikální rychlost. Kondensace i vtahování jsou v teorii částice 

zanedbány. Největších nadhodnocení se teorie částice dopouští v tropických oblastech. 

(dále např. Lucas et al, 1994, a další) 

Přestože hodnota CAPE udává míru jak silnou konvekci můžeme očekávat, není 

žádná záruka, že i při vysokých hodnotách CAPE silná konvekce vznikne. To je nejčastěji 

díky tomu, že existuje energetická bariéra, již je nutno překonat, aby konvekce mohla 

začít. Tato energetická bariéra vyjadřuje energii potřebnou ke zdvižení nejvíce nestabilní 

částice do hladiny volné konvekce, je dána opět integrálem vztlaku (3.1) tentokrát od 

povrchu země do hladiny volné konvekce a byla nazvána CIN (Convective INhibition) 

(Colby, 1984). Tento index je častým doplňkem hodnoty CAPE. Index CIN je ale velice 

citlivý na podmínky v mezní vrstvě, tudíž jeho analýza jakožto prediktoru je značně 

obtížná. 

Vertikální střih větru má velký vliv na organizaci konvekce (Weisman & Klemp, 

1982). Charakteristická struktura jednoduchých cel, multicel a supercel je hlavně 

způsobena různými typy profilů větru. Pro formaci multicel a supercel je zvlášť důležitý 

silný střih větru v nižších vrstvách. Konkrétní posouzení vlivu střihu větru se vyvíjelo po 

dlouhou dobu a tento vývoj není dosud ukončen. Neexistuje koncepční model, který by 

dával do souvislosti střih větru, termodynamiku konvektivního prostředí (např. hodnotu 

CAPE a CIN) a vývoj konvektivní bouře. Střih větru a hodnota CAPE jsou ve vzájemné 

souvislosti ale úloha střihu se mění v závislosti na dané situaci. Je tedy potřebné studovat 

vzájemné vztahy pro soubor analyzovaných konvektivních bouří s využitím numerického 

modelu. 

Vertikální střih větru může být charakterizován energií střihu, středním střihem či 

střihem větru v určité vrstvě, jejíž tloušťka závisí na autorovi. Často používaná veličina pro 

KNIHOVNA MAT.-FYZ. FAKULT'! 
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Ke Karlovu 3 
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popis střihu je např. SRH (Storm-Relative Helicity) (Davies-Jones et al, 1990) definovaná 

jako 

r av 
SRH = - .b k · (V - c) x - dz az 

(3.5) 

kde V je horizontální rychlost, c je vektor pohybu konvektivního oblaku a h je tloušťka 

vrstvy, přes kterou integrujeme (často 3km). 

Vzorce pro výpočet použitých indexů instability jsou uvedeny v kapitole 111.2. 

Ostatní metody výpočtu jsou popsány v pracích Huntrieser et al (1997), Peppler and Lamb 

(1989), Manzato (2003). 

Původně byly indexy instability i další veličiny nejčastěji počítány z ranního 

aerologického výstupu, který se vhodně modifikoval, aby zachytil změny v přízemní 

vrstvě. Moderní modely numerické předpovědi počasí umožňují výpočet těchto 

charakteristik na základě prognostických dat. 
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III. V stup ní data a výpočetní postupy 

111.1 Popis vstupních dat 

Práce vyžadovala vstupní data tří typů. Pro srovnání charakteristik, které jsou bez 

výjimky počítané z vertikálního zvrstvení atmosféry byla potřebná aerologická měření a 

předpověď modelu ALADIN-LACE. Diagnostické veličiny byly počítány z aerologických 

dat a prognostické veličiny z modelových výstupů. Prediktandy užité pro porovnání 

účinnosti diagnostických a prognostických veličin vycházely z radarových měření. 

111.1.1 Aerologická data 

Diagnostické prekurzory byly počítány z dat aerologické stanice Praha Libuš. 

Stanice je umístěna v jižní části Prahy a je braná jako reprezentativní stanice pro ČR. 

K disposici jsem měl data z let 2000 - 2002. Používal jsem jen data z teplé poloviny roku 

(duben - říjen) a počítal prekurzory pro všechny dostupné termíny (00, 06, 12 a 18 UTC). 

Rozsah souboru aerologických datje patrný z Tab.3.1. 

rok I termín 00 06 12 18 ~ 

2000 174 175 174 167 690 
2001 178 177 176 177 708 
2002 183 183 183 183 732 
~ 535 535 533 527 2130 

Tab. 3.1 Přehled aerologických výstupů v datovém souboru 

Vzhledem k omezenému počtu hladin vystupujících z modelu ALADIN-LACE byl 

pro lepší srovnání uměle snížen počet hladin v sondáži tak, aby odpovídal hladinám 

modelu (viz kap. Ill.1.2). Takto upravená aerologická data byla uvažována jako druhá 

varianta pro výpočet diagnostických charakteristik. Nicméně na indexy typu Faustův index 

a index K, neměla tato procedura vliv, protože indexy jsou počítány pouze ze standardních 

hladin, které byly v „upraveném" tempu zachovány. V dalším textu je tato upravená verze 

aerologického výstupu pro zjednodušení označovaná jako „upravený" temp. Standardní 

výstup je označován jako temp. 

111.1.2 Prognostická data 

Prognostické veličiny byly počítány z archivu výstupů prognostického modelu 

ALADIN-LACE. K dispozici jsou data ukládaná po třech hodinách v intervalu 

< +6h, +42h >.V termínech +9, + 15, +21, +27, +33, +39 hodin se zapisují pouze přízemní 

veličiny, v termínech +6, + 12, + 18, +24, +30, +36, +42 hodin se zapisovaly i veličiny ve 
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standardních tlakových hladinách ( 925, 850, 700, 500, 300 hPa ). Data byla bilineární 

interpolací interpolována z gridové sítě do polohy stanice Praha Libuš. 

Data užitá pro porovnání s diagnostickými veličinami zahrnují hodnoty teploty, 

výšky geopotenciální hladiny, relativní vlhkosti a zonální i meridionální složky vektoru 

rychlosti větru v jednotlivých izobarických hladinách. Byly zpracovány výstupy +6, +12, 

+18, +24, +30, +36, +42 pro začátek integrace v OOh UTC. V souhlasu s tím označuji dále 

prognostické veličiny jako A(XX + YY), kde A je označení veličiny, XX doba začátku 

integrace a YY délka předpovědní doby. K dispozici jsem měl kompletní data A(00+06) až 

A(00+42) z let 2000 -2002. Pro zjednodušení jsou v dalším textu označovaná data 

A(00+06)-A(OO+ 18) jako Aladin a data A(00+24)-A(00+42) jako Aladin+ lD (viz obr 3.1). 

start Aladin 
integrace~ A 

dat Aladin I ' 00 06 12 18 

I I I hod UTC) 

00 06 12 18 24 30 36 42 

""' start integrace Aladin+lD 
dat Aladin+lD 

Obr 3.1 Časová osa 

111.1.3 Radarová data 

Pro hodnocení prognostické účinnosti diagnostických i prognostických prekurzorů 

byla jako prediktand použita data z radarové stanice ČHMÚ Brdy (Dopplerovský 

radiolokátor EEC DWSR-2501 C, pracující v C pásmu na vlnové délce 5,3 cm). Pro 

diplomovou práci jsem použil podmnožinu dat sestavených pro studii Pešice a kol.(2003). 

V rámci této studie byl připraven datový soubor různých veličin, které vycházely z hodnot 

maximální sloupcové odrazivosti Zmax (maximální hodnota odrazivosti nad pixelem). 

Z této nabídky jsem jako prediktand zvolil hodnotu maximálního počtu pixelů, v nichž 

Zmax překračuje práh 40DBZ (NPIX40). Byly uvažovány pixely (2x2 km) ve čtverci o 

straně 200 km se středem v pozici radaru Brdy. Maximalizace se provádí přes všechna 

radarová měření během šestihodinových období : 00-06, 06-12, 12-18 a 18-24 UTC, 

přičemž data jsou označována podle začátku období. Radarová data byla prakticky úplná 

pro celé sledované období, v roce 2000 chybí 4 dny, v roce 2001 jeden a v roce 2002 chybí 

18dní. 

Výpočty byly prováděny pro různé prahové hodnoty NPIX40. V práci diskutuji 

prahové hodnoty NPIX40=0,30,50, což odpovídá ploše NPIX40*4km2 pokryté 
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Zmax > 40DBz. Tedy NPIX40 =O, 30, 50 odpovídá ploše O, 120 a 200 km2
• Rozdělení 

četnosti hodnot NPIX40 je na obr.3.2. 

Radar Brdy 2000-20002 data 00 - 06h Radar Brdy 2000-20002 data 06 - 12h 

2 

1.5 

0.5 

100 200 300 

Radar Brdy 2000-20002 data 12 - 18h Radar Brdy 2000-20002 data 18 - 24h 

2 

1.5 

0.5 

100 200 300 

Obr 3.2 - Logaritnůcký histogram četnosti výskytu hodnot NPIX40 pro jednotlivé terminy. 

Na horizontální ose je uvedena hodnota NPIX40 a na vertikální ose dekadický logaritmus její četnosti 

111.2 Výpočet jednotlivých charakteristik 

Veličiny, které se užívají pro hodnocení stability vertikálního teplotního zvrstvení 

atmosféry ve vztahu k výskytu konvektivních srážek lze rozdělit do dvou skupin. Do první 

z nich lze zařadit indexy stability, které se v naprosté většině případů počítají z hodnot 

teploty a vlhkosti v jednotlivých isobarických hladinách. Do druhé skupiny lze zařadit 

charakteristiky, které hodnotí energii instability v dané vrstvě a užívají v této vrstvě 

informaci ze všech dostupných výšek. Základní charakteristikou druhého typu jsou různé 

modifikace výpočtu CAPE (CAPE, CAPEccl, CAPElcl, DCAPE; viz Huntrieser, 1997; 

Gilmore&Wicker, 1998), užívají se však i charakteristiky jiné, např. integrovaná vlhkost 

ve sloupci a další (Rasmussen, Blanchard, 1998; Rasmussen, 2003; Manzato, 2003). 
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Z tohoto souboru jsem pro hodnocení vybral pouze několik reprezentantů a způsob jejich 

výpočtu je popsán v této části. 

111.2.1 Indexy instability 

Jak uvádím v kapitole II.3, existuje celá řada tzv. indexů instability, které byly 

odvozeny a užity v různých obdobích, různými autory a v různých geografických 

oblastech. Vzhledem k tomu, že různé indexy vždy hodnotí teplotní a vlhkostní podmínky 

z hlediska vertikální stability atmosféry, jsou tyto veličiny silně korelované. Z množiny 

indexů jsem proto vybral dva reprezentanty, které v práci užívám. 

Jedním z nejčastěji se vyskytujících indexů v pracích vázaných na českou 

Republiku je bezpochyby tzv. Faustův index (Faust, 1951; viz např. Strachota, 1966; 

Táborský, 1966 a 1970). Výpočet probíhá dle vzorce 

(3.1) 

kde T500 je teplota v hladině 500hPa a Tf reprezentuje teplotu nasycené vzduchové částice 

obsahující kondenzované produkty, které se vypařují (viz Meteorologický slovník, 1993). 

Je závislá na teplotě v hladině 850hPa a na součtu hodnot deficitu teploty rosného bodu 

v hladinách 850hPa, 700hpa a 500hPa. Hodnota Tf se získává z tabulek (Faust, 1951). 

Faustův index byl použit v mnoha pracích, např. Pešice et al. (2003), Ducrocq et al. (1998), 

Řezáčová a Motl (1990), Táborský (1966), Strachota (1966), Táborský (1970). Dle 

Strachoty (Strachota, 1966) Faust ve své práci uvádí, že při FI =O až +3°C je třeba 

očekávat přeháňky bez bouřek, a při FI > +3°C je třeba očekávat bouřky. Tyto meze 

nemusí být optimální pro naše podmínky. U nás se očekává, že při hodnotách FI > O lze 

očekávat s jistotou srážkovou konvekci, přeháňky lze čekat i pro záporné hodnoty indexu 

Fausta (Řezáčová, Motl, 1990). 

Dalším vybraným indexem byl index K, který je definován jako 

Kl= I'sso -l'soo + TDsso -(T,oo -TD7oo) (3.2) 

kde Txxx je teplota v isobarické hladině XXX hPa a Tnxxx je teplota rosného bodu v téže 

hladině (George, 1960, viz např. Manzato 2003). K index byl použit např. v pracích 

Manzato (2003), Huntrieser (1997), Reap and Poster (1979). V literatuře se jako hranice 

pro předpověď bouřek používá optimálních prahových hodnot z tab. 3.2. 
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Hodnotu Faustova indexu i indexu K jsem stanovil z diagnostických 

prognostických dat popsaných v částech IIl.1.1 a III.1.2. 

KI>20 bouřky se neočekávají 

20 =:;K.I< 25 ojedinělé bouřky 

25 =:;K.I< 30 místy bouřky 

Kl ;;:::30 četné bouřky 

Tab. 3.2 Optimální prahové hodnoty indexu K podle www-ind 

111.2.2 Integrované veličiny 

Nejdůležitějším představitelem této kategorie je hodnota kladné energie instability 

označovaná jako CAPE (Convective Available Potential Energy =Dostupná Konvektivní 

Potenciální Energie). V odborné literatuře se lze setkat s definicí CAPE ve dvou verzích, a 

to pomocí teploty 

CAPE _ t = g zj (TP; TE \,z 
zlFC E r· (3.3) 

či pomocí virtuální teploty zEL ( T, - T, } 

CAPE_ virt = g J VP VE z 
zLFC TvE 

(3.4) 

kde T p, resp. TE, je teplota částice, resp. okolí a T vp, resp. T vE, je virtuální teplota částice, 

resp. okolí. Hladina ZLFC je hladina volné konvekce (označovaná též ZHVK) a ZEL je 

rovnovážná hladina, kde na částici přestává působit vztlak (Blanchard, 1998; Huntrieser, 

1997; Manzato, 2003). Schematické zobrazení významu hodnoty CAPE je na obr. 3.3 

převzatém z práce Monkama (2002), kde je pro názornost použito zkosení osy teplot 

(„skewT diagram"). 

Doswell a Rasmussen (Doswell a Rasmussen, 1994) ve své práci diskutují rozdíl, 

mezi výpočtem hodnoty CAPE pomocí teploty (CAPE_t) a výpočtem pomocí korekce na 

virtuální teplotu (CAPE_ virt). Za určitých podmínek (malý rozdíl teploty částice a okolí a 

velký rozdíl ve vlhkosti (suché okolí částice)) může být virtuální korekce vztlaku 

dosáhnout až 200% nekorigoyané hodnoty. Navíc chyba daná zanedbáním virtuální 

korekce se při integraci hodnoty CAPE akumuluje s výškou. Nicméně díky poklesu teploty 

a tedy i poklesu tlaku vodních par se velikost korekce zmenšuje z výškou. Virtuální 

korekce je typicky kolem hodnoty 1°C, ale v průměru přes celou výšku výpočtu hodnoty 

CAPE je menší než 1°C. Z poměru chyby ku hodnotě CAPE jednoznačně vyplývá, že pro 

menší hodnoty CAPE se chyba stává signifikantní. Je-li korigovaná hodnota CAPE 
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(CAPE_ virt) malá, virtuální korekce bude sice také malá, ale může znamenat velkou 

relativní část hodnoty CAPE. Je-li např. korekce 0.3°C v průměru přes celou výšku 

integrace, může být celková korekce okolo 100 J.kg-1
. To nemusí být důležité pro hodnoty 

CAPE v řádu 1000 J.kg-1
, ale pro hodnoty řádu 100 J.kg-1 je již tento vliv nezanedbatelný. 

Ve své práci jsem tedy počítal obě varianty výpočtu hodnoty CAPE (CAPE_t i 

CAPE_ virt), protože spektrum hodnot CAPE zasahuje do obou diskutovaných řádů (viz 

histogramy hodnot CAPE_t, obr 4.1). Ovšem rozdíly mezi hodnotami CAPE_t a 

CAPE_virt mi vyšly tak minimální, že z hlediska statistického srovnání mezi řadami není 

signifikantní rozdíl. Proto v dalším textu diskutuji již pouze hodnotu CAPE_t. 

rs 

200 hPa 

CAPE 

500 hPa 

850 hPa 

1000 hPa 

Obr 3.3 - Schematické zobrazení významu hodnoty CAPE (šedá oblast). Aktuální teplotní zvrstvení je 

zakresleno červenou, suchá adiabata žlutou a nasycená adiabata zelenou čarou (podle Monkam 2002). 
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V literatuře je uváděno ještě množství dalších variant CAPE. Výpočty se nejčastěji liší 

výběrem počátečního stavu vystupující vzduchové částice - CAPEccl, CAPElcl, CAPE850 

(viz Pešice et al, 2002; Huntrieser, 1997). 

Dalšími integrovanými veličinami, které se užívají při hodnocení stability je např. 

Downdraft-CAPE (DCAPE) (Gilmore&Wicker, 1998), CIN (Convective lnhibition) 

(Manzato, 2003; Colby, 1984). Jde většinou o získání zpřesněné nebo doplňkové 

informace k výpočtu CAPE. Dále se používají kombinace těchto veličin a např. 

charakteristik střihu větru (Rasmussen a Blanchard, 1998). Tyto typy veličin jsem zatím 

pro hodnocení nepoužil. 

Hodnotu CAPE_t i CAPE_virtjsem stanovil z diagnostických i prognostických dat 

popsaných v částech III.1.1 a IIl.1.2. Z aerologických dat jsem stanovil index CAPE ve 

obou verzích, pro úplný temp i pro upravený temp. 

111.3 Užité statistické metody 

Pro zhodnocení řad indexů instability a hodnot CAPE počítaných dle vzorců 

z kapitoly III.2 bylo použito hodnot průměrů a směrodatných odchylek (std) dle vzorců: 

( 
1 n J}i std = ---=-L (xi - :X)2 (3.5)(3.6) 

n 1 i=l 

Pro vzájemné srovnání řad bylo použito hodnot střední kvadratické chyby (RMSE), 

systematické chyby (BIAS), a korelačního koeficientu dle vzorců: 

( 
1 n J}i 

RMSE = n ~(Tli - T2i )
2 BIAS =_!_i: (Tli -T2J (3.7)(3.8) 

n i=l 

kde Tl, T2 znamenají data z řad pro různé typy dat (temp, Aladin) (viz kap. IV.).Vzorec 

pro výpočet korelačního koeficientu viz např. Anděl (1998), Wilks (1995). 

Pro testování shodnosti rozdělení bylo použito testování hypotézy pomocí testu 

Kolmogorova-Smirnova. Ten byl zvolen, protože v něm není požadavek normálnosti 

rozdělení, pouze srovnává dvě libovolná rozdělení. Toho lze s výhodou využít při 

testování, zda jsou rozdělení řad indexů instability, či hodnot CAPE podobná pro různé 

typy dat (temp, Aladin) (Anděl, 1998; Wilks, 1995). 
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111.4 Užitá verifikační kriteria 

Existuje řada způsobů jak verifikovat meteorologické předpovědi počasí. Pro 

verifikaci předpovědi srážek se velmi často užívají kriteria, která vycházejí z kontingenční 

tabulky. Vzhledem k tomu, že tato kriteria bývají označována v zahraniční literatuře jako 

„skill scores", bude v zájmu stručnosti užita dále zkratka SS. Jediný český ekvivalent, 

nalezený v práci Metelky (Metelka, 2001) je výraz „verifikační kriterium", což je pro 

častější používání značně krkolomné. Diskuse SS je uvedena např. v pracích 

Marzban(1998), Doswe11(1990), Schaefer (1990), z nedávných českých prací jsou SS 

diskutovány např. v Řezáčová, Školoud (1993) a Metelka (2001). 

Poznamenejme, že Schaefer (1990) ve své práci uvádí obecnou definici SS 

podle Glossary of Meteorology (Glickman, 2000) jako statistické zhodnocení přesnosti 

předpovědi nebo zhodnocení účinnosti detekční metody relativně k metodě referenční. 

Uvádí obecnou definici SS používanou v meteorologii, podle níž se srovnává např. RMSE 

(viz III.3) předpovědi s obdobnou veličinou stanovenou pro referenční předpověď. To 

znamená, že SS obecně definujeme jako: 

SS= 1- (EI I Eref) (3.5) 

kde Et označuje chybu předpovědi (např RMSE) a Eref chybu předpovědi referenční. To 

platí pro kvantitativní i pro pravděpodobnostní předpověď, při níž je výstupem hodnota 

veličiny nebo její pravděpodobnost. Používáme-li formalismus kategorické binární 

předpovědi, která vyjadřuje výskyt daného jevu nebo hodnoty formou ano/ne, lze užít řadu 

kriterii vycházejících z kontingenční tabulky. V této práci se využívá koncept binární 

předpovědi a tedy i verifikační kriteria, označovaná celkově zkratkou SS, definovaná 

z kontingenční tabulky. 

Kvalita předpovědi silných konvektivních událostí byla zkoumána pomocí SS např. 

v pracích Huntrieser et al (1997), Jacovides a Yonetani (1990) či Henry (2000). Pro 

zkoumaná dataje sestavena kontingenční tabulka (viz obr. 3.1), která slouží pro stanovení 

jednotlivých SS. Nejčastěji používané SS (CSI, FAR, TSS, PSS(FRC), HSS) a jejich 

definice jsou uvedeny v tab. 3.3. Každý z těchto prvků má své výhody a nevýhody a jeho 

výběr závisí na dané situaci či potřebě. Pro vystižení kvality předpovědi je zpravidla nutné 

užít více typů SS. 

111.4.1 Kontingenční tabulka 

Pro verifikaci předpovědí se v meteorologii používá čtyřpolní kontingenční tabulka, 

neboli tabulka 2x2 (obr. 3.4). Tabulka shrnuje počty nebo četnosti případů, kdy jev 
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byl/nebyl předpovídán a ve skutečnosti nastal/nenastal, a to ve všech možných vzájemných 

kombinacích. 

Předn1ověď 

+ -

a b 
+ Zásah Chyba ..... 

= ~ 
>J.. 
~ 

~ c d 
I Falešný Správné 

poplach vyloučení 

o br 3.4 č v oJní kontin enční tabul tytp g ka 

Kde 

a-Zásah - je počet případů, kdy jev byl předpovídán a skutečně nastal, jedná 

se tedy o správnou předpověď jevu; 

b - Chyba - je počet případů, kdy jev nebyl předpovídán a skutečně nastal, 

jedná se tedy o chybnou předpověď; 

c - Falešný poplach - je počet případů, kdy jev byl předpovídán ale ve skutečnosti 

nenastal, jedná se tedy o chybnou předpověď; 

d - Správné vyloučení - je počet případů, kdy jev nebyl předpovídán a skutečně 

nenastal, jedná se tedy o správnou předpověď. 

Je evidentní, že kategorie a a d jsou z hlediska předpovědi příznivé, a naopak 

kategorie b a c nepříznivé. Ovšem při hodnocení předpovědi se velmi často klade důraz na 

rozlišení správných předpovědí a a d. Hodnota d totiž velmi často řádově převyšuje 

hodnotu a (řídké nebo extrémní jevy). Z tohoto důvodu se často neužívá hodnoty d při 

hodnocení předpovědi, či výpočtu některých hodnot SS. 

111.4.2 Verifikační kritéria - „Skill scores" 

SS můžeme dle kapitoly III.4.1 rozdělit na kritéria definitoricky zahrnující kategorii 

d z kontingenční tabulky, či nikoli. Do první skupiny patří kritéria TSS, PSS (FRC), HSS. 

Do druhé skupiny patří kritéria POD, FAR a CSI (viz tab. 3.3). 

POD je podíl správných předpovědí jevu na celkovém počtu předpokladů, že jev 

nastane. FAR je podíl falešných poplachů k celkovém počtu předpověděných jevů. Pro 

optimální předpovědi je tedy POD maximální při FAR minimální. 
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CSI je často užívaným kriteriem zejména při předpovědi řídkých jevů. CSI je 

poměr správných předpovědí k počtu jevů a falešných alarmů. CSI sice není počítané 

pomocí kategorie d, ale je k ní vázáno jednoduchým vzorcem 

CSI = a a a (3.6) 
a+b+c a+b+c+d-d N-d 

kde N je počet všech případů. Z tohoto je vidět, že CSije svázané s poměrem kategorie d a 

počtem případů. Čím častější je jev, tím se (N-d) zvětšuje a CSI zmenšuje. Obráceně, čím 

řidší je jev, tím se (N-d) zmenšuje a CSI zvětšuje. CSI tedy závisí na frekvenci výskytu 

předpovídaného jevu (Schaefer 1990, Marzban 1998). CSI dává přehnaný odhad a 

odchylka roste s frekvencí předpovědi jevu. 

TSS je SS definovaný jako rozdíl mezi pravděpodobností detekce (POD) a 

pravděpodobností falešného alarmu (POFD - viz Doswell et al. 1990). Z definice TSS 

(tab. 3.3) je patrné, že pro předpověď řídkých jevů, neboli jevů, kde kontingenční tabulce 

dominuje kategorie d, se hodnota TSS blíží hodnotě POD. Doswell et al. (1990) uvádí, že 

TSS není ideální mírou pro řídké jevy. 

SS který předchází těmto problémům je HSS (Marzban 1998, Doswell et al. 1990, 

Haklander, Delden 2003). Doswell uvádí, že HSS řeší problém s kategorií d rozumnější 

cestou než CSI a TSS. Navíc HSS není závislý na frekvenci výskytu předpovídaného jevu 

(Marzban 1990). Na druhou stranu není HSS jednoduše vysvětlitelný SS, jako např. právě 

TSS, nebo CSI. 

PSS (FRC) je SS, který vyjadřuje pouze podíl správných předpokladů. Na rozdíl od 

HSS se zde dává stejná váha kategorii a i d. 

Všechny tyto SS jsou závislé na prahové hodnotě T, která definuje hranici, určující, 

zda jev nastal, či nenastal. Pro optimalizaci předpovědi je proto nutné zpracovat 

kontingenční tabulky a následně SS pro různé T. Nicméně ani tato otázka není úplně 

jednoduchá, protože SS nedávají pro jeden index instability stejnou optimální prahovou 

hodnotu T. Prahová hodnota indexu (T) je potom optimální z hlediska daného SS (viz 

diskuse kap V.). 
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N 
N 

Verifikační kriterium, Skill Score 

Probability Of Detection 

False Alarm Ratio 

Critical success index, "Threat score" 

True Skill Statistics 

Heidke Skill Score 

Probability Skill Score, FRaction Correct 

Kód Reference Rovnice Hranice 

POD Wilks ( 1995), Huntrieser ( 1997), POD=-a- O s POD s 1 Metelka (2001 ), Marzban (1998) a+b 

FAR Wilks (1995), Huntrieser (1997), FAR=-c- OsFARsl Metelka (2001), Marzban (1998) a+c 

CSI Wilks ( 1995), Huntrieser ( 1997), CSI = 
a 

OsCS/sl Marzban ( 1998) a+b+c 

a c 
TSS Huntrieser (1997), Marzban (1998) TSS = - - - -lsTSS sl 

a+b c+d 

HSS Wilks (1995), Huntrieser (1997), HSS= 
2(ad - bc) 

-lsHSSsl Marzban (1998) (a +b)(b+d)+ (a +c)(c+d) 

PSS, FRC Metelka (2001 ), Marzban ( 1998) PSS=FRC= 
a+d 

a+b+c+d 
OsPSS sl 

Tab. 3.3 Přehled základních verifikačních kritérií (Skill Scores) 



IV. Statistické srovnání diagnostických a prognostických charakteristik 

V této kapitole se pro zjednodušení používá značení z následující tabulky 4.1. 

TI temp (aerologický výstup), v textu též označován jako temp 
„upravený" temp (aerologický výstup ve kterém jsou ponechány pouze standardní 

T2 
hladiny), v textu označován též jako upravený temp; není diskutován pro Faustův 
index a index K, které vycházejí ze standardních hladin, takže jsou pro obě varianty 
shodné 

T3 data A(00+06), A(OO+ 12), A(OO+ 18), označovaná též jako Aladin 

T4 
data A(00+24), A(00+30), A(00+36), A(00+42) pro předpověď z minulého dne, 
(časová osa viz obr. 3.1) označovaná též jako Aladin+ lD 

T12 vztah dat temp a temp upravený 

T13 vztah dat temp a Aladin 

T14 vztah dat temp-a Aladin+ lD 

T23 vztah dat temp upravený a Aladin 

T24 vztah dat temp upravený a Aladin+ lD 

T34 vztah dat Aladin a Aladin+ lD 

Test K-S 
Statistické testování hypotéz o shodnosti dvou rozdělení pomocí testu 
Kolmogorova-Smirnova na hranici 5% (není-li uvedeno jinak)-viz kapitola 111.3 

Tab 4.1 Označení veličin 

Pro lepší představu o rozložení dat jsem rozdělil data do tříd četnosti podle tab. 4.2 a 

zpracoval do kontingenčních tabulek (viz kap.111.4), které budou dále uvedeny a 

diskutovány. 

třída o 1 2 3 4 

CAPE t 0-10 10-100 100-500 500-1000 >1000 
v •l v• v Tab 4.2 Rozdelern hodnot CAPE [J .kg ] do trid cetnost1 

IV.1. Faustův index, 

Výsledky statistického zpracování jsou shrnuty na obr.4.2 a v tabulkách 4.4 a 4.7. Na 

základě těchto výsledků lze učinit následující závěry: 

Ze zpracování jednotlivých souborů hodnot indexu Fausta {Tl -T4) vyplývá:: 

• Denní chod průměrů je patrný pro všechny typy dat {Tl-T4) s minimem v 06UTC a 

maximem v 18UTC, výraznější chod je pro Aladin {T3, T4). Hodnoty průměrů 

jednotlivých řad se kromě termínu 12UTC takřka neliší. 

• Směrodatné odchylky ( std) jsou větší pro data z tempu než pro data Aladin, denní chod 

se u směrodatné odchylky neprojevuje. 
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• S růstem předpovědní doby se velikost směrodatné odchylky výrazně nemění. 

• Z hlediska hodnot průměru a směrodatné odchylky se Aladin a Aladin+ ID chovají 

přibližně stejně. Není viditelný vliv délky předpovědi. 

• Z histogramů je patrné značné rozšíření do vysokých hodnot v terminu 18UTC (okolo 

hodnoty 5). 

Vzájemné srovnání řad hodnot indexu Fausta dává tyto výsledky: 

• Nejvyšší korelace vykazuje Tl3 (tab. 4.7), kde pro terminy 06-18UTC překračuje 

korelační koeficient hodnotu 0.85, zatímco pro předpověď na druhý den již korelace 

T14 nepřesahuje 0.40. Je tedy patrný vliv integrace z minulého dne. Vertikální 

zvrstvení u dat T4 již neodpovídá tak dobře datům Tl, jako u předpovědi na 6-18hod 

(data T3). To potvrzuje i korelace T34, kteráje přibližně stejně veliká jako T14. 

• BIAS je velmi nízký, což ukazuje na zanedbatelné systematické chyby. 

• RMSE pro Tl3 je dvojnásobná oproti T14, nicméně T14 a T34 mají podobnou RMSE, 

což odpovídá opět vlivu integrace z minulého dne. 

• Test K-S rozdělení na hranici 5% dává, že nelze zamítnout shodu rozdělení pro 

všechna data. Tuto shodu potvrdil i K-S test aplikovaný na rozdělení do několika tříd 

četnosti (na hranici 50%). 

Jednotlivé řady Faustova indexu se chovají přibližně shodně, ovšem z hlediska korelací 

se řada T4 výrazně liší od ostatních. Řada T4 tedy nedává systematicky vychýlené 

hodnoty, ale chybuje v jednotlivých hodnotách. 

IV.2.K index 

Výsledky statistického zpracování jsou shrnuty na obr.4.3 a v tabulkách 4.5 a 4.8. 

Na základě těchto výsledků lze učinit následující závěry: 

Ze zpracování jednotlivých řad indexu K vyplývá: 

• Denní chod průměrů je opět patrný u všech typů dat, s minimem v 06UTC (pro Tl ve 

12UTC) a maximem v 18UTC. 

• Směrodatné odchylky jsou větší pro data temp než pro data Aladin. 

• Nedá se říci, že by s růstem délky předpovědi rostla hodnota směrodatné odchylky , 

denní chod s neprojevuje. 

• Histogramy vykazují pravostranně vychýlené rozdělení. 
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• Aladin a Aladin+ lD se chovají přibližně stejně, jen průměry Aladin+ lD jsou lehce 

vyšší než u Aladina. 

Vzájemné srovnání řad K-indexu dává tyto výsledky 

• Korelace Tl3 přesahuje 0.75, T14 opět nepřesahuje 0.4, T34 je pouze o necelou 

desetinu vyšší než T14. To opět potvrzuje tvrzení o vlivu integrace v jiný den (viz kap. 

N.l) 

• Korelace Tl3 a T14 jsou nižší než u Faustova indexu. 

• BIAS je opět velmi nízký, což ukazuje na zanedbatelné systematické chyby. 

• Nejmenší RMSE je u Tl3, větší u T34 a největší u T14, není zde tak patrný trend jako 

u Faustova indexu. 

• Test K-S aplikovaný na jednotlivé hodnoty dává, že na hranici 5% nelze zamítnout 

shodu rozdělení pouze pro T34, ostatní zamítáme. Při aplikaci K-S testu na třídy 

četnosti dostáváme shodu rozdělení četností pro všechny kombinace T12 -T34. 

Jednotlivé řady indexu K se chovají přibližně shodně, ovšem z hlediska korelací se 

řada T4 výrazně liší od ostatních. Řada T4 tedy nedává systematicky vychýlené hodnoty, 

ale chybuje v jednotlivých hodnotách. Shoda ovšem není tak výrazná, jako u indexu 

Fausta. To je nejspíš ovlivněno větším počtem dat, vstupujících do výpočtu indexu K. 

IV.3.CAPE t 

Výsledky statistického zpracování jsou shrnuty na obr. 4.1 a v tabulkách 4.3, 4.6, 4.9 a 

4.1 O. Na základě těchto výsledků lze učinit následující závěry: 

Ze zpracování samostatných řad indexu CAPE_t dostáváme: 

• Patrný je denní chod s minimem 06UTC, maximem 18UTC (nebo 12UTC); velmi 

zřetelný je nárůst vyšších hodnot do 18UTC (z průměrů i histogramů). 

• Velmi patrný je rozdíl mezi temp a upravený temp. Zvlášť pro ranní hodnoty upravený 

temp silně přeceňuje, ve 12UTC naopak podceňuje. 

• Rozdělení Aladin a Aladin+ lD jsou si velmi podobná, a to jak v průměrech a 

směrodatných odchylkách tak v rozdělení četnosti. 

• U dat T3 až T4 není žádná patrná změna s délkou předpovědi. 

Vzájemné srovnání řad CAPE_t dává tyto výsledky: 

• Korelace T12 vykazuje denní chod s minimem v 06UTC a maximem v 18UTC. 

• Korelace T23, T14 > Tl3. Korelace T24 je většinou lepší než T14. 
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• Pro většinu případů je patrný lepší vztah upravený temp a Aladin než temp a Aladin. 

• V 18UTC jsou korelace Tl3, T23 poměrně vysoké. 

• Nedá se mluvit o denním chodu jinde než Tl2. 

• BIAS je pro Tl2, T14 záporný v termínech 00 a 06UTC a zatímco ve 12 a 18UTC 

nabývá relativně vysokých kladných hodnot (i T13) - temp tedy dává odpoledne vyšší 

hodnoty CAPE_t než ostatní tři. 

• Absolutně nejvyšší hodnoty BIAS jsou v termínu 12UTC pro data T12, Tl3 a T14. 

• T23, T24 má všechny hodnoty BIAS kladné, relativně vyrovnané, menší než ostatní, 

nicméně temp upravený dává větší hodnoty než Aladin. 

• Nejnižší RMSE vykazuje T23, dokonce nižší než T12 (má blíž k Aladinu). 

• Dá se dokonce mluvit i o denním chodu: 

• denní chod pro Tl 3-Tl 4 s maximem v 12UTC a minimem v 06UTC 

• denní chod pro T23-T24 s maximem v 18UTC a minimem v 06UTC. 

• Test K-S aplikovaný na jednotlivé hodnoty dává, že kromě T34 ve všech termínech, 

T23 a T24 ve 12UTC lze všechny hypotézy o shodnosti rozdělení zamítnout. Test K-S 

pro rozdělení četností dává, že hypotézu o shodnosti rozdělení četností můžeme 

přijmout u všech dat T12-T34, ale v určitých případech není překročení hranice 5% 

výrazné. Po uvažování dat transformovaných do kategorií (viz tab.4.2) byly získány 

výsledky podobné jako při testu jednotlivých hodnot, navíc nezamítáme pouze 

v případě T24 v 18UTC. 

• Kontingenční tabulky pro transformovaná data: 

• ve 12UTC dává temp hodnoty> 1 O oproti 1-4 (kde je 0-1 O) okolo 60% případů 

• celkově Tl nadsazuje okolo čtyřnásobku, T2 okolo dvojnásobku. 

Z kontingenčních tabulek, hodnot RMSE a BIAS je patrné, že temp v terminu 12UTC 

dává vyšší hodnoty než ostatní tři typy dat (T2-T4). Z toho vyplývá, že hodnota CAPE_tje 

citlivá na počet hladin, hlavně na podmínky v nejnižších vrstvách. Toto dokumentuje i 

lepší shoda dat T2 a T3 než dat Tl a T3. Zjednodušená varianta výpočtu z upraveného 

tempu a z dat z Aladina shodně podceňuje prohřátí spodních vrstev v poledních hodinách. 

V 18UTC není již toto podcenění tak výrazné. 
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Obrázek 4.1 Histogramy rozložení hodnot Cape_t {horizontální osa) s logaritmickou vertikální osou (dekadický 
logaritmus absolutní četnosti). Grafy v řádcích a}-d) jsou pro termín 00 UTC, e}-h} pro termin 06 UTC, i)-1) pro 
termin 12 UTC a m)-p) pro termin 18 UTC. První sloupec grafů je pro hodnotu Cape_t počítanou z hodnot temp, 
druhý z hodnot upraveného tempu, třetí z hodnot výstupů modelu Aladin a čtvrtý z výstupů modelu Aladin z 
minulého dne (Aladin+1 D). Protože data analýzy A(OO+OO) nejsou k disposici, je vynechán graf c). 

Termin k Temp Terno st Aladin Aladin+1D 

00 UTC 535 
14.38 92.06 56.61 
59.47 201.02 166.09 

06 UTC 534 
18.63 54.27 21.36 21.66 
60.46 144.95 86.78 84.89 

12 UTC 533 
190.07 93.57 80.89 71.13 
351.91 217.62 204.82 195.1 

18UTC 526 
148.14 138.66 109.9 101.57 

..... 303.38 272.6 242.94 238.89 

'tabulka 4.3 Hodnoty průměrů {horní údaj) a směrodatných odchylek hodnoty CAPE_t {dolní údaj) pro jednotlivé 
termíny a vstupní data. Hodnota k dává počet prvků v souboru. 
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Obrázek 4.2 Histogramy rozložení indexů Fausta (horizontálni osa) s logaritmickou vertikálni osou (dekadický 
logaritmus absolutní četnosti) . Grafy v řádcich a)-c) jsou pro termín 00 UTC, d)-f) pro termin 06 UTC, g)-i) pro termin 
12 UTC a j)-1) pro termin 18 UTC. První sloupec grafů je pro index Fausta počítaný z hodnot tempu, druhý z hodnot 
výstupů modelu Aladin a třeli z výstupů modelu Aladin z minulého dne (Aladin+1 O). Protože data analýzy A(OO+OO) 
nejsou k disposici, je vynechán graf b). 

Term in k Temp Aladin Aladin+1D 

00 UTC 535 
-5.62 -5.67 
4.99 4.65 

06 UTC 534 
-6.38 -6 .49 -6.4 
5.07 4.59 4.69 

12 UTC 533 
-6.35 -5.95 -5.87 

~ 
4.89 4.52 4.45 

18UTC 526 
-4.99 -5.01 -5.04 

..... 5.2 4.37 4.47 

~abulka 4.4 Hodnoty průměrů (horní údaj) a směrodatných odchylek Faustova indexu (dolní údaj) pro jednotlivé 
termíny a vstupní data. Hodnota k dává počet prvků v souboru . 
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Obrázek 4.3 Histogramy rozložení indexu K (horizontální osa) s logaritmickou vertikální osou (dekadický logaritmus 
absolutní četnosti). Grafy v řádcích a)-c) jsou pro termín 00 UTC, d)-f) pro termin 06 UTC, g)-i) pro termin 12 UTC a 
j)-1) pro termin 18 UTC. První sloupec grafů je pro index Fausta počítaný z hodnot tempu, třetí z hodnot výstupů 
modelu Aladin a čtvrtý z výstupů modelu Aladin z minulého dne (Aladin+1 D). Protože data analýzy A(OO+OO) nejsou 
k disposici, je vynechán graf b). 

Term in k Temp Aladin Aladin+1D 

00 UTC 535 
21.12 20.57 

12 10.07 

06 UTC 534 
18.81 18.85 18.97 

~ 
13.21 10.71 11.15 

12 UTC 533 
18.18 19.94 20.02 
13.97 10.57 10.67 

18UTC 526 
21.73 21.42 21.68 

~ 
12.8 10.03 10.06 

'tabulka 4.5 Hodnoty průměrů (horní údaj) a směrodatných odchylek indexu K (dolní údaj) pro jednotlivé termíny a 
Vstupní data. Hodnota k dává počet prvků v souboru. 
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w 
o 

Faust OOUTC 06UTC 12UTC 18UTC 06-18 UTC 
k 535 534 533 526 1593 

Cape_t 00 UTC 06UTC 12 UTC 18UTC 06-18 UTC 0.12 -0.4 0.03 -0.08 Bias 
k 535 534 533 526 1593 T13 2.31 2.44 2.71 2.5 Rmse 

-77.69 -35.64 96.5 9.48 23.51 Bia s 0.89 0.87 0.85 0.87 Corr 
T12 203.22 147.88 347.33 209.12 250.08 Rmse 0.05 0.02 -0.48 0.06 -0.12 Bias 

0.36 0.23 0.39 0.74 0.53 Corr T14 5.36 5.52 5.41 5.33 5.43 Rmse 
-2.74 109.19 38.24 48.48 Bia s 0.38 0.36 0.34 0.4 0.37 Corr 

T13 94.6 356.95 250.16 258.47 Rmse -0.09 -0.08 0.03 -0.05 Bias 
0.21 0.35 0.61 0.48 Corr T34 5.23 5.04 4.66 4.99 Rmse 

-42.23 -3.04 118.94 46.56 54.46 Bias 0.36 0.37 0.45 0.39 Corr 
T14 173.53 96.49 370.99 333.32 294.38 Rmse Tabulka 4.7 

0.14 0.15 0.28 0.28 0.29 Corr 
32.91 12.69 28.76 24.97 Bias index K 00 UTC 06 UTC 12 UTC 18UTC 06-18 UTC 

T23 130.68 227.98 230.98 202.75 Rmse k 535 534 533 526 1593 
0.5 0.42 0.61 0.54 Corr -0.03 -1.76 0.31 -0.5 Bias 

35.45 32.61 22.44 37.09 30.95 Bias T13 7.3 7.84 7.77 7.61 Rmse 
T24 213.76 152.91 251 .37 303.47 244.95 Rmse 0.83 0.84 0.79 0.82 Corr 

0.35 0.24 0.27 0.31 0.3 Corr 0.55 -0.15 -1.84 0.05 -0.67 Bias 
-0.3 9.76 8.33 5.98 Bias T14 12.46 14.03 14.73 12.81 13.91 Rmse 

T34 111.28 217.67 267.67 210.08 Rmse 0.37 0.34 0.32 0.39 0.35 Corr 
0.16 0.41 0.38 0.4 Corr -0.12 -0.08 -0.26 -0.17 Bias 

Tabulka 4.6 T34 12.2 11.67 10.23 11.4 Rmse 
0.38 0.4 0.48 0.41 Corr 

Tabulka 4.8 

Tabulka 4.6 - 4.8 Hodnoty systematické chyby {BIAS), střední kvadratické chyby (RMSE) a korelačního koeficientu (Corr) mezi jednotlivými typy dat pro 
hodnotu CAPE_t a pro oba indexy instability (Faustův index a index K). k je počet dat. Význam popisků T12-T34 viz tab 4.1. 



a) 06UTC 
T12 o 1 2 3 4 T13 o 1 2 3 4 T14 o 1 2 3 4 
o 334 40 37 12 o o 388 14 20 1 o o 383 17 19 4 o 
1 48 23 9 2 1 1 68 9 5 1 o 1 67 8 7 1 o 
2 4 7 13 2 o 2 14 7 2 3 o 2 24 1 1 o o 
3 o 1 1 o o 3 o o 2 o o 3 1 o o 1 o 
4 o o o o o 4 o o o o o 4 o o o o o 

T23 o 1 2 3 4 T24 o 1 2 3 4 T34 o 1 2 3 4 
o 373 9 3 1 o o 359 13 12 2 o o 430 19 18 3 o 
1 55 9 7 o o 1 62 4 4 1 o 1 22 5 2 1 o 
2 40 9 9 2 o 2 43 7 7 3 o 2 18 2 7 2 o 
3 1 3 10 2 o 3 11 2 3 o o 3 5 o o o o 
4 1 o o o o 4 o o 1 o o 4 o o o o o 
b) 12UTC 

T12 o 1 2 3 4 T13 o 1 2 3 4 T14 o 1 2 3 4 
o 67 7 12 8 o o 66 12 6 9 1 o 67 14 10 2 1 
1 202 21 22 13 3 1 212 20 20 7 2 1 193 35 24 7 2 
2 75 30 11 1 o 2 80 29 6 2 o 2 89 19 7 1 1 
3 11 6 14 2 o 3 14 6 10 3 o 3 19 8 3 1 2 
4 9 o 5 11 3 4 5 1 11 10 1 4 9 2 9 7 1 

T23 o 1 2 3 4 T24 o 1 2 3 4 T34 o 1 2 3 4 
o 302 33 15 13 1 o 277 46 31 6 4 o 296 46 25 8 2 
1 35 17 10 2 o 1 49 12 3 o o 1 43 16 8 1 o 
2 28 16 11 8 1 2 33 11 13 6 1 2 30 8 12 1 2 
3 10 2 16 6 1 3 16 8 6 3 2 3 8 6 6 8 3 
4 2 o 1 2 1 4 2 1 o 3 o 4 o 2 2 o o 

18UTC 
T12 o 1 2 3 4 T13 o 1 2 3 4 T14 o 1 2 3 4 
o 198 23 19 6 o o 200 27 14 5 o o 184 29 25 7 1 
1 78 40 16 1 2 1 96 24 14 2 1 1 90 29 13 2 3 
2 15 17 36 14 1 2 35 13 23 9 3 2 43 16 14 9 1 
3 2 5 16 20 2 3 7 6 14 16 2 3 11 10 11 8 5 
4 1 o 3 3 8 4 2 o 4 5 4 4 8 2 3 2 o 

T23 o 1 2 3 4 T24 o 1 2 3 4 T34 o 1 2 3 4 
o 253 24 11 5 1 o 214 47 24 5 4 o 249 48 32 8 3 
1 48 24 9 3 1 1 62 12 8 2 1 1 44 13 11 1 1 
2 34 18 26 10 2 2 44 17 18 9 2 2 32 16 13 6 2 
3 5 4 18 14 3 3 11 8 12 10 3 3 5 9 8 13 2 
4 o o 5 5 3 4 5 2 4 2 o 4 6 o 2 o 2 

06-18UTC 
T12 o 1 2 3 4 T13 o 1 2 3 4 T14 o 1 2 3 4 
o 599 70 68 26 o o 654 53 40 15 1 o 634 60 54 13 2 
1 328 84 47 16 6 1 376 53 39 10 3 1 350 72 44 10 5 
2 94 54 60 17 1 2 129 49 31 14 3 2 156 36 22 10 2 
3 13 12 31 22 2 3 21 12 26 19 2 3 31 18 14 10 7 
4 10 o 8 14 11 4 7 1 15 15 5 4 17 4 12 9 1 

T23 o 1 2 3 4 T24 o 1 2 3 4 T34 o 1 2 3 4 
o 928 66 29 19 2 o 850 106 67 13 8 o 975 113 75 19 5 
1 138 50 26 5 1 1 173 28 15 3 1 1 109 34 21 3 1 
2 102 43 46 20 3 2 120 35 38 18 3 2 80 26 32 9 4 
3 16 9 44 22 4 3 38 18 21 13 5 3 18 15 14 21 5 
4 3 o 6 7 4 4 7 3 5 5 o 4 6 2 4 o 2 

Tab. 4.9 Kontingenční tabulky pro CAPE_t transformovaný do kategorií četností podle tab. 4.2 pro 
termíny 06 až 18UTC a pro tyto terminy dohromady. Popisy T12-T34 viz tab. 4.1 

KNIHOVNA MAT.-FYZ. FAKULT't 
Knihovna Fr. Závišky (fyz. odd.) 31 

Ke Karlovu 3 
121 16 Praha 2 



a) 06UTC b) 12UTC 
T12 o I 1-4 T13 o I 1-4 T14 o I 1-4 T12 o I 1-4 T13 o I 1-4 T14 o I 1-4 
o 334 89 o 388 35 o 383 40 o 67 27 o 66 28 o 67 27 - - - - i---

1-4 52 59 1-4 82 29 1-4 92 19 1-4 297 142 1-4 311 128 1-4 310 129 

T23 o I 1-4 T24 o I 1-4 T34 o I 1-4 T23 o l 1-4 T24 o I 1-4 T34 o I 1-4 
o 373 13 o 359 27 o 430 40 o 302 62 o 277 87 o 296 81 - - - - -1-4 97 51 1-4 116 32 1-4 45 19 1-4 75 94 1-4 100 69 1-4 81 75 

c) 18UTC d) 06-18UTC 
T12 o I 1-4 T13 o I 1-4 T14 o I 1-4 T12 o I 1-4 T13 o I 1-4 T14 o I 1-4 
o 198 48 o 200 46 o 184 62 o 599 164 o 654 109 o 634 129 - - - - - -1-4 96 184 1-4 140 140 1-4 152 128 1-4 445 385 1-4 533 297 1-4 554 276 

T23 o I 1-4 T24 o I 1-4 T34 o I 1-4 T23 o I 1-4 T24 o I 1-4 T34 o I 1-4 
o 253 41 o 214 80 o 249 91 o 928 116 o 850 194 o 975 212 - - - - - -1-4 87 145 1-4 122 110 1-4 87 99 1-4 259 290 1-4 338 211 1-4 213 193 

Tab. 4.10 Kontingenční tabulky pro CAPE_t transformovaný do kategorií četností podle tab. 4.2, ale kategorie 1-
4 jsou brány jako jedna, tzn O je pro CAPE_t mezi nulou a deseti J/kg a 1-4 pro vyšší než 10 J/kg (termíny 06 až 
18UTC a tyto terminy dohromady). Popisy T12-T34 viz tab. 4.1 
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V. Účinnost při předpovědi srážek verifikovaná radarem 

V této kapitole se pro zjednodušení používá shodná symbolika jako v kap. IV. 

Pro hodnocení prognostické účinnosti diagnostických i prognostických prekurzorů byla 

jako prediktand použita data NPIX40 (viz kap. 111.1.3). Předpověď byla formulována jako 

překročení hodnoty NPIX40 = O, 30 a 50 (pro CAPE_t pouze O a 30). Tím byl vyjádřen 

největší plošný rozsah hodnot maximální odrazivosti nad 40DBz dosažený v daném 

časovém intervalu. 

Prahová hodnota indexu je hodnota, při jejímž dosažení resp. překročení se Jev 

předpovídá. Při testech popsaných v této kapitole se volí různé prahové hodnoty indexu a 

testuje se přesnost předpovědi podobně jako v (Řezáčová, Motl, 1990). Pro každou 

prahovou hodnotu byla sestrojena odpovídající kontingenční tabulka a spočítány hodnoty 

několika SS. Výsledky jsou znázorněny na obr. 5.1-5.9, kde prahová hodnota tvoří 

horizontální osu. Pro každou prahovou hodnotu je spočítána hodnota SS a vynesena na 

vertikální osu. 

Optimální prahová hodnota, je hodnota optimální pro daný SS. Např. u CSI je to 

prahová hodnota s maximálním CSI. 

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici data analýzy A(OO+OO), není termín OOUTC 

v kapitole V diskutován. Jak vyplyne v dalším textu, řady indexů či hodnot CAPE_t z řad 

T4 se chovají tak špatně z hlediska verifikačních kritérií, že by vlastně nebylo možné řady 

Tl a T4 srovnávat. 

V.1. Faustův index 

Grafické a tabulkové zpracování viz obr. 5.1-5.3 a tabulky 5.1-5.3. Jednotlivé obrázky 

a tabulky se vztahují k několika SS, které budou dále jednotlivě diskutovány. 

o CSI (obr. 5.1 a tab. 5.1) 

• Je patrný pokles hodnot CSI (hlavně maximum CSI) s růstem hodnoty NPIX40. 

• Nejvyšší hodnoty CSI pro Tl-T3 jsou ve 12UTC, ovšem optimální prahová 

hodnota je ve 12UTC většinou nižší než v ostatních termínech. 

• Aladin+ 1 D je ve všech případech nejhorší, na rozdíl od T 1-T3 ani většinou 

nevykazuje maximum, nelze stanovit optimální prahovou hranici. 

• Většinou je CSI pro T3 vyšší než pro Tl, nejmarkantněji na obr. 5.1 h) (12UTC a 

NPIX40 > 30). Zde je rozdíl 0,074 ve velikosti CSI a posun maxima T3 a tedy i 
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optimální hranice Faustova indexu. Ovšem pro NPIX40 > O není pro všechny 

termíny takřka rozdíl mezi Tl a T3 

o HSS (obr. 5.2 a tab. 5.2) 

• Dává všechny optimální prahové hodnoty Faustova indexu vyšší než CSI. 

• Nejvyšší hodnoty HSS jsou pro Tl-T3 v termínu 12UTC. 

• Aladin+ 1 D je ve všech případech nejhorší, na rozdíl od T 1-T3 am většinou 

nevykazuje maximum. 

• Pro NPIX40 >O se HSS(Tl) a HSS(T3) takřka překrývají, pro NPIX40 > 30 a 50 je 

HSS(Tl) většinou vyšší než HSS(T3). 

• Největší rozdíl HSS je na obr. 5.2 h) (12UTC a NPIX40 > 30), je zde rozdíl 0,14 ve 

velikosti maximálního HSS pro optimální prahovou hodnotu indexu Fausta, posun 

optimální hranice je zde ovšem spíše citlivostí výpočtu než nějakou faktickou 

odlišností. 

o PSS (obr. 5.3 a tab. 5.3) 

• Pro všechny tři termíny (06 - 18UTC) vidíme ve sloupci obrázků NPIX40 >O (obr. 

5.3a), d), g)) odlišné chování než v dalších dvou sloupcích. Pro NPIX40 > O 

s rostoucí prahovou hodnotou roste kategorie ba d z kontingenční tabulky (viz kap. 

111.4.1 ), kdežto pro ostatní roste pouze kategorie d. Podle definice PSS (příloha A) 

je tedy pokles PSS pro vyšší prahové hodnoty v sloupci NPIX40 > O daný růstem 

kategorie b kontingenční tabulky. Naopak nárůst pro NPIX40 > 30 a 50 je dán 

růstem kategorie d. 

• Maximum tedy vykazuje jen sloupec NPIX40 > O, v ostatních případech nelze 

stanovit optimální prahovou hranici. 

• Aladin+ lD je v případě NPIX40 > O opět z pohledu PSS nejhorší, nevykazuje 

maximum, v případech NPIX40 > 30, 50 se chovají Tl, T3 i T4 shodně. 

V.2. Index K 

Grafické a tabulkové zpracování viz obr. 5.4-5.6 a tabulky 5.4-5.6. Jednotlivé obrázky 

a tabulky se vztahují k několika SS, které budou dále jednotlivě diskutovány. 

o CSI (obr. 5.4 a tab. 5.4) 

• Je patrný pokles hodnot CSI (hlavně maximum CSI) s růstem hodnoty NPIX40. 

• Nejvyšší hodnoty CSI pro Tl-T3 jsou ve 12UTC, ovšem optimální prahová 

hodnota je ve 12UTC většinou nižší než v ostatních termínech. 
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• Aladin+lD je ve všech případech nejhorší, na rozdíl od Tl-T3 am většinou 

nevykazuje maximum, nelze stanovit optimální prahovou hranici. 

• Většinou je CSI pro T3 vyšší než pro Tl, nejmarkantněji na obr. 5.4 h) (12UTC a 

NPIX40 > 30); je zde rozdíl 0,074 ve velikosti CSI a posun maxima T3 na 

optimální hranici Faustova indexu. Pro NPIX40 > O a všechny termíny ovšem není 

takřka rozdíl mezi Tl a T3. 

o HSS (obr. 5.5 a tab. 5.5) 

• Dává všechny optimální prahové hodnoty indexu K vyšší než CSI. 

• Nejvyšší hodnoty HSS jsou pro Tl-T3 v termínu 12UTC. 

• Aladin+lD je ve všech případech nejhorší, na rozdíl od Tl-T3 am většinou 

nevykazuje maximum. 

• Pro NPIX40 >O se HSS(Tl) a HSS(T3) takřka překrývají, pro NPIX40 > 30 a 50 je 

HSS(Tl) většinou vyšší než HSS(T3). 

• Největší rozdíl HSS je na obr. 5.5 h) (12UTC a NPIX40 > 30). Je zde rozdíl 0,1 ve 

velikosti maximálního HSS pro optimální prahovou hodnotu indexu K. 

o PSS (obr. 5.6 a tab. 5.6) 

• Diskuse rozdílnosti tvaru křivek je shodná jako pro Faustův index. 

• Aladin+ lD je v případě NPIX40 > O opět z pohledu PSS nejhorší, nevykazuje 

maximum, v případech NPIX40 > 30, 50 se chovají Tl, T3 i T4 shodně. 

V.3. CAPE t 

Grafické a tabulkové zpracování viz obr. 5.7-5.9 a tabulky 5.7-5.9. Jednotlivé obrázky 

a tabulky se vztahují k několika SS, které budou dále jednotlivě diskutovány. 

o CSI (obr. 5.7 a tab. 5.7) 

• Patrný pokles (takřka monotónní) hodnot CSI s rostoucí prahovou hodnotu 

CAPE_t. 

• Jedině pro NPIX40 > 30 je patrné maximum okolo hodnoty CAPE_t 40-100 J.kg-1
. 

• Není výrazný rozdíl mezi řadami Tl-T3, T4 je horší, ale ne tak výrazně jako u 

Faustova indexu a indexu K. 

o HSS (obr. 5.8 a tab. 5.8) 

• Kromě OOUTC je pro NPIX40 > 30 patrné maximum HSS(Tl) kolem 40-200 J.kg-
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• Není výrazný rozdíl mezi řadami Tl-T3, T4 je horší, ale ne tak výrazně jako u 

Faustova indexu a indexu K. 

o PSS (obr. 5.9 a tab. 5.9) 

• Chování PSS je pro NPIX40 > 30 dáno prudkým nárůstem kategorie d na úkor 

kategorie a, c. 

• Chování PSS je pro NPIX40 > O dáno prudkým nárůstem kategorie d na úkor 

kategorie a, c, ovšem kategorie b zůstává poměrně vysoká. 

Z obr. 5.1-5.9 je patrné, že účinnost předpovědi konvekce (srážek) je pro řady Tl a T3 

velmi podobná, zajímavostí je, že ve většině případů se maximální hodnoty kriterií CSI a 

HSS pohybují pro T3 o něco výše než pro Tl . 

Z obr. 5.7-5.9 je patrné odlišné chování hodnot CSI, HSS a PSS pro hodnoty CAPE_t a 

pro oba vybrané indexy. K hodnotám CAPE_t nemůžeme tedy přistupovat stejně jako 

ke klasickým indexům instability. Není zde možné kvalitně stanovit optimální prahovou 

hodnotu jako u indexů. Tato hranice lze pouze odhadnout na základě obr. 5.7b),e)h) či 

5.8b),e)h). Takto odhadnutá hodnota se pohybuje v rozmezí 200-250 J.kg-1
• Nicméně se 

hodnoty CAPE_tjako prediktory konvekce uplatňují. 

Z pohledu předpovědi konvekce by byla jistě zajímavé srovnání hodnoty CAPE_t 

doplněné o srovnání hodnoty CIN (viz kap. 11.3). To nebylo možné v této práci udělat, 

poněvadž z pěti standardních hladin, které jsou výstupem modelu Aladin, by výpočet 

hodnoty CIN byl ještě více zavádějící než výpočet hodnoty CAPE_ t. 
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Obrázek 5.1 
Hodnoty CSI pro jednotlivé prahové hodnoty Faustova indexu (horizontální osa). Grafy a)-c) jsou pro termin 
06UTC, d)-f) pro 12UTC a g)-i) pro 18UTC. Jednotlivé sloupce, tedy grafy a),d),g), resp. b),e),h), resp. c),f),i) pro 
prahy NPIX >O, resp. >30, resp. >50 pixelů. Čára značená temp je pro indexy z aerologického výstupu, Aladin 
jsou indexy z dat A(00+06) až A(00+18) a Aladin +1D jsou opět data A(00+30) až A(00+42), ovšem z 
předchozího dne. 

NPIX40 >O NPIX40 > 30 

06 
0.495 -6 0.126 -4 

UTC 
0.492 -6 0.14 -2 
0.361 -18 0.072 -10 

12 
0.596 -8 0.302 -4 

UTC 0.596 -8 0.361 -4 
0.498 -16 0.194 -6 

18 
0.471 -6 0.213 -2 

UTC 
0.495 -4 0.287 o 
0.418 -12 0.127 -4 

NPIX40 > 50 
0.088 o 
0.101 -2 
0.053 -2 
0.252 -2 
0.31 -2 
0.157 -4 
0.157 o 
0.179 o 
0.081 -4 

Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.1 
Souřadnice maximálních hodnot CSI pro 
jednotlivé prahové hodnoty Faustova 
indexu. První řádek je pro termin 06UTC, 
druhý pro 12UTC a třetí pro 18UTC. První 
sloupec je pro práh NPIX >O, druhý NPIX 
>30, třetí NPIX >50 pixelů. 
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Obrázek 5.2 
Hodnoty HSS pro jednotlivé prahové hodnoty Faustova indexu (horizontální osa). Popis viz Obrázek 5.1 . 

NPIX40 >O NPIX40 > 30 

06 
0.419 -6 0.129 -2 

UTC 
0.414 -6 0.169 -2 
0.074 -6 0.024 o 

12 
0.45 -6 0.342 -2 

UTC 
0.462 -6 0.427 -2 
0.084 -6 0.104 -4 

18 
0.368 -4 0.235 2 

UTC 
0.421 -4 0.378 o 
0.095 -10 0.058 -2 

NPIX40 > 50 
0.115 o 
0.126 -2 
0.036 -2 
0.302 -2 
0.383 -2 
0.109 -2 
0.22 4 
0.236 o 
0.023 4 

Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.2 
Souřadnice maximálních hodnot HSS pro 
jednotlivé prahové hodnoty Faustova 
indexu. Popis viz Tabulka 5.1 
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Obrázek 5.3 
Hodnoty PSS pro jednotlivé prahové hodnoty Faustova indexu (horizontální osa). Popis viz Obrázek 5.1 . 

NPIX40 >O NPIX40 > 30 

06 
0.721 -4 0.934 10 

UTC 
0.729 -4 0.934 6 
0.643 4 0.934 6 

12 
0.725 -6 0.842 o 

UTC 
0.73 -6 0.854 o 
0.541 -6 0.832 6 

18 
0.694 -2 0.887 4 

UTC 
0.718 -4 0.885 4 
0.603 6 0.883 6 

NPIX40 > 50 
0.958 10 
0.958 6 
0.958 6 
0.883 2 
0.885 o 
0.878 6 
0.925 8 
0.923 6 
0.923 6 

Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.3 
Souřadnice maximálních hodnot PSS pro 
jednotlivé prahové hodnoty Faustova 
indexu. Popis viz Tabulka 5.1 
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1-- temE -- Aladin -- Aladin +1 D 
Obrázek 5.4 
Hodnoty CSI pro jednotlivé prahové hodnoty indexu K (horizontální osa). Popis viz Obrázek 5.1 . 

NPIX40 >O 

06 
0.514 24 

UTC 
0.542 22 
0.373 4 

12 
0.583 14 

UTC 
0.61 18 
0.5 o 

18 
0.519 26 

UTC 
0.538 22 
0.422 14 

NPIX40 > 30 
0.142 28 
0.1 35 28 
0.082 20 
0.341 30 
0.344 28 
0.197 20 
0.242 32 
0.314 30 
0.13 26 

NPIX40 > 50 
0.09 26 
0.103 30 
0.08 36 

0.297 30 
0.284 28 
0.156 20 
0.189 32 
0.24 32 
0.088 26 

Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.4 
Souřadnice maximálních hodnot CSI pro 
jednotlivé prahové hodnoty indexu K. 
Popis viz Tabulka 5.1 
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1-- teme -- Aladin -- Aladin +10 
Obrázek 5.5 
Hodnoty HSS pro jednotlivé prahové hodnoty indexu K (horizontální osa). Popis viz Obrázek 5.1. 

NPIX40 >O NPIX40 > 30 

06 
0.464 24 0.16 28 

UTC 
0.495 22 0.155 28 
0.119 20 0.088 36 

12 
0.447 22 0.42 30 

UTC 
0.472 22 0.419 30 
0.122 20 0.138 28 

18 
0.449 28 0.293 32 

UTC 
0.451 26 0.395 30 
0.146 20 0.076 30 

NPIX40 > 50 
0.129 34 
0.137 30 
0.137 36 
0.377 30 
0.341 30 
0.131 28 
0.25 34 

0.331 32 
0.056 32 

Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.5 
Souřadnice maximálních hodnot HSS pro 
jednotlivé prahové hodnoty indexu K. 
Popis viz Tabulka 5.1 
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1-- temp -- Aladin -- Aladin +10 
Obrázek 5.6 
Hodnoty PSS pro jednotlivé prahové hodnoty indexu K (horizontální osa). Popis viz Obrázek 5.1 . 

NPIX40 >O NPIX40 > 30 

06 
0.74 24 0.936 36 

UTC 
0.761 24 0.934 38 
0.65 34 0.936 38 

12 
0.723 22 0.849 30 

UTC 
0.736 22 0.851 30 
0.559 20 0.832 38 

18 
0.738 28 0.887 38 

UTC 
0.741 28 0.889 34 
0.61 36 0.883 38 

NPIX40 > 50 
0.96 36 

0.958 38 
0.96 38 

0.883 34 
0.883 36 
0.878 38 
0.927 38 
0.925 38 
0.923 38 

Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.6 
Souřadnice maximálních hodnot PSS pro 
jednotlivé prahové hodnoty indexu K. Popis 
viz Tabulka 5.1 

42 



Obrázek 5.7 
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Cape_t 

1000 
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1-- temp -- temp st -- Aladin ·--- Aladin +1 D 

2000 

2000 

2000 

Hodnoty CSI pro jednotlivé prahové hodnoty CAPE (horizontální osa). Grafy a)-c) jsou pro termin 06UTC, d)-f) 
pro 12UTC a g)-i) pro 18UTC. Jednotlivé sloupce, tedy grafy a),d),g), resp. b),e),h) pro prahy NPIX40 >O, resp. 
>30. Čára značená temp je pro hodnotu CAPE z aerologického výstupu, temp_st je pro hodnotu CAPE pouze 
ze standartních hladin sondáže, Aladin je CAPE stanovený z A(00+06) až A(00+18) a Aladin +10 je opět 
A(00+30) až A(00+42), ovšem z předchozího dne. 

NPIX40 >O 
0.329 o 

06 0.394 o 
UTC 0.283 o 

0.219 o 
0.476 o 

12 0.49 o 
UTC 0.548 o 

0.431 o 
0.409 o 

18 0.399 o 
UTC 0.49 o 

0.365 o 

NPIX40 > 30 
0.103 80 
0.152 80 
0.098 120 
0.103 o 
0.231 400 
0.316 80 
0.37 80 

0.182 40 
0.235 320 
0.202 40 
0.26 240 

0.136 40 

Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.7 
Souřadnice maximálních hodnot CSI pro jednotlivé 
prahové hodnoty CAPE. První řádek je pro termin 
06UTC, druhý pro 12UTC a třetí pro 18UTC. První 
sloupec je pro práh NPIX >O, druhý NPIX >30. 
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Obrázek 5.8 
Hodnoty HSS pro jednotlivé prahové hodnoty CAPE (horizontální osa). Popis viz Obrázek 5.7 

NPIX40 >O 
0.196 40 

06 0.327 o 
UTC 0.28 o 

0.17 o 
0.251 160 

12 0.317 40 
,UTC 0.382 o 

0.16 o 
0.254 40 

18 0.309 40 
UTC 0.413 o 

0.196 o 

NPIX40 > 30 
0.138 120 
0.19 80 

0.128 280 
0.103 o 
0.267 400 
0.363 80 
0.444 80 
0.192 240 
0.287 320 
0.225 400 
0.32 240 

0.145 1040 

Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.8 
Souřadnice maximálních hodnot HSS pro 
jednotlivé prahové hodnoty CAPE. Popis viz 
obrázek 5.7. 

KNIHOVNA MAT.-F<Z. FAKULn 
Knihovna Fr. lilvišKy 1tyz. odo.1 

Ke Karlovu 3 
121 16 Praha 2 
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Obrázek 5.9 
Hodnoty PSS pro jednotlivé prahové hodnoty CAPE (horizontální osa). Popis viz Obrázek 5.7 

NPIX40 >O 
0.685 40 

06 0.698 40 
UTC 0.709 o 

0.663 o 
0.628 160 

12 0.661 40 
UTC 0.69 o 

0.579 o 
0.668 280 

18 0.676 40 
UTC 0.718 40 

0.621 360 

NPIX40 > 30 
0.936 360 
0.938 840 
0.934 800 
0.934 640 
0.834 880 
0.838 960 
0.852 200 
0.834 1360 
0.889 1280 
0.885 1600 
0.887 1000 
0.891 1040 

Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 
Temp 
Temp_st 
Aladin 
Aladin+1D 

Tabulka 5.9 
Souřadnice maximálních hodnot PSS pro 
jednotlivé prahové hodnoty CAPE. Popis viz 
obrázek 5.7. 
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VI. Případové studie 

V této kapitole je diskutováno šest případů silných konvektivních událostí. Tyto 

události jsou dokumentovány na stránkách RNDr. Martina Setváka, CSc (www-tom) a zčásti 

v práci Šálek et al (2002) a Kyznarová (2003). 

Na základě přehledu z internetu (www-tom) bylo vybráno šest silných konvektivních 

událostí tak, aby časově spadaly do diskutovaného období a oblasti. Cílem této kapitoly je 

ukázat, jakých hodnot nabývají diskutované veličiny v konkrétních případech. Nejde tedy o 

rozbor těchto situací, který je uveden v citovaných zdrojích. 

V tabulce 6.1 a)-f) jsou uvedeny hodnoty CAPE_t, Faustova indexu a indexu K pro 

všechny termíny vybraných dní. Hodnota NPIX40 uvedená v tabulce odpovídá maximu za 

šestihodinové období se začátkem v příslušném termínu (viz. kap. 111.1.3). U jednotlivých 

dílčích tabulek je zmíněna i velmi stručná charakteristika situace zaměřená na souvislost 

s výskytem a případně i polohou fronty. Pro všechny zmíněné situace je společnou 

charakteristikou advekce studeného vzduchu ve vyšších vrstvách. 

U jednotlivých případů, pojednaných dále, jsou připojeny diagramy aerologického 

výstupu Praha-Libuš pro 12UTC a 18UTC (obr. 6.1, 6.3, 6.5, 6.7, 6.9, 6.11). Způsob 

zakreslení aerologického diagramu neodpovídá standardní formě diagramu užívanému 

v ČHMÚ. Je použito zkosení osy teplot (horizontální osa), aby byla na obrázku patrnější 

oblast CAPE (v literatuře označováno jako „skewT"). Na vertikální ose je vynesen tlak 

vzduchu. Na každém grafu je červenou čarou zobrazeno teplotní zvrstvení, modrou čarou 

teplota rosného bodu a zelenou aktuální adiabáta. V grafu jsou dále uvedeny tabulky hodnot 

CAPE_t, indexu K a Faustova indexu. V případě existence hodnoty CAPE_t (CAPE_t >O) je 

v tabulce uvedena i hladina volné konvekce (P _HVK) a hladina nulového vztlaku (P _EL). 

Tyto hladiny vymezují oblast kladné vztlakové energie, viz (3.3). 

U jednotlivých případů jsou dále pro ilustraci připojeny obrázky aktuálních 

radarových situací (obr. 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.10, 6.12). 

V některých z vybraných případů je na aerologickém výstupu viditelná tenká 

zádržná vrstva záporné vztlakové energie (CIN - Convective INhibition), která se nachází nad 

vrstvou kladné energie, vyjádřené jako CAPE_t. Nad touto vrstvou se vyskytuje další vrstva 

kladné vztlakové energie, která může být i několikanásobně mohutnější než první vrstva 

CAPE_ t. Pro tyto vybrané případy byly spočítány hodnoty CIN u zádržné vrstvy i CAPE 

druhé vrstvy, označená jako CAPE2. Tento jev je především způsoben výskytem 
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nadadiabatického (superadiabatického) gradientu v tenké přízemní vrstvě. To je nejlépe vidět 

na obr. 6.9 a) a obr. 6.1 a). Pro tyto případ je v tabulce v grafu uvedena hodnota CIN, CAPE2 

a hodnoty P _ HVK2 a P _ EL, vztahující se k hodnotě CAPE2. 
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VI.1. 22.8.2002 

Nejintenzivnější jevy se dle www-tom vyskytovaly kolem 15 hodin UTC. Tento den 

se podle svědků vyskytly tromby u Kladna. V tabulce 6.la) vidíme, že hodnota NPIX40 je 

v termínu 12UTC (12 - 18 UTC) poměrně vysoká (NPIX40 = 55), v 18UTC se již takto 

mohutná konvekce nevyskytovala (NPIX40 = 1). Na druhou stranu z hodnoty CAPE_t a 

indexu Fausta vidíme prudkou změnu mezi těmito termíny. Ovšem hodnota CAPE_ t je nízká 

pouze díky tomu, že nad nejnižší vrstvou kladné vztlakové energie se nachází úzký pás 

negativní energie (CIN) (viz obr. 6.1 a)). Nad touto vrstvou se vyskytuje již silná vrstva 

s výraznou hodnotou CAPE2. V odpoledních hodinách (mezi 12UTC a 18UTC) se lokálně 

podařilo překonat vrstvu CIN a došlo k rozvoji silné konvektivní činnosti. 

PRAHA-LIBUS (11520) 22 - 8 - 2002 12UTC PRAHA-LIBUS (11520) 22 - 8 - 2002 18UTC 
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400 400 

500 C' 500 
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800 Faust =-2.6 P HVK =980hPa 800 

Kindex =27.3 P EL =896hPa CAPE t =769.4 

soo CIN =-7.1 P HVK2=843hPa &00 Faust =2.0 P HVK :820hPo 

CAPE2 =964.5 P EL2 =253hPa Kindex :29,~ P EL =256hPa 
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Obr. 6.1 a)-b) Aerologický výstup ze stanice Praha Libuš 22.8.2002 v 12UTC - a) a 18UTC - b) 

-
Obr. 6.2 Sloučený snímek maximální radarové odrazivosti 22.8.2002 v 15:00 UTC 
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VI.2. 13.7.2002 

Z hodnot NPIX40 Je patrná celodenní výrazná kupovitá oblačnost, s výrazným 

maximem hodnoty NPIX40 ve 12UTC (NPIX40 = 233). Ten den se okolo 15UTC vyskytlo 

tornádo v blízkosti města Sázava. V terminu 18UTC je velmi vysoká hodnota CAPE t a 

index Fausta zde dosahuje dokonce hodnoty 5.0. Hodnota CAPE_t je pro Tl minimální 

v ostatních termínech (00-12UTC), pro T3 a T4 pouze v 00 a 06 UTC. Což je opět způsobeno 

slabou zádržnou vrstvou. Model Aladin tedy předpovídá vysokou hodnotu CAPE_t, ale 

v časovém posunu. 

PRAHA-LIBUS (11!520) 13 - 7 - 2002 12UTC PRAHA-LIBUS (11!520) 13 - 7 - 2002 18UTC 
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Obr. 6.3 a)-b) Aerologický výstup ze stanice Praha Libuš 13.7.2002 v 12UTC - a) a 18UTC - b) 

Obr. 6.4 Sloučený snímek maximální radarové odrazivosti 13.7.2002 v 16:00 UTC 
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VI.3. 22.6.2001 

Tento se den se vyskytovaly tromby u Prahy, podle hodnoty NPIX40 se během dne 

vyskytovala konvektivní oblačnost o maximální rozloze NPIX40 = 43. V termínech 06 a 12 

UTC je poměrně vysoká hodnota CAPE_t z dat Tl, z dat T3 je hodnota CAPE_t až na termín 

18UTC řádově shodná s hodnotou z dat T2. V terminu 18UTC již zřejmě došlo k odstranění 

instability a tedy poklesu CAPE_t. Zajímavé je zde chování Faustova indexu, pro který 

ALADIN dává vyšší nebo srovnatelné hodnoty jako data Tl. Nejvyšší hodnoty Faustova 

indexu jsou až v 18UTC. 

PRAHA-LIBUS (11!520) 22 - 6 - 2001 12lJTC PRAHA-LIBUS (11520) 22 - 6 - 2001 18lJTC 
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Obr. 6.5 a)-b) Aerologický výstup ze stanice Praha Libuš 22.6.2001v12UTC - a) a 18UTC - b) 

~ 

Obr. 6.6 Sloučený snímek maximální radarové odrazivosti 22.6.2001 v 17:20 UTC 
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VI.4. 31.5.2001 

Tento den je jedním z nejvýznamnějších dnů co do počtu a síly tornád, které se 

vyskytly v jednom dni od počátku devadesátých let (Kyznarová 2003). Zajímavý je ovšem 

chod hodnoty CAPE z dat Tl, kde maximum je ve 12UTC, ale je velmi nízké (18 J.kg-1
). 

Ovšem na obr. 6.7 je viditelná další oblast kladné vztlakové energie (CAPE2) nad slabou 

zádržnou vrstvou negativní energie (CIN) podobně jako v kapitole VI. I. Hodnota Faustova 

indexu je celý den záporná, ovšem podle indexu K lze předpovídat silnější, nebo spíše velmi 

častou konvekci. 
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Obr. 6.7 a)-b) Aerologický výstup ze stanice Praha Libuš 31.5.2001v12UTC - a) a 18UTC - b) 

Obr. 6.8 Sloučený snímek maximální radarové odrazivosti 31.5.2001v13:30 UTC 
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VI.5. 30. 7 .2000 

V terminu 12UTC, po kterém se vyskytovala i mohutná konvekce spojená s tornádem, 

je patrný rozdíl mezi hodnotami CAPE_t z řady Tl a T2, T3. Hodnota CAPE_t z řady Tl 

ukazuje na rozdíl od ostatních řad na možnost výskytu silnější konvekce. Hodnota indexu 

K se celý den pohybuje okolo 30, ukazuje tedy na místní přeháňky až bouřky, hodnota 

Faustova indexu celý den roste až k hodnotě ukazující na větší konvekci. 
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Obr. 6.9 a)-b) Aerologický výstup ze stanice Praha Libuš 30.7.2000 v 12UTC - a) a 18UTC - b) 

Obr. 6.10 Sloučený snímek maximální radarové odrazivosti 30.7.2000 v 15:00 UTC 
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VI.6. 2. 7 .2000 

Relativně pomalý přechod studené fronty byl ten den provázen lokálními srážkami. 

Silná bouře doprovázená ničivým downburstem a kroupami se vyskytla v odpoledních 

hodinách na Pelhřimovsku a zasáhla obec Krasíkovice. Pozoruhodné je chování indexu 

Fausta, který je po celý den poměrně vysoký. V termínu 12UTC je poměrně vysoká i hodnota 

indexu K, hlavně pro řadu Tl. Pro termíny 12 a 18UTC je vysoká i hodnota CAPE_t pro 

všechny čtyři řady (Tl-T4), i když ve dvanáct hodin se opět vyskytuje slabá zádržná vrstva, 

takže pro srovnání je lepší hodnota CAPE2 uvedená v grafu 6.11 a). 
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Obr. 6.11 a)-b) Aerologický výstup ze stanice Praha Libuš.7.2000 v 12UTC - a) a 18UTC - b) 

Obr. 6.12 Sloučený snímek maximální radarové odrazivosti 2.7.2000 v 15:50 UTC 
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22.8.2002 - Pomalý přechod zvlněné studené fronty od severozápadu. Výskyt bouřek na frontě a ve 
studeném vzduchu za frontou 

a) 00 UTC 06 UTC 12 UTC 18 UTC 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

Faust -3.4 -3.4 -4.6 -4.6 -3.4 -3.4 -4.4 -5.9 -2.6 -2.6 -5 -6.3 2 2 -3.2 -2.7 
Ki 31.3 31.3 28.3 28.3 28.8 28.8 25.3 25.9 27.3 27.3 24.5 22.9 29.4 29.4 30.1 29.4 
Cape t o 33.6 25.7 o o 342 o 5.8 736 335 52 718 399 742 239 
NPIX40 16 42 55 1 

13.7.2002 - Tlaková níže nad ČR spojená s mohutnou bouřkovou činností v celé ČR. Za frontou příliv 
velmi studeného vzduchu. 

b) 
OOUTC 06 UTC 12 UTC 18 UTC 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Faust -6.6 -6.6 0.9 0.9 -5.8 -5.8 -3.6 2 -1.6 -1.6 1.3 0.6 5 5 1 2.3 
Ki 26.3 26.3 34.5 34.5 29.5 29.5 26.6 36.1 24.6 24.6 30.6 33.1 39.3 39.3 32.9 36.4 
Cape t o o 590 o o o 204 6.1 102 824 671 579 757 1283 1146 
NPIX40 45 30 233 162 

22.6.2001 - Bouřky ve studeném vzduchu po přechodu okluzní fronty spojené s tlakovou níží nad 
. h d i E vvc o n vrooou. 

c) 
00 UTC 06 UTC 12 UTC 18 UTC 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Faust -5 -5 -2.2 -2.2 -12.6 -12.6 -8.6 -5.5 -5.2 -5.2 -5.4 -4.8 -1.2 -1.2 -0.9 -8.9 
Ki 25.6 25.6 22.6 22.6 17.9 17.9 22.2 21.7 29.1 29.1 27.3 24 29.4 29.4 29.4 19.4 
Cape t 43.9 o o 312 78.5 39 o 554 241 251 o 4.1 o 161 0.2 
NPIX40 7 43 37 8 

31 5 2001 Pv h d t d é f t . é d Ně k .. - rec o s u en romv soo1en sme OU a ovou n1z1 se s re em na mec em. 

d) 
00 UTC 06 UTC 12 UTC 18 UTC 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Faust -3.4 -3.4 -3.3 -3.3 -4.4 -4.4 -2.6 -4.8 -4.2 -4.2 -1.2 -5.8 -5.4 -5.4 -2.6 -10.4 
Ki 28.3 28.3 28.4 28.4 28 28 31 23.6 30.7 30.7 31.7 22.7 24.9 24.9 29.4 10.1 
Cape t o o 205 o o o 6.3 18.8 65.2 341 99.9 2.7 35.6 328 o 
NPIX40 23 12 163 o 

30.7.2000 - Bouřky ve studeném vzduchu po přechodu studené fronty. Poměrně nevýrazné tlakové 
I ooe. 

e) 
00 UTC 06UTC 12 UTC 18 UTC 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Faust -3.4 -3.4 -6 -6 -3.2 -3.2 -2.6 -9.2 -2.2 -2.2 -2.4 -10 -1 -1 -4.1 -6.5 
Ki 29.9 29.9 26.9 26.9 30.4 30.4 26.2 28.6 31.2 31.2 23.1 22.2 29.9 29.9 23.3 22.9 
Cape t o o 60 9 37.1 o 1.7 389 o 31.9 6.8 51.9 255 25.8 75.5 
NPIX40 o 38 79 4 

2.7.2000 - Pomalý přechod studené fronty přes ČR od západu. Advekce studeného vlhkého vzduchu 
šš( h t . h ve vy: c vrs vac . 

f) 
00 UTC 06 UTC 12 UTC 18 UTC 

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
Faust 4.2 4.2 -3.6 -3.6 o o -1.8 1.4 0.6 0.6 -2 1.4 2.4 2.4 -1.1 3 
Ki 35.1 35.1 31.3 31.3 31.7 31.7 29.1 32.2 34.2 34.2 28 32.2 29 29 30.9 31.1 
Cape t o 118 o o o o o 10.5 543 236 409 179 o 167 490 
NPIX40 2 34 57 31 

Tab. 6.1 - Tabulka hodnot Faustova indexu, indexu K a CAPE pro všechny termíny pro vybrané dny, 
doplněná o příslušné hodnoty NPIX40 a stručnou charakteristiku situace. 
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VII. Závěr, shrnutí výsledků a výhled pro další práci 

V této kapitole je uvedeno shrnutí výsledků z kapitol IV. - VI. Označení 

jednotlivých řad prekurzorů je ve shodě s kap. IV. 

V práci je proveden výpočet čtyř prekurzorů konvekce. Jako zástupce 

nejjednodušších byl vybrán index K, jako zástupce indexů instability jednoduše 

zahrnujících termodynamiku byl uvažován index Fausta a jako zástupci složitějších 

integrovaných měr instability hodnota CAPE_t a CAPE_virt (viz kap. III.2). Tyto 

prekurzory byly počítány z dat aerologického měření ze stanice Libuš (diagnostické 

prekurzory) a z výstupů prognostického modelu ALADIN interpolovaných z gridové sítě 

do polohy stanice Praha Libuš. Bylo provedeno statistické srovnání řad prekurzorů a 

verifikace jejich účinnosti při předpovědi konvekce (srážek) pomocí radaru. Na závěr je 

připojeno několik stručných případových studií pro vybrané silné konvektivní události. Ty 

mají sloužit především k ilustraci chování prekurzorů. 

Doswell a Rasmussen (Doswell a Rasmussen, 1994) ve své práci uvádějí, že rozdíl 

mezi výpočtem hodnoty CAPE pomocí teploty a pomocí virtuální teploty může být 

v určitých případech (vhodných podmínkách) velmi významný, zvlášť pro nižší hodnoty 

CAPE. To se ovšem v mé práci nepotvrdilo a ukázalo se, že v našich podmínkách je rozdíl 

mezi těmito hodnotami zanedbatelný. Proto je v práci diskutovaná pouze hodnota CAPE_t. 

Pro všechny vybrané prekurzory je patrný denní chod s minimem většinou 

v termínu 06UTC a maximem v 18UTC (v některých případech ve 12 UTC). Při porovnání 

průměrů a směrodatných odchylek řad T3 a T4 není patrný vliv delší předpovědní doby 

(začátek integrace v minulém dni), z tohoto pohledu se řady chovají shodně. Ovšem 

srovnáme-li řady Tl-T4 mezi sebou, zjistíme, že pro index Fausta a index Kje vliv začátku 

integrace v minulý den patrný, a projevuje se především poklesem korelace a zároveň 

narůstáním RMSE. U těchto dvou indexů se zároveň ukazuje, že systematická odchylka 

mezi řadami je zanedbatelná. Srovnáme-li čtyři řady hodnot CAPE_t, je nejzřetelnější 

uměle zanesená chyba při výpočtu CAPE_t z řady T2. Rozdíly mezi řadami Tl a T2 jsou 

velmi markantní, na druhou stranu rozdíly mezi T2 a T3 jsou menší. Zároveň 

z kontingenčních tabulek, hodnot RMSE a BIAS je patrné, že řada Tl dává v termínu 

12UTC vyšší hodnoty než ostatní tři řady dat (T2 - T4). Z toho vyplývá, že hodnota 

CAPE_t je velmi citlivá na počet hladin, zvláště na popis podmínek v nejnižších vrstvách. 

Což odpovídá zkušenostem z literatury. Zjednodušená varianta výpočtu CAPE_t (T2) a 

hodnoty z řad T3 a T4 shodně podceňují prohřátí spodních vrstev kolem poledních hodin. 
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V termínu 18UTC již není tento rozdíl tak výrazný. Naopak slabá noční radiační inverze 

má za následek významné přecenění hodnot CAPE_ t z dat T2 oproti Tl. 

Pro verifikaci úspěšnosti předpovědi konvekce (srážek) bylo využito srovnání 

s radarovými daty, konkrétně hodnotou NPIX40 (viz. kap. III.1.3). Jako verifikační metoda 

byla zvolena metoda verifikačních kritérií (SS - Skill Scores) vycházejících z kontingenční 

tabulky. Z obr. 5.1-5.9 je patrné, že účinnost předpovědi konvekce (srážek) je pro řady Tl 

a T3 velmi podobná, zajímavostí je, že ve většině případů se maximální hodnoty kriterií 

CSI a HSS pohybují pro T3 o něco výše než pro Tl. Pomocí maximální hodnoty SS se lze 

pokusit stanovit optimální prahovou hodnotu z pohledu daného SS. Pro Faustův index 

můžeme mluvit o hranici -2° z pohledu CSI a 0° z pohledu HSS. U indexu K o hranici 30° 

z pohledu CSI a 31° z pohledu HSS. Všechny tyto optimální prahové hodnoty jsou 

odhadovány pro případ mohutnější konvekce, kdy NPIX40 > 30 (odpovídá ploše 120km2 

pokryté oblačností s maximální odrazivostí nad 40DBZ). Tyto hodnoty odpovídají 

hodnotám uvedeným v literatuře (např. Řezáčová a Motl, 1990) a na internetu (www-ind). 

Při verifikaci hodnoty CAPE_ t se ukázalo, že se tato hodnota chová značně odlišně než 

klasické indexy instability. Nicméně v některých případech se dá mluvit i o odhadnutí jisté 

optimální prahové hodnoty i pro hodnotu CAPE_t, ovšem pouze v případě NPIX40 > 30. 

Tato optimální hodnota by se pohybovala v rozmezí 200-250 J.kg-1 z pohledu obou CSI i 

HSS. Řady T4 se ve všech případech chovají velmi špatně, víceméně nelze mluvit o žádné 

optimální prahové hodnotě, hodnoty CSI i HSS jsou minimální, pohybují se pouze v okolí 

nuly. Zde je tedy velmi patrný vliv integrace v minulý den. 

Pro ilustraci chování indexů instability a hodnoty CAPE_t bylo vybráno šest 

případů silných konvektivních událostí z přehledu na internetu (www-tom) a práce 

Kyznarové (Kyznarová, 2002). Pro těchto 6 dní jsou v práci grafická znázornění 

aerologických výstupů ze stanice Praha Libuš v termínech 12 a 18 UTC a obrázky 

aktuálních radarových situací. 

Vybrané případy ilustrují nutnost výskytu hodnoty CAPE při vzniku silné konvekce 

a tedy i sekundárně vzniklých jevů (např. tromby, kroupy, atd ... ). V některých případech 

byla ovšem hodnota CAPE_t určena chybně vzhledem k výskytu slabé zádržné vrstvy 

záporné vztlakové energie (CIN). Díky silnému prohřátí povrchu a nedostatečnému 

turbulentnímu promíchávání v tenké přízemní vrstvě (do cca. 900hPa), může v této vrstvě 

dojít k překonání suchoadiabatického gradientu. Teplota pak klesá superadiabaticky. Nad 

touto slabou vrstvou se právě nachází vrstva záporné vztlakové energie. Tato vrstva je však 

velmi často překonaná, a to díky kladné vztlakové energii pod ní a i počátečnímu impulsu. 
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Tento nedostatek je nutné v příštích výpočtech odstranit např. změnou počátečního stavu 

pro adiabatický výstup (viz např. doporučení uvedená v Doswell a Rasmussen, 1994). 

Na druhé straně není hodnota CAPE postačující podmínkou vzniku konvekce. 

V přízemní vrstvě se může vyskytovat dostatečně silná vrstva záporné vztlakové energie 

CIN, která utlumí všechny vzestupné pohyby. V tomto případě se mohutná konvekce 

nevyvíjí. Pro předpověď silné konvekce je tedy nutná diskuse hodnoty CIN. V případě, že 

hodnota CIN není příliš vysoká, je předpověď vzniku a vývoje silné konvekce složitější 

než pouhá diskuse hodnot CIN a CAPE. Musí zahrnout i úvahu o vlivu iniciace 

výstupných pohybů. Tento problém činí otázku předpovědi konvekce aktuální i do 

budoucna. 

Dalším vlivem, který může podpořit či utlumit silnou konvekci je střih větru. 

V literatuře je důkladně popsán vliv střihu větru na vznik a vývoj konvektivní bouře (např. 

Weisman a Klemp, 1982; Kerr a Darkow, 1996) pro jednoduché modelové podmínky 

charakterizující okolní prostředí. Další diskuse předpovědi silné srážkové konvekce se tedy 

rozrůstá ještě o charakteristiky střihu větru, jako např. Storm-Relative Helicity, aj. (Davies

Jones et al, 1990) a jejich účinnost, resp. použitelnost, v reálných situacích. Je 

pochopitelné, že obtížně řešitelnou otázkou je velikost impulsu potřebného pro iniciaci 

konvekce. Jeho nutná velikost se bude lišit v závislosti na konkrétní situaci a zejména na 

hodnotě CIN. K řešení podobné úlohy mohou přispět i studie případů využívající vhodný 

NWP model, který je schopen konvekci rozlišit explicitně. 
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