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PARAMETRIZACE SRÁŽKOVÝCH PROCESŮ 
V MODELU ALADIN

Radmila  Brožková, Český hydrometeorologický ústav, oddělení numerických předpovědí počasí, Na Šabatce 2050/17, 

143 06 Praha-Komořany, radmila.brozkova@chmi.cz

Parameterization of precipitation processes in the ALADIN model. In recent years operational numerical weather pre-

diction models underwent a substantial move toward prognostic handling of cloud water and precipitations. Presented paper 

describes the microphysical scheme, used in the setup of the ALADIN system at Czech Hydrometeorological Institute, which is 

designed for joint treatment of cloud water and precipitation of stratiform and/or convective origin. A sensitivity study is made 

to test alternative formulations of processes and sedimentation, revealing compensations and feed-backs. Multi-scale tests at 

highly convective regime are also done to confirm a robust formulation of the scheme.

KLÍČOVÁ SLOVA: parametrizace – mikrofyzika prognostická – předpověď počasí numerická – model ALADIN

KEY WORDS: parameterization – prognostic microphysics – numerical weather prediction –ALADIN model 

1. ÚVOD 
Parametrizace procesů generujících srážky, které jsou 

využívány v numerických předpovědních modelech, pro-

šly v posledních letech významným vývojem. Po roce 2000 

se v operativní praxi začala více objevovat schémata s pro-

gnostickou oblačnou vodou a srážkami. Vývoj tímto směrem 

nastal i v modelu ALADIN, kde s ohledem na vysoká rozli-

šení, pro která je model určen, bylo cílem získat prognostic-

ké schéma, které by sjednocovalo parametrizaci rozlišených 

a nerozlišených procesů. S tím souvisel požadavek na schop-

nost schématu pracovat v režimech, kdy je tzv. hluboká kon-

vekce (tj. konvekce generující srážky) modelem rozlišena čás-

tečně, což znamenalo odstranění některých zjednodušujících 

hypotéz, do té doby klasicky využívaných.

V minulosti byly v modelu ALADIN zcela odděleny para-

metrizace tzv. vrstevnatých a konvekčních srážek. V tomto 

tradičním dělení každé schéma pracovalo se svou specific-

kou parametrizací mikrofyziky srážek, která byla celkem jed-

noduchá a poplatná faktu, že ani oblačná, ani srážková voda 

nebyla prognostickou proměnnou modelu. To mimo jiné zna-

menalo, že veškerá zkondenzovaná voda se okamžitě měnila 

na srážky, které v jednom časovém kroku vypadávaly neko-

nečnou rychlostí na zem. Tím byly nerealisticky zesíleny kon-

trasty návětří hor a srážkových stínů.

V průběhu roku 2004 započaly práce na nové koncepci 

vývoje fyzikálních parametrizací, pracovně nazvané ALARO 

(ALADIN+ARONE, nový model Météo-France). Prvním kro-

kem bylo odvození rovnic vlhkých procesů v barycentrickém 

systému, viz [2], kde je využita formulace tendencí prognostic-

kých proměnných pomocí divergence toků. Ta zaručuje splnění 

zákonů zachování bez rizika existence fiktivních zdrojů či pro-

padů. Z těchto základních rovnic byly postupně vyvinuty nové 

parametrizace prognostické mikrofyziky s originálním řeše-

ním sedimentace srážek statistickou metodou [3]. Prognostická 

mikrofyzika byla do provozní verze modelu ČHMÚ uvedena 

počátkem roku 2007, nejprve pro stratiformní srážky na úrov-

ni rozlišení modelu (9 km). Schéma hluboké konvekce v té 

době pracovalo stále odděleně; jeho rovnice vycházely z prin-

cipu kvazi rovnováhy konvekčního oblaku a předpokladu, že 

výstupy a sestupy zaujímají velmi malou frakci početní mřížky. 

Základ popisu tehdejšího schématu hluboké konvekce lze najít 

v [1], jeho pozdější úpravy jsou uvedeny v práci [4], kde jsou již 

popsány kroky k zavedení prognostického schématu. Později, 

na základě těchto stavebních kamenů a s využitím poznatků 

podle [9] o oddělení parametrizace konvekčního transportu 

a mikrofyziky, byl vyvinut nový koncept parametrizace sráž-

kových procesů [5], označený zkratkou 3MT (Modular, Multi-

scale, Microphysics and Transport). 

Tento koncept představuje značný posun v parametrizaci 

srážkových procesů, a vyhovuje tak výše zmíněným požadav-

kům na sjednocení základních použitých hypotéz a schémat 

pro oba typy srážek, a také umožňuje realisticky modelovat 

částečně rozlišenou hlubokou konvekci, typicky v rozlišeních 

3 až 7 km početní sítě. Při těchto rozlišeních se postupně začí-

ná stírat klasické rozdělení na vrstevnaté a konvekční srážky, 

vhodnější je hovořit o tzv. rozlišených procesech, kde se pra-

cuje v měřítku rozlišení modelové sítě, a nerozlišených pro-

cesech, které stále vyžadují parametrizaci vztaženou k něja-

ké frakci početní mřížky. Schéma 3MT bylo prvně zavedeno 

do provozního modelu ALADIN v ČHMÚ již v roce 2008. 

Jedním z hlavních rysů 3MT, jak bylo výše naznačeno, je 

schéma mikrofyziky, které zpracovává jednotným způsobem 

oblačnou vodu vzniklou jak při termodynamickém přizpůso-

bení na úrovni rozlišení početního boxu, tak v parametrizo-
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vaném konvekčním výstupu. Jedním z důsledků je například 

to, že vzniklé srážky lze rozdělit podle jejich původu pouze 

přibližně podle poměru intenzity obou kondenzačních proce-

sů v daném časovém kroku modelu. Celkové srážky vstupu-

jí mimo jiné také do výpočtu uzávěru schématu konvekčních 

sestupů. Je zřejmé, že prognostický charakter mikrofyziky 

a hluboké konvekce rozšiřuje možnosti vzájemných interakcí 

schémat fyziky modelu, které nejsou ani lineární, ani intuitiv-

ní. Ve druhé sekci popíšeme schéma mikrofyziky, dále ve třetí 

sekci uvedeme výsledky studie citlivosti na nastavení mikro-

fyziky a na rozlišení modelu.

2. POPIS MIKROFYZIKY PRO REŽIMY 
SRÁŽKOVÝCH PROCESŮ GRIDOVÉHO 
A SUB-GRIDOVÉHO MĚŘÍTKA
Soustředíme se nyní na ty rysy schématu, které jsou 

důležité pro jeho funkčnost v obou typech srážkových reži-

mů. Vývoj mikrofyziky v koncepci ALARO byl do značné 

míry inspirován prací [7], jejíž praktická realizace v globál-

ním modelu ARPEGE je pěkným příkladem numericky dob-

ře zvládnutého schématu z hlediska početní přesnosti a sta-

bility. Implicitní štěpené schéma prognostických rovnic mik-

rofyziky a semi-Lagrangeovské schéma sedimentace srážek 

povoluje použití relativně dlouhých časových kroků. Pro 

mikrofyziku tak lze použít stejně dlouhý časový krok, který 

umožňuje semi-implicitní a semi-Lagrangeovské dynamické 

jádro modelu; například při horizontálním rozlišení 4,7 km 

může model pracovat s krokem 180 s. V některých podstat-

ných detailech je ALARO schéma odlišné, zejména ve výpo-

čtech sedimentace srážek a v zavedení tzv. geometrie oblaků 

a vypadávajících srážek v rámci početní mřížky.

Schéma pracuje se čtyřmi prognostickými hydrometeory: 

oblačnou kapalnou vodou ql, oblačným ledem qi, deštěm qr 

a sněhem qs. Zatím na úrovni diagnostiky je zahrnut pátý hyd-

rometeor qg (krupky), který je termodynamicky ošetřen jako 

sníh a z hlediska výpočtu mechaniky sedimentace jako déšť. 

Krupky jsou od sněhových vloček odlišeny na úrovni zdro-

je a propadu. Všechny hydrometeory, stejně jako vodní pára 

a suchý vzduch, jsou v barycentrickém systému rovnic podle 

[2] vyjádřeny poměrem jejich hmotnosti vůči celkové hmot-

nosti vzduchové částice jednotkového objemu. Konstrukčně 

je schéma velmi kompaktní – obsahuje osm rovnic a čtrnáct 

parametrů, jejichž rozpis uvádíme v dodatku. Zároveň je 

modulární, tedy umožňuje určité varianty řešení srážkových 

procesů i sedimentace.

Jedním z hlavních vstupů do schématu mikrofyziky je 

množství oblačné vody, které je součtem dvou příspěvků. 

Prvním je oblačná voda vzniklá kondenzací (či zbylá po výpa-

ru) během termodynamického přizpůsobení, druhým je doda-

tečně zkondenzovaná oblačná voda v konvekčních výstu-

pech. Vstupní oblačnost je pak kombinací oblačnosti vzniklé 

v obou těchto kondenzačních procesech s použitím hypoté-

zy náhodného překryvu, viz také [5]. Mikrofyzika tak sama 

o sobě nerozlišuje původ oblačnosti a oblačné vody, a může 

pracovat i v případě čistě konvekčního režimu, tedy v měřít-

kách pod modelovým rozlišením. Z tohoto důvodu je nut-

né zavést do schématu tzv. geometrii oblaků a srážek, kdy 

intenzita procesů bude probíhat v závislosti na dané kategorii 

v rámci početního boxu. Tyto kategorie uvnitř boxu jsou cel-

kem čtyři: 1. oblačná frakce; 2. oblačná frakce, do které pada-

jí srážky shora; 3. jasná frakce, do které padají srážky shora; 

4. jasná frakce. Čtvrtá kategorie se zdá na první pohled zby-

tečnou, ale je potřeba vzít v úvahu fakt, že i jasná část boxu, 

nad níž není žádná oblačnost, může obsahovat padající srážky 

existující z minulých časových kroků modelu, které podléhají 

sedimentaci a fázovým změnám. Pro zavedení těchto katego-

rií je potřeba použít hypotézu o vertikálním překryvu jednot-

livých frakcí početního boxu. Pro přilehlé vrstvy jsme zvoli-

li hypotézu maximálního překryvu daných frakcí; pokud ale 

například existuje mezi oblaky jasná vrstva, tak pro násled-

nou oblačnou frakci platí náhodný překryv. Kategorie frakcí 

a jejich překryvy jsou ilustrovány na obr. 1.

Páteřní část schématu řeší: a) sedimentaci tří typů vypadá-

vajících srážek (déšť, sníh, krupky); b) výpočet frakcí boxu; c) 

přerozdělení intenzit a relativních ploch vstupních a výstup-

ních toků pro počítanou vrstvu. Výpočet frakcí, do kterých 

padají srážky shora, je dán vztahem (1):

max (C ,C
*
) C

*
. 1 max (C ,C

*
)

1 C
 (1a)

min (C ,C
*
)

*
. C min (C ,C

*
)

C
 (1b)

Zde  je jasná a  je oblačná frakce boxu. C je celková 

oblačná frakce (vymývaná srážkami shora i ne); index * ozna-

čuje hodnoty v sousedící horní vrstvě. Autokonverze oblač-

ných kapek na srážky je počítána ve vrstvě pro oblačnou frak-

ci C. Procesy sběru oblačné vody padajícími srážkami jsou 

počítány zvlášť pro frakce  a C- , kdy procesy jsou intenziv-

nější ve frakci , která je vymývána také srážkami padajícími 

shora. Fázové změny srážek jsou počítány zvlášť pro oblačnou 

frakci C (zde se předpokládá nasycení, a tudíž nulový výpar 

srážek), dále pro frakci  a také pro jasnou frakci 1-C- , kte-

rá obsahuje padající srážky z oblačnosti existující v minulých 

časových krocích modelu. Rozdíl výsledku výpočtu v těchto 

frakcích je opět dán různou intenzitou vstupních toků srážek 

– procesy jsou nelineární, a tudíž neplatí, že gridový průměr 

výsledku je dán gridovým průměrem vstupů.

Mikrofyzika obsahuje dvě základní varianty ve formula-

ci srážkových procesů a také ve formulaci sedimentace. První 

z nich je varianta označená ALARO, která je popsána v dodat-

Obr. 1 Schéma vertikální geometrie oblačnosti a padajících srážek. 
Barevně je vyznačena počítaná vrstva: modře oblačná frakce, žlutě jasná 
frakce; sytějším odstínem jsou znázorněny frakce, do nichž padají sho-
ra srážky. Zvýrazněné černé obdélníky znázorňují oblačnost. Červeně je 
označena oblačnost existující v předchozích krocích modelu a její srážky. 
Na spodní straně oblaku jsou srážkové toky homogenizovány.

Fig. 1. Vertical geometry scheme of clouds and precipitation. Computed 
layer is colored, cloudy fraction is blue, clear fraction is yellow, dar-
ker color denotes fractions seeded from above. Red color denotes cloud 
existing in past model steps and its precipitation. Precipitation flux is 
homogenized at the bottom of the cloudy layer.
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ku, druhou variantou jsou výpočty podle [7], používané v glo-

bálním modelu ARPEGE. 

2.1 Parametrizace vzniku srážek
Tvorba srážek je popsána celkem devíti procesy, které 

jsou:

– Autokonverze oblačné kapalné vody na déšť;

– Autokonverze oblačného ledu na sníh;

– Wegener-Bergeron-Findeisenův (WBF) proces, který 

je simulován jako autokonverze oblačné kapalné vody 

na krupky nebo sníh; 

– Sběr oblačné kapalné vody dešťovými kapkami;

– Sběr oblačné kapalné vody krupkami;

– Sběr oblačné kapalné vody sněhovými vločkami;

– Sběr oblačného ledu dešťovými kapkami;

– Sběr oblačného ledu krupkami;

– Sběr oblačného ledu sněhovými vločkami. 

Z hlediska fyzikálních principů můžeme rozdělit proce-

sy na autokonverzi, WBF proces a šest procesů sběru oblač-

ných kapek a ledových krystalků padajícími srážkami. Ve va-

riantě ALARO je pro autokonverzi použit jednoduchý a spo-

jitý výraz podle [10], ve kterém není použita absolutní pra-

hová hodnota, pod jejíž úrovní by autokonverze na srážky 

nenastala. Magnituda a rychlost autokonverze jsou kontrolo-

vány dvěma parametry: pro kapalnou fázi jsou to konstanty, 

pro tuhou fázi jsou tyto parametry závislé na teplotě. Varianta 

ARPEGE vychází z kesslerovského typu formulace, jak je pub-

likován v [7], kde parametry kontroly autokonverze mají stej-

ný význam jako v případě ALARO. WBF proces je ve vari-

antě ALARO parametrizován podle [11] s některými zjedno-

dušeními, a to jako přímá přeměna přechlazených oblačných 

kapek na sněhové vločky nebo krupky (pokud je varianta kru-

pek ve výpočtu aktivována). V přírodě se přechlazené kapky 

vody vypařují a kondenzují na přítomných ledových krysta-

lech, které pak začnou z oblaku padat jako srážky. Intenzita 

WBF procesu závisí zejména na vzájemném zastoupení ledo-

vých krystalků a kapek v oblaku a na velikosti přechlazených 

kapek; proces je nejintenzivnější při rovnoměrném zastoupe-

ní krystalků a kapek a při malých velikostech kapek. Pro pod-

chycení obou těchto závislostí byl zvolen pro parametrizaci 

úbytku oblačných kapek vztah typu Sundquistovy autokonver-

ze s asymptotickým chováním v blízkosti nulové hodnoty a se 

dvěma ladicími parametry, jejichž limitní hodnoty lze odvo-

dit z [11]. Ve variantě ARPEGE tato parametrizace prakticky 

není – při teplotách pod 0 °C proběhne instantní fázová změ-

na vzniklých dešťových kapek na sníh. Dále varianta ARPEGE 

nepracuje s hydrometeorem krupek. 

Parametrizace sběru oblačných hydrometeorů padají-

cími srážkami je v obou variantách v zásadě stejná, v přípa-

dě ARPEGE chybí sběr oblačného ledu deštěm. Základem 

výpočtů je parametrizace sběru oblačné kapalné vody deš-

těm, daná vymývaným objemem násobeným hustotou zachy-

távaných oblačných kapek a koeficientem efektivity sběru. 

Objem je počítán na základě Marshall-Palmerova zákona [8] 

a Kesslerovy -funkce [6]. Rozšíření na dalších pět případů 

sběru je založeno na následujících principech:

– Při výpočtu absolutní závislosti na toku srážek se uvažuje 

sníh a krupky jako jeden padající hydrometeor tuhé fáze; 

jinak jsou ošetřeny zvlášť, úměrně vůči danému toku. 

Koeficient efektivity sběru krupek je stejný jako u deště.

– Závislost kapacity zachycení ledových krystalů na teplotě 

je ošetřena tak, že v chladnějších podmínkách se menší 

krystalky záchytu spíše vyhnou.

– Závislost kapacity záchytu oblačných hydrometeorů vloč-

kami na teplotě je taková, že v chladnějším vzduchu mají 

menší sněhové vločky větší plochu povrchu usnadňující 

záchyt. 

Rozdíl efektivity sběru při teplotě 0 °C mezi základním 

případem (sběr kapalné vody deštěm-fáze „voda-voda“) a pří-

padem sběru sněhem je ošetřen násobením konstantou, která 

zahrnuje všechny další fyzikální efekty zmíněné v [7]: dva-

krát menší základní efektivitu sběru sněhem, daleko větší 

povrch vloček než kapek při stejném objemu, čtyřikrát men-

ší záchytnou konstantu N0 v Marshall-Palmerově výrazu. Při 

0 °C je ve výsledku sběr sněhem přibližně čtyřikrát efektiv-

nější než deštěm. Na druhou stranu vločky padají přibližně 

čtyřikrát pomaleji, než dešťové kapky. 

2.2 Parametrizace srážkových procesů 
Klíčovou částí každého schématu mikrofyziky je ošetře-

ní sedimentace vypadávajících srážek. V modelu ALADIN je 

použita metoda [3] založená na rozdělení pravděpodobnos-

ti, jakou dráhu urazí srážky během jednoho časového kroku 

modelu; spektrum velikostí kapek je tak převedeno na spekt-

rum dosažitelných vzdáleností. PDF (funkce rozdělení prav-

děpodobností) má tvar klesající exponenciály, ze které jsou 

spočteny další tři pravděpodobnosti: množství kapek, vloček 

nebo krupek 1. již přítomných v dané vrstvě; 2. přicházejících 

shora; 3. vznikajících či zanikajících ve vrstvě. Výpočetní 

nároky této metody nejsou vysoké a metoda se jeví numeric-

ky stabilní ve srovnání s tradičními advekčními výpočty pádu 

srážek. Navíc se pomocí těchto pravděpodobností dá vyjád-

řit i semi-Lagrangeovská metoda; ta ovšem předpokládá kon-

stantní (průměrnou) pádovou rychlost hydrometeorů, zatím-

co čistě statistická metoda může pracovat s fyzikálně reálněj-

ší formulací variabilní rychlosti jejich pádu. V tom se právě 

liší varianta ALARO, která používá statistickou sedimenta-

ci a formulaci variabilní rychlosti pádu srážek, od varianty 

ARPEGE, která počítá semi-Lagrangeovskou sedimentaci 

s konstantními rychlostmi pádu kapek a vloček. Obě formu-

lace pádových rychlostí srážek vyžadují parametrizaci prů-

měrné hodnoty těchto rychlostí, která vychází z práce [7]; 

variabilita v případě ALARO je dána intenzitou toku srážek 

(intenzivnější tok znamená rychlejší pád). Vztahy a hodnoty 

parametrů jsou opět uvedeny v dodatku. 

Dalšími důležitými parametrizovanými procesy jsou 

fázové změny vypadávajících srážek. Pro úplnost uveďme, 

že fázové změny oblačné vody jsou ošetřeny během termo-

dynamického přizpůsobení a že fáze kondenzované oblačné 

vody je pouze funkcí teploty (aplikuje se jak během přizpůso-

bení, tak při výpočtu kondenzace v konvekčních výstupech). 

Parametrizace výparu deště a sublimace sněhu (krupek) 

v ALARO vychází z prací Kesslera [6], Marshalla a Palmera 

[8], zatímco varianta ARPEGE obsahuje sofistikovanější 

parametrizaci podle Lopeze [7]. Při výpočtech sublimace, 

a také tání, jsou sníh a krupky ošetřeny společně a je zacho-

vána proporcionalita jejich toků. Výpar nebo sublimace jsou 

počítány pouze ve frakcích mřížky bez oblačnosti. Na rozdíl 

od ARPEGE je v případě ALARO zamezeno možnému pře-

kmitu do přesycení, protože se počítá s deficitem měrné vlh-

kosti qv vůči hodnotě vlhkého teploměru qw, která též započí-

tává změnu teploty při výparu. 

Tání sněhu (a krupek) je parametrizováno se stejnými 

zjednodušeními jako sublimace, a poměr konstant schéma-

tu pro tání Fmelt a sublimaci Fevap je (2ϒCpd)/(ΔLf), kde ϒ je 

molekulární difuzivita tepla, Δ je molekulární difuzivita vod-

ní páry, Cpd je měrné teplo suchého vzduchu při konstant-
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ním tlaku a Lf je latentní teplo tání. Výpočet mrznutí deště je 

symetrický k tání sněhu nebo krupek, ale je uvažován s osm-

desátkrát menší efektivitou; výsledným hydrometeorem mrz-

nutí deště jsou krupky. Tání a mrznutí srážek je parametrizo-

váno hladkou funkcí bez striktních ano-ne prahových para-

metrů a bez nebezpečí numerických překmitů při teplotách 

v blízkosti 0 °C. Oproti tomu ve variantě ARPEGE je tání 

a mrznutí počítáno instantně jako funkce teploty pro celkové 

množství vypadávajících srážek v uvažované vrstvě.

3. TESTY VE VÝRAZNÉM KONVEKČNÍM 
REŽIMU
Pro studium chování mikrofyziky a zjištění citlivosti 

výsledků na rozlišení a na výběr variant výpočtů mikrofyzi-

ky bylo vybráno období od 21. 6. do 30. 6. 2009, kdy každý 

den probíhala výrazná konvekční aktivita nad územím střední 

Evropy doprovázená silnými přívalovými srážkami (synoptic-

ká situace je popsána ve výzkumné zprávě ČHMÚ [12]). Pro 

toto období bylo spočteno několik experimentů jako plnohod-

notných paralelních svit modelu, tedy včetně přepočtu asimi-

lačního cyklu. Start cyklu byl vždy 20. 6. z tehdejších opera-

tivních dat modelu. Nastavení experimentů bylo následující:

– REF: referenční experiment v rozlišení 4,7 km a 87 verti-

kálních hladin, s nastavením varianty ALARO v procesech 

mikrofyziky, včetně aktivace výpočtů pro krupky a statis-

tické sedimentace s variabilní rychlostí pádu srážek; 

– EXP1: oproti REF nejsou aktivovány výpočty pro krupky;

– EXP2: oproti EXP1 jsou nastaveny mikrofyzikální proce-

sy ve variantě ARPEGE;

–  EXP3: oproti EXP2 je použita semi-Lagrangeovská sedi-

mentace srážek s konstantní pádo-

vou rychlostí;

–  EXP4: výchozí nastavení je opět 

jako v referenčním experimentu 

REF, ale horizontální rozlišení 

modelu je 9 km (vertikální roz-

lišení bylo ponecháno na 87 hla-

dinách).

Odpověď modelu na změ-

ny v nastaveních je podchyce-

na pomocí diagnostik průměrné-

ho množství prognostických hyd-

rometeorů nad územím střední 

Evropy. Pro každý experiment je 

navíc pro studované předpovědní 

délky spočten průměr předpovědí 

omezující vliv variability jednot-

livých dnů na reprezentativní cho-

vání výsledků.

Vertikální průběh množství 

hydrometeorů pro jednotlivé expe-

rimenty a délku předpovědi 48 h 

(obr. 2) ukazuje následující ode-

zvy a interakce variant mikrofyzi-

ky při stejném horizontálním roz-

lišení:

– Při přechodu na výpočet bez 

 krupek (přechod z reference 

 REF na experiment EXP1) se 

 zvyšuje množství sněhu v atmo-

 sféře (obr. 2d). To je zřejmě způ-

sobeno jeho pomalejším pádem, 

kdy všechny tuhé srážky sedi-

mentují jako vločky (v referenčním případě krupky, kte-

ré tvoří část tuhých srážek, padají rychleji). Další malý 

rozdíl můžeme pozorovat ve zvýšeném množství oblačné 

kapalné vody (obr. 2a) – zde se už jedná o zpětnou vazbu. 

Odezva ve verifikačních skóre nebo množství celkových 

srážek je velmi malá.

– Další změna, přechod na variantu ARPEGE v procesech 

tvorby srážek a jejich fázových změn (EXP2), má znatel-

ný vliv na množství oblačné vody obou fází a na množství 

deště, zatímco u sněhu (obr. 2d) je změna malá. Ze zmí-

něných procesů má největší vliv parametrizace výparu, 

jejíž formulace je odlišná; výpar je o dost intenzivnější 

ve variantě ARPEGE, a to hlavně pro kapalné srážky.

– Konečně změna parametrizace sedimentace srážek má 

také zásadní význam. Přechod na semi-Lagrangeovskou 

sedimentaci s konstantní rychlostí pádu srážek (EXP3) 

snížil množství sněhu (obr. 2d), a naopak zvýšil množství 

deště (obr. 2c), zřejmě díky vyšší pádové rychlosti sněhu 

ve variantě EXP3. Tím se vlastně kompenzuje úbytek srá-

žek působený silnějším výparem – je vidět příklad, kdy 

celkové nastavení modelu skrývá důležité kompenzační 

mechanismy. Díky modulární konstrukci schémat při dodr-

žení správného konzervativního propojení s dynamickým 

jádrem modelu můžeme tyto kompenzace odhalovat.

Pohled na množství hydrometeorů pro délku předpově-

di 48 h (obr. 2) ukazuje na stav modelu v nočních hodinách 

(všechny předpovědi začínaly v 0 h UTC). Pozorované ode-

zvy jsou potvrzeny i úhrnem srážek za druhou polovinu noci 

mezi půlnocí a šestou hodinou ráno světového času (obr. 3) 

pro jednotlivé experimenty. Efekt odstranění krupek z výpo-

Obr. 2 Průměrné vertikální profily hydrometeorů po 48 h integraci pro experimenty REF, EXP1, EXP2 
a EXP3: a) oblačná kapalná voda, b) oblačná tuhá voda, c) kapalné srážky, d) tuhé srážky. 

Fig. 2. Average vertical profiles of hydrometeors after 48 h of integration for experiments REF, EXP1, 
EXP2 and EXP3: a) cloud liquid water, b) cloud ice water, c) liquid precipitation, d) solid precipitation.
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čtu (obr. 3b) se vyznačuje mírně zvětšenými plochami úze-

mí se slabými srážkami, což je zřejmě důsledek pomalejšího 

pádu tuhé fáze srážek. Přechod na variantu ARPEGE v pro-

cesech znamená snížení úhrnu srážek (obr. 3c), patrný např. 

v oblasti frontálního pásu nad Německem a jižním Polskem. 

Průměr úhrnu srážek přes celou oblast udává pokles o nece-

lých patnáct procent. Změna sedimentace vede k jeho opě-

tovnému zvýšení (obr. 3d) z důvodu výše zmíněných kom-

penzačních efektů, a to v průměru přes celou oblast přibližně 

o deset procent. Celkově tak rozdíl mezi plnými variantami 

ALARO (REF) a ARPEGE (EXP3) je pro noční srážkové úhr-

ny malý. V denních hodinách, kdy silnější konvekce produ-

kuje významnější množství srážek, je vliv volby sedimenta-

ce srážek na jejich množství v atmosféře i na jejich úhrny 

na zemi klíčový; volba ARPEGE tato množství významně 

zvětšuje. Větší nadhodnocení srážkových úhrnů v denních 

hodinách pro tuto variantu potvrzuje mimo jiné i skóre proti 

přízemním pozorováním (obr. 4). 

Další výsledek se týká testů varianty ALARO v různých 

horizontálních rozlišeních modelu – 9 km (EXP4) a 4,7 km 

(REF). Na obr. 5 je vidět, že množství hydrometeorů v atmo-

sféře v odpoledních hodinách (18 h UTC) při aktivní konvek-

ci je pro obě rozlišení srovnatelné, i když s patrným nárůs-

tem množství padajících srážek, sněhu a deště, při rozlišení 

9 km (obr. 5c a 5d). Tento rozdíl je zřejmě způsoben sedimen-

tací srážek, která reaguje na délku časového kroku; při pou-

Obr. 3 Srážkové úhrny za 6 h mezi +24 h a +30 h předpovědí pro integraci z analýz 26. 6. 2009 v 0 h UTC pro experimenty s postupnými změnami: 
a) reference, b) výpočty bez krupek (EXP1), c) varianta ARPEGE v procesech mikrofyziky (EXP2), d) varianta ARPEGE v sedimentaci srážek (EXP3).

Fig. 3. 6 h precipitation amount between +24 h and +30 h forecast starting from analysis on 26. 6. 2009 at 0 h UTC, for experiments with consecutive 
changes: a) reference, b) computation without graupel (EXP1), c) ARPEGE setup in microphysical processes (EXP2), d) ARPEGE setup in sedimen-
tation (EXP3).

a)

c)

b)

d)

Obr. 4 Systematická odchylka šestihodinových úhrnů srážek proti pozoro-
váním SYNOP – vývoj s délkou předpovědi. Skóre je spočteno pro oblast 
střední Evropy a průměr za testovací období.

Fig. 4. Bias of 6h precipitation amounts with respect to SYNOP measu-
rements – evolution with forecast range. Score is computed over Central 
Europe and as average over test period.
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žití stejné délky časového kroku v obou horizontálních roz-

lišeních (při rozlišení 9 km se použije integrační krok 180 s 

namísto 360 s) se rozdíly v množství padajících srážek pod-

statně sníží. I při různě dlouhých časových krocích modelu 

rozdíly v množství hydrometeorů kvantitativně nepřevyšují 

ty, které obdržíme při různých fyzikálně realistických varian-

tách nastavení mikrofyziky ve vysokém rozlišení 4,7 km. 

Tento výsledek ukazuje schopnost parametrizace srážkových 

procesů pracovat v multiškálových podmínkách, což je žáda-

ná vlastnost parametrizací.

Z hlediska vhodnosti použití parametrizací konvekce 

v různých horizontálních rozlišeních modelu je instruktivní 

porovnat strukturu polí srážek a oblačnosti mezi schématem 

3MT (reference ALARO) a případem použití původního 

schématu hluboké konvekce podle [1] a [4]. Jednohodinové 

úhrny v rozlišení 4,7 km jsou zobrazeny pro nastavení 

modelu s původním schématem konvekce, kdy prognostic-

ká mikrofyzika pracuje pouze pro stratiformní srážky, a pak 

se schématem 3MT, kde mikrofyzika pracuje současně pro 

stratiformní i konvekční srážky. V nočních hodinách, kdy 

je konvekce málo aktivní, je struktura pole srážek realis-

tická pro oba experimenty (obr. 6). Patrné je o něco vět-

ší množství srážek v případě původní konvekce (například 

v oblasti Francie nebo Ukrajiny), kde všechny srážky spoč-

tené konvekčním schématem vypadávají okamžitě na zem. 

Zcela jiný obraz poskytuje úhrn v odpoledních hodinách 

(obr. 7). Řešení s původní parametrizací konvekce se vyzna-

čuje většími plochami slabých srážek a přehnaně intenziv-

ními, téměř bodovými maximy. Je zřejmé, že předpoklady 

použité v původní parametrizaci 

konvekce nejsou vhodné pro tak 

jemný krok sítě, při kterém začí-

ná být konvekce rozlišena částeč-

ně. Těmi jsou zejména hypotézy 

o statistickém přiblížení popula-

ce konvekčních výstupů v grido-

vém boxu (při vysokém rozlišení 

můžeme mít v boxu třeba jenom 

jeden výstup) a o stacionaritě kon-

vekčního oblaku. Připomeňme 

také, že schéma 3MT obsahu-

je kromě jednotné prognostic-

ké mikrofyziky také prognostic-

kou formulaci rychlostí subgri-

dových výstupů a sestupů, stejně 

jako příslušných frakcí mřížky. 

Kromě pole srážek lze vliv pou-

žité parametrizace konvekce dob-

ře vidět i na struktuře oblačnos-

ti porovnané s pozorováním (obr. 

8), kdy schéma 3MT simuluje 

realističtěji konvekční oblačnost 

v chladném vzduchu za studenou 

frontou.

4.   ZÁVĚR
V tomto příspěvku jsme popsa-

li parametrizaci mikrofyzikálních 

procesů tak, jak je implementová-

na v numerickém předpovědním 

systému ALADIN, včetně nasta-

vení parametrů v provozní konfi-

guraci ČHMÚ (viz dodatek). Dále 

jsme využili modulární konstrukci tohoto schématu k testům 

vybraných variant jednotlivých parametrizací, a to v režimu 

s významnou konvekční aktivitou. Předložené výsledky uka-

zují na zásadní roli parametrizace sedimentace srážek, na kte-

rou je odezva modelu daleko silnější než na změny některých 

detailů v parametrizaci jiných procesů. Dále se ukazuje užiteč-

nost modularity – díky možnosti testů různých parametriza-

cí dílčích procesů, při zachování jinak identických podmínek 

a propojení, lze odhalovat skryté kompenzační mechanismy 

a zpětné vazby schémat. Jinak se tyto komplexní kompenza-

ce a vazby dají v podmínkách 3D reálných experimentů vel-

mi obtížně studovat.

Z experimentů realizovaných s použitím různých horizon-

tálních rozlišení modelu a různých typů parametrizace hlubo-

ké konvekce vyplývá robustní chování schématu prognostické 

mikrofyziky, která poskytuje fyzikálně realistické výsledky 

nezávisle na rozlišení. Pro původní schéma konvekce je pak 

demonstrováno jeho omezení při použití ve vysokých rozli-

šeních, označované též jako syndrom šedé zóny, ve které je 

konvekce částečně rozlišena. Naproti tomu výsledky se sché-

matem konvekce 3MT a sjednocenou mikrofyzikou ukazu-

jí, že konstrukce schémat parametrizace srážek vhodných pro 

multiškálové užití v předpovědních modelech (různá rozliše-

ní, variabilní krok sítě) je možná, i když obtížná. 

Dodatek: vztahy pro výpočty 
procesů tvorby a sedimentace srážek 
a nastavení parametrů

Autokonverze oblačné vody na déšť a oblačného ledu 

na sníh je dána následovně:

Obr. 5 Průměrné vertikální profily hydrometeorů po 18 h integrace pro experimenty REF a EXP4: a) 
oblačná voda, b) oblačný led, c) kapalné srážky, d) tuhé srážky.

Fig. 5. Average vertical profiles of hydrometeors after 18 h of integration for experiments REF, and EXP4: 
a) cloud liquid water, b) cloud ice water, c) liquid precipitation, d) solid precipitation.
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kde ql je oblačná kapalná voda, qi je oblačný led (index l 
označuje kapalnou fázi, index i označuje tuhou fázi oblač-

né vody),  je časová škála, qcr je kritické množství oblač-

né vody, T je teplota a Tt je teplota trojného bodu; ct
*  je para-

metr, pomocí kterého je zohledněna závislost na teplotě pro 

tuhou fázi. V [7] je takových parametrů navrženo celkem pět, 

ale jejich hodnoty se nelišily více jak o deset procent; pro-

to z důvodu početní efektivity byl zvolen jeden konsensuál-

ní parametr. Wegener-Bergeron-Findeisenův proces je para-

metrizován jako:
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Vztahy pro sběr oblačné vody srážkami jsou:

Obr. 6 Srážkové úhrny za 1 h mezi +24 h a +25 h předpovědí pro integraci z analýz 26. 6. 2009 v 0 h UTC: a) ALARO reference, b) ALARO s původním 
schématem konvekce podle [1] a [4].

Fig. 6. 1 h precipitation amount between +24 h and +25 h forecast starting from analysis on 26. 6. 2009 at 0 h UTC: a) ALARO reference, b) ALARO 
with the original convection scheme after [1] and [4].

a) b)

Obr. 7 Srážkové úhrny za 1 h mezi +15 h a +16 h předpovědí pro integraci z analýz 26. 6. 2009 v 0 h UTC: a) ALARO reference, b) ALARO s původním 
schématem konvekce podle [1] a [4].

Fig. 7. 1 h precipitation amount between +15 h and +16 h forecast starting from analysis on 26. 6. 2009 at 0 h UTC: a) ALARO reference, b) ALARO 
with the original convection scheme after [1] and [4].

a) b)
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kde R, G a S představují intenzity deště (Rain), krupek 

(Graupel) a sněhu (Snow), v jednotkách kg.m–2.s–1. Parametry  

CE
r  a CE

S  vyjadřují celkovou kombinovanou efektivitu sběru 

oblačné vody deštěm a sněhem.

Parametry v rovnicích (2), (3) a (4), které popisují všech-

ny parametrizace tvorby srážek, jsou vyjádřeny v jednotkách 

SI a jejich číselné hodnoty jsou následující:

l
500s; q

l
cr 3 10 4 ; c

t
* 0,0231K 1;

i
0 500s;

(q
i
cr )

min
8 10 7; (q

i
cr )

max
5 10 5; F

WBF
a 1600;

F
WBF
b 4; C

E
r 0,067; C

E
S 0,274.

Pravděpodobnostní funkce statistické sedimentace srážek 

jsou vyjádřeny takto:
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E2 a E3 jsou dvojné a trojné integrály exponenciálních funk-

cí, které jsou aproximovány jednoduššími analytickými výra-

zy. Dále Z je převrácená hodnota Courantova čísla, které je 

spočteno pro každou vrstvu a padající hydrometeor na bázi 

průměrných rychlostí pádu (6); t je časový krok modelu; 

z je tloušťka vrstvy v metrech. P0  je základní funkce rozdě-

lení pravděpodobností, P1 je pravděpodobnost, že srážky jsou 

přítomny ve vrstvě na začátku časového kroku, P2 je pravdě-

Obr. 8 Celková oblačnost dne 26. 10. 2010 ve 12 h UTC, předpověď 
na +6 h, zobrazená metodou barevného kompozitu (nízká oblačnost je 
oranžová, střední je fialová, vysoká je zelenomodrá, bílá je jasno): a) 
ALARO reference, b) ALARO s původním schématem konvekce podle [1] 
a [4], c) verifikační družicový snímek v kombinaci viditelného a infračer-
veného pásma (nízká oblačnost je žlutá, vysoká je modrá).

Fig. 8. Total cloudiness at 12 h UTC on 26. 10. 2010, +6 h forecast, 
represented by color composite method (low clouds are orange, medi-
um violet, high green-blue, clear sky is white): a) ALARO reference, b) 
ALARO with the original convection scheme after [1] and [4], c) veri-
fying satellite picture combining visible and infrared bands (low clouds 
are yellow, high blue).

a) b)

c)
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podobnost, že padají do vrstvy shora a P3 je pravděpodobnost 

vzniku nebo zániku srážek ve vrstvě (autokonverzí, sběrem 

nebo fázovou změnou). Průměrné pádové rychlosti hydrome-

teorů, sloužící k výpočtu argumentu Z, jsou dány vztahy:

wr = r R
4

1/6

; wg = r S +G
4

1/6

;

wS = S fip (T )
S +G

4

1/6  (6)

w– je průměrná pádová rychlost příslušného hydrometeoru 

označeného horním indexem R, S a G,  je hustota vzduchu. 

Parametry jsou opět vyjádřeny v SI jednotkách a jejich hod-

nota je:

r = 13,4; S = 3,4

Konečně vztahy pro fázové změny srážek – výpar, tání a mrz-

nutí jsou:
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ms a mg (mi = ms + mg) jsou poměrné části celkového toku srá-

žek pro sníh a krupky, qv je měrná vlhkost vzduchu, qw je měr-

ná vlhkost vlhkého teploměru. Hodnoty parametrů fázových 

změn jsou v SI jednotkách nastaveny takto:

Fevap = 4,8 · 106, Fmelt = 2,4 · 104, Ffreez = 3,0 · 102 . 
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„Vývoj regionálního klimatického modelu pro velmi vysoké 
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HODNOCENÍ AGROKLIMATICKÉHO POTENCIÁLU 
OBLASTI ČESKÉ TABULE PRO PĚSTOVÁNÍ ZELENINY

Vera Potop,  Luboš Türkot t , Česká zemědělská univerzita v Praze, katedra agroekologie a biometeorologie, Kamýcka 129, 

165 21 Praha 6-Suchdol, potop@af.czu.cz

Pavel  Zahradníček,  Petr  Štěpánek,  Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, Brno; Centrum 

výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Bělidla 986/4a, Brno

Evaluation of agro-climatic potential of Bohemian plateau (České tabule) for growing vegetables. This paper deals with 

the analysis of temporal and spatial evaluation of agro-climatic potential of Bohemian plateau (České tabule) focused on ther-

mophilic species of vegetables. Monthly series of temperatures (mean, minimum and maximum), rainfall and sunshine duration 

during the periods 1961–2000 and 1991–2011 were analyzed. A regular gridded network with a high horizontal resolution of 

10 km (ALADIN-Climate/CZ) was applied. If to compare the extreme temperatures for two research periods (long-term and 

current climate), it is evident that over the past 20 years, there had been an increase in both maximum and minimum temperatu-

res in the growing season. Nevertheless, this increase is not as pronounced in the spring, and therefore the minimum temperature 

remains due to the sensitivity of spring vegetables a significant risk factor. Accordingly to developed maps, the warmest and 

longest duration of sunshine, and the least precipitation totals during growing season occurred in the middle to lower part of 

the Elbe River between Poděbrady and Litoměřice. Elbe lowland is a suitable region to extend the assortment of thermophilic 

vegetables, but it is to be expected high variability of yield.

KLÍČOVÁ SLOVA: Česká tabule – Polabí – zelenina teplomilná – trendy – extrémy teplotní 

KEY WORDS: Bohemian plateau – Elbe lowland – thermophilic vegetables – tendency – extreme temperatures

1. ÚVOD 
Polabí je díky své poloze a přírodním podmínkám význam-

nou pěstitelskou oblastí zeleniny a zajišťuje velký díl produk-

ce tržních druhů zeleniny v České republice. Patří k historic-

ky nejstarším osídleným oblastem, kde člověk svým půso-

bením zcela změnil krajinu a ovlivnil místní klima. Příznivý 

souhrn přírodních a ekonomických podmínek, teplé pod-

nebí s přiměřeným množstvím dešťových srážek a vhod-

né podloží způsobily, že slunné svahy labského údolí dolní-

ho Polabí a Českého středohoří vytvořily v minulosti ideál-

ní podmínky pro rozvoj ovocnářství a zelinářství [5]. Polabí 

bylo od historických dob vyhlášené svou úrodností. Oblasti 

od Hradce Králové k Poděbradům se přezdívalo Zlatý prut 

země České, Mělnicko a Litoměřicko jsou zase známé jako 

Zahrada Čech. Výnosná pole nahrazovala původní lužní lesy, 

regulace toku Labe změnila vlhkostní poměry v okolí řeky. 

Původně byla řeka Labe velmi bohatým zdrojem vláhy, její 

řečiště bylo klikaté a místy i několikrát rozvětvené. Břehy 

byly pokryty rozsáhlými lužními lesy v širokých pruzích, kte-

ré padly za oběť kolonizaci v 10.–13. století [7]. Dnes v těch-

to místech převažuje zemědělská krajina. Je to lidskou civi-

lizací silně pozměněný typ krajiny a její matrici tvoří bez-

lesé formace; původní vegetační pokryv naprosté většiny 

ploch zemědělské krajiny byl nahrazen kulturními biotopy. 

Jedná se o krajinu scelených otevřených polí (central collecti-

ve openfilds), která je výsledkem násilné kolektivizace země-

dělství. Půdy jsou hluboké a minerálně bohaté, dobře obděla-

vatelné, terén příznivý pro těžkou mechanizaci. Reliktní les-

ní nebo travní porosty se omezují na ostrůvky nevyužitelné 

jako orná půda [6].

Tok středního Labe byl již od středověku důležitou slož-

kou v hospodářském podnikání četných sídlišť tzv. Zlatého 

prutu. Řeka sloužila nejen jako vodní dráha, ale i pro získá-

ní mechanické práce využitím vody a pro potřeby zeměděl-

ské. Zároveň tok řeky, vinoucí se místy v ostrých meandrech, 

působil značné škody každoročními záplavami, vyvolávají-

cími úvahy o potřebnosti úpravy toku, ke kterým nakonec 

došlo počátkem dvacátého století [1]. V 16. století zaujíma-

la velké plochy na Poděbradsku rozsáhlá rybniční sousta-

va [7]. Koncem 16. století mělo Labe v oblasti Plotišť (dnes 

Hradec Králové) osm ramen, která tvořila četné zákruty, 

a na Pardubicku se nacházelo 235 plných rybníků, které se 

postupně vysušovaly [9]. Už v 17. století neupravená řeka 

se značným sklonem dna a četnými jezy vyvolávala potřebu 

regulace celého toku. Koncem 18. a počátkem 19. století bylo 

na Poděbradsku zrušeno mnoho rybníků, místo nich vznik-

ly louky a široké lány polí. Podobně tomu bylo i na soused-

ním panství Kolínském, na Brandýsku a Přerovsku. Regulace 

toku, vysoušení rybníků a kácení lužních lesů byly příčinou 

ztráty vláhy ve středním Polabí. Dnes Polabí patří mezi oblas-

ti nejvíce ohrožené výskytem sucha. 

Proměny klimatu mají vliv na sortiment a výnosy pěstova-

né zeleniny. V práci [13] je popsán vývoj zeleninových druhů 

od počátků pěstování kulturních rostlin podél toku řeky Labe, 

jejich rozšíření a sortiment ve vztahu ke klimatu panujícímu 

v různých dobách. Potop [13] analyzuje datové řady statis-

tického zjišťování výnosů, a to od těch úplně nejstarších, kte-

ré se v Čechách uskutečnily v roce 1868, až do současnosti. 

V popisu dějin pěstování zeleniny je již dávno předtím kladen 

důraz na vztah pěstovaného sortimentu, jeho výnosu a podne-

bí. O této souvislosti v minulých dobách můžeme jen nepřímo 

usuzovat z archeologických nálezů, nebo později ze záznamů 

kronikářů. Odhaduje se, že Slované pěstovali před 10. stole-

tím cibuli, česnek, mrkev, ředkev, okurky, dýni, tykev, řepu, 

kapustu a zelí. Do druhé poloviny 12. století jsou datovány 

první zmínky o pěstování celeru [2, 14]. Nejčastěji historic-

ké prameny uvádějí informace o pěstování zelí. Tato základ-

ní zelenina byla určena nejen pro přímou spotřebu, ale po fer-

mentaci byla významným zdrojem vitamínů C a B v době, kdy 

čerstvá zelenina nebyla k dispozici.

Za počátek malého klimatického optima, které trvalo až 

do konce 12. století, se označuje druhá polovina 9. stole-

tí [15]. Skončila série mimořádně chladných a neúrodných 

roků s velmi mrazivými a sněhem bohatými zimami. To ved-
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lo k osvojování dalších ploch pro zemědělské účely i na mís-

tech dříve méně vhodných. Začátkem 13. století nastalo obdo-

bí výrazného „zhoršování“ podnebí, označované jako malá 
doba ledová. Toto klimaticky drsné období bylo vystřídáno 

vlhkostně proměnlivým, v teplých periodách a v teplých kli-

matických episodách však spíše sušším, více než jeden a půl 

století trvajícím teplým obdobím. V tuto dobu došlo k rozší-

ření sortimentu o teplomilné druhy, neboť historické prame-

ny popisují pěstování melounů a šafránu v Polabí. Od začátku 

17. století až téměř do konce 19. století nastalo studené seku-

lární období, tzv. druhá malá doba ledová, jejíž existence je 

tentokrát velice dobře dokumentována nejen nepřímými meto-

dami, ale zejména od její druhé poloviny již i řadami přímých 

meteorologických pozorování a měření. Hospodářská recese 

a krajně nepříznivé klimatické podmínky pak nastaly ve stu-

dených a vlhkých letech po polovině 18. století. První polo-

vina 18. století náleží ke studenému intersekulárnímu obdo-

bí; uplatňuje se poměrně pravidelné střídání studených a tep-

lých období [15]. V 18. století dochází k rozvoji pěstování 

zeleniny a přibývá pěstovaných druhů a odrůd. Z poloviny 

18. století pochází doklady z Roudnického panství, které ilu-

strují tehdejší sortiment; jedná se o přehled semen cibule, 

okurky, salátu, dýně a anýzu [2, 15]. V první polovině 19. sto-

letí lze již hovořit o polním zelinářství. Pěstuje se zelí, kapus-

ta, mrkev, cibule, česnek, chřest, petržel, bob, zelený hrášek, 

okurky i rajčata na otevřených plochách, kde není zapotře-

bí pařenišť ani zavlažování, kromě okurek. Podle [15] bylo 

v 50. a 60. letech 19. století počasí velmi proměnlivé a oby-

vatele trápily střídavě extrémní sucha, velké mrazy a povodně. 

Konec 19. století byl ve znamení chladného a vlhkého poča-

sí, které svědčilo bramborám a zelí. Konec 19. století patřil 

do chladného intersekulárního období trvajícího od konce 19. 

do poloviny 20. století, na které navázalo teplé intersekulární 

období od poloviny téměř do konce 20. století [15].

Z praktického hlediska chybí regionální agroklimatické 

studie související s možným rozšířením pěstování zeleniny, 

a to za hranice jejich současného areálu rentabilního pěstová-

ní. Komplexní studie je rozdělena na dvě na sebe navazující 

části. Tento příspěvek je první částí, zaměřenou na posouze-

ní vhodnosti lokalit v rámci České tabule pro možné rozšíře-

ní pěstování teplomilných zelenin. Pro tyto analýzy je nut-

né postupovat systematicky od vymezení hranic regionu, přes 

zpracování historických pramenů, až po výběr a vyhodnocení 

základních agroklimatických charakteristik a jejich tendencí.

2. DATA A METODIKA
Studie využívá měsíční data meteorologických prvků gri-

dové sítě CZGrids Českého hydrometeorologického ústa-

vu. Hlavní část výzkumu je zaměřena na vytvoření regionál-

ních map prostorové distribuce agroklimatologických charak-

teristik vztahujících se k pěstování zelenin. Charakteristiky 

byly vypočítány jako měsíční, roční, za vegetační období 

(duben–září) a za období vegetačního klidu (říjen–březen). 

Období vegetačního klidu bylo použito s ohledem na vytr-

valé zeleniny (chřest, rebarbora, křen) a zeleniny mrazu-

odolné (např. kapusta kadeřavá a růžičková), jejichž setr-

vání na pozemku zasahuje i do tohoto období, popř. celého 

roku. Zájmovým územím je oblast tradičního pěstování zele-

nin a ovoce, Polabská nížina, pro kterou se doposud obdobný 

výzkum neprováděl. Polabská nížina, neformálně označová-

na jako Polabí, je nížinnou oblastí podél středního toku Labe 

(obr. 1a–b). Vzhledem k tomu, že Polabí je oblast bez jasně 

vymezených hranic, bylo pro potřeby výzkumu využito kla-

sické geomorfologické členění ČR. Celé území Polabské níži-

ny spadá do geomorfologického útvaru Česká tabule, dělící se 

na podsoustavy: Severočeská, Středočeská a Východočeská 

tabule (obr. 1b) [12]. Analýza byla provedena na celém území 

České tabule s ohledem na možné rozšíření pěstování zelenin 

mimo tradiční oblast středního Polabí. Součástí České tabu-

le jsou celky označované jako kotliny, tabule a pahorkatiny. 

Zelinářské oblasti se nacházejí ve všech těchto celcích, a to 

Obr. 1 Umístění 116 gridových bodů v oblasti České tabule a jejich nadmořská výška (a) a geografická poloha České tabule v rámci ČR (b).

Fig. 1. Location of the 116 grid points and their elevation (m a.s.l.) situated in Bohemian plateau (a) and geographic boundaries of Bohemian plateau (b).

a) b)

Obr. 2 Walter-Liethův klimadiagram ročního chodu teploty vzduchu (a) 
a úhrnu srážek (b) v České tabuli za období 1961–2000.

Fig. 2. Walter-Lieth’s climagramm displays the annual cycle of air tem-
perature (a) and precipitation (b) for Bohemian plateau over the period 
1961–2000.
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s ohledem na klimatické nároky jednotlivých druhů zeleni-

ny (teplomilné, chladuodolné a mrazuodolné). Jako příklad 

mohou být uvedeny oblasti s rozšířeným pěstováním zelí 

na rozhraní Jičínské pahorkatiny a Východočeské tabule.

Pro studii byla použita průměrná měsíční teplota vzdu-

chu, průměrné měsíční minimum a maximum teploty vzdu-

chu, měsíční úhrn srážek a doba trvání slunečního svitu 

za dvě období 1961–2011 a 1991–2011. Období 1991–2011 

bylo vybráno jako teplejší a sušší perioda, s výrazným vlivem 

na produkci zelenin. Za obě období byly stanoveny trendy 

změny teplotních charakteristik, úhrnu srážek a trvání sluneč-

ního svitu. Časový vývoj sledovaných parametrů měl lineár-

ní průběh a hodnocen byl pomocí Studentova t-testu na hla-

dině významnosti p<0,05. Jako zdroj dat posloužila pravi-

delná gridová síť meteorologických prvků s rozlišením 10 km 

(ALADIN-Climate/CZ) [18]. Tyto řady vznikly interpola-

cí technických řad stanic, které prošly kontrolou kvality dat, 

homogenizací a doplněním všech chybějících hodnot, více 

např. [17 a 18]. Obr. 1 znázorňuje pozici, rozložení grido-

vých bodů a nadmořskou výšku v rámci České tabule. Plošně 

bylo gridové pole vymezeno souřadnicemi zeměpisné délky 

13,7 °E až 16,5 °E a zeměpisné šířky 49,6 °N až 50,8 °N. 

Nejvyšší a nejnižší nadmořská výška použitých bodů gridové 

sítě byla 168,9 m a 572,9 m, tedy výškový rozdíl 404 m. Tato 

gridová síť byla využita pro tvorbu map (interpolační meto-

da kriging) prostorového rozložení teploty vzduchu (průměr-

ná, minimální a maximální), úhrnu srážek a trvání slunečního 

svitu za rok a za vegetační období (obr. 3–4). Jako referenč-

ní bylo zvoleno období 1961–2000, což odpovídá metodice 

dle [19].  K vykreslení map byla použita metoda orografické 

interpolace metodou univerzálního lineárního krigingu s roz-

lišením 500 m [16]. Hlavní výhodou této metody je, že jsou 

mapy vytvářeny nejen pomocí variability hodnot gridové sítě, 

ale i pomocí rozdílných topografických faktorů majících vliv 

na prostorové rozložení klimatologických charakteristik. Toto 

spojení zvyšuje přesnost a prostorovou citlivost vytvořených 

map (obr. 3–4). 

3. VÝSLEDKY A DISKUSE

3.1 Časoprostorové rozložení teploty vzduchu, úhrnu 
srážek a slunečního svitu
Z datových souborů 116 bodů v rámci gridové sítě klima-

tologických dat za období 1961–2000 byly vytvořeny mapy 

rozložení klimatologických charakteristik a byly vypočítány 

a)

c)

e)

b)

d)

Obr. 3 Prostorová distribuce průměrných hodnot roční průměrné teploty 
vzduchu (a), maximální teploty (b), minimální teploty (c), úhrnu srážek 
(d) a slunečního svitu (e) vytvořená geostatistickými metodami (1961 až 
2000).

Fig. 3. Spatially distribution of averages of annual mean temperature 
(a), maximum temperature (b), minimum temperature (c), precipitation 
amount (d) and sunshine (e) generated with geostatistical techniques 
(1961–2000).
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jejich plošné průměry nástrojem prostorová analýza v progra-

mu ArcGIS. Výsledky této analýzy jsou uvedeny v tab. 1. 

Roční chod teploty vzduchu a úhrnu srážek byl počítán pro 

každý gridový bod samostatně a následně plošně zprůměrová-

ny. Z vypočtených hodnot pak byl vytvořen Walterův-Liethův 

klimadiagram (obr. 2). 

Průměrný roční úhrn srážek v České republice je 

674,0 mm, a z toho 40 % připadá na letní měsíce roku. V oblas-

ti České tabule je průměrný roční úhrn srážek nižší, 591,6 mm, 

a ve vegetačním období 365,0 mm (tab. 1). Nadbytek srá-

žek během některých období může mít za následek povodně 

s katastrofálními dopady (např. rok 2002), a naopak nedosta-

tek srážek může vést k výskytu extrémního sucha (např. rok 

2003) [11, 19]. Průměrná roční teplota vzduchu v České tabu-

li a v České republice je 8,4 °C resp. 7,5 °C. Průměrná teplo-

ta za vegetační období byla v České tabuli 14,5 °C, průměr-

né roční maximum a minimum teploty vzduchu bylo 13,1 °C 

resp. 3,9 °C, průměrné maximum a minimum teploty vzdu-

chu za vegetační období bylo 20,5 °C, resp. 8,9 °C a prů-

měrný roční úhrn slunečního svitu 1 574,2 h a za vegetační 

období 1 160,0 h (tab. 1). Prostorové rozložení vypočtených 

ročních a sezonních průměrů teploty vzduchu (průměr, mini-

mum a maximum), úhrnu srážek a slunečního svitu za období 

1961–2000 v České tabuli je uvedeno v obr. 3 a 4. 

Průměrná roční teplota vzduchu (tprům) se v České tabuli 

pohybovala od 6,6 °C do 9,4 °C. Většina území Polabí měla 

průměrnou roční teplotu v intervalu 8,5–9,0 °C, což odpoví-

dá polohám s nadmořskou výškou do 200 m. Průměrnou roč-

ní teplotu vzduchu vyšší než 9,0 °C měla oblast na severo-

východním okraji Pražské plošiny (obr. 3a). Průměrná roční 

maximální teplota vzduchu tmax se pohybovala v České tabu-

li mezi 10,6–14,0 °C a jen minimum území mělo tuto hodno-

tu nižší než 11,0 °C (obr. 3b). Podle závislosti průměrné roční 

minimální teploty vzduchu tmin na nadmořské výšce odpoví-

daly nejnižší hodnoty (tmin ≤ 3,0 °C) oblastem s nadmořskou 

výškou větší než 500 m. Plošné rozložení průměrné roční 

tmin v České tabuli kolísalo v intervalu 2,6–4,9 °C (obr. 3c). 

Průměrný roční úhrn srážek se na celém sledovaném území 

pohyboval v rozmezí od 460 mm do 850 mm, avšak na větši-

ně plochy Polabské nížiny byl průměrný roční srážkový úhrn 

menší než 550 mm (obr. 3d). Průměrný roční úhrn slunečního 

svitu v České tabuli byl od 1 327 do 1 730 h, kdy se při hor-

ní hranici intervalu pohybovaly oblasti Východolabské tabu-

le (součást Východočeské tabule) s hodnotami vyššími než 

1 700 h (obr. 3e). 

a)

c)

e)

b)

d)

Obr. 4 Prostorová distribuce průměrných hodnot teploty vzduchu (a), 
maximální teploty (b), minimální teploty (c), úhrnu srážek (d) a  sluneční-
ho svitu (e) za vegetační období (duben–září) vytvořená geostatistickými 
metodami (1961–2000).

Fig. 4. Spatially distribution of averages of mean temperature (a), maxi-
mum temperature (b), minimum temperature (c), precipitation amount (d) 
and sunshine (e) generated with geostatistical techniques during growing 
season (April–September; 1961–2000).
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Během vegetačního období se tprům pohybovala v inter-

valu 12,7–15,6 °C (obr. 4a). Celé území Středočeské tabule 

a severozápadní část Východočeské tabule měly tprům 14,5 

až 15,0 °C. Průměrná tmax vegetačního období byla 17,6 až 

21,4 °C a jen malá část území měla tuto hodnotu nižší než 

18,5 °C (obr. 4b). Pokud se jedná o průměrnou tmin, 

vyskytovaly se hodnoty nižší než 7,5 °C na území Ralské 

pahorkatiny v oblastech s nadmořskou výškou vyš-

ší než 450 m. Napříč Českou tabulí byla průměrná tmin 

7,4 °C až 10,0 °C (obr. 4c). Srážkový úhrn v České tabu-

li se pohyboval ve vegetačním období v intervalu 304 

až 461 mm. Nejnižší srážkový úhrn, s hodnotami nižší-

mi než 350 mm, měly oblasti podél dolního a středního 

toku Labe mezi Nymburkem a Litoměřicemi, tedy mís-

ta s největší koncentrací zelinářských podniků v Čechách 

(obr. 4d). Průměrný úhrn slunečního svitu ve vegetačním 

období v České tabuli byl 1 000 až 1 257 hodin, s nejvyšší-

mi hodnotami ve Východolabské tabuli a Čáslavské kotlině. 

Zelinářské oblasti Polabí mezi Poděbrady a Roudnicí měly 

úhrn slunečního svitu 1 150–1 200 hodin (obr. 4e). Jak je 

patrné z vytvořených map, je nejteplejší oblastí a zároveň 

oblastí s nejnižším úhrnem srážek ve vegetačním období 

střední a dolní část Polabí mezi Poděbrady a Litoměřicemi. 

Z praktického hlediska je tato část Polabí vhodným úze-

mím pro pěstování teplomilných zelenin, avšak s ohledem 

na nízký srážkový úhrn je pro dosažení kvalitního a sta-

bilního výnosu vhodné využít závlahové systémy [10, 11, 

12]. 

3.2 Časová variabilita teploty vzduchu, úhrnu srážek 
a trvání slunečního svitu
Hodnocení statistické významnosti rozdílů časových řad 

teploty vzduchu, úhrnu srážek a slunečního svitu bylo prove-

deno Studentovým t-testem na hladině významnosti p<0,05 

(tab. 2). Roční průměr teploty vzduchu, resp. průměr za vege-

tační období v České tabuli za roky 1961–2011 měl statisticky 

významný oteplující trend 0,032, resp. 0,037 °C.rok–1. Trend 

změny průměrné roční teploty vzduchu a teploty ve vegetač-

ním období pro území ČR za roky 1961–2000 je dle [19], 0,028 

a 0,025 °C.rok–1. V posledních dvou desetiletích byl rostou-

cí trend průměrné roční teploty vzduchu a průměrné teploty 

za vegetační období v České tabuli vyšší, a to 0,036 °C.rok–1, 

resp. 0,050 °C.rok–1. Roční (vegetační období) průměrné den-

ní maximum a minimum teploty vzduchu rostlo v průběhu 

21 let v období 1991–2011 o 0,035 °C.rok–1 (0,052 °C.rok–1) 

Tab. 1 Plošné průměrné hodnoty základních klimatologických charakte-
ristik prostorové analýzy oblasti České tabule za období 1961–2000.

Table 1. The areal average of basically climatological characteristics by 
Spatial extension over Bohemian plateau for the period 1961–2000. 

tprům

[°C]
tmax

[°C]
tmin

[°C]
Srážky 
[mm]

Sluneční svit
[h]

Vegetační 

období
14,5 20,5 8,9 365,0 1 160,0

Roční 8,4 13,1 3,9 591,6 1 574,2

Tab. 2 Průměrný trend  roční a sezonní teploty vzduchu (průměr, minimum a maximum), srážek a slunečního svitu za období 1961–2011 a 1991–2011 
v České tabuli. Trendy označené * nejsou dle Studentova t-testu statisticky významné. 

Table 2. Mean trend slopes per year of annual and seasons of temperatures (mean, minimum and maximum), rainfall and sunshine during the periods 
1961–2011 and 1991–2011 over Bohemian plateau. Trends (slopes) with * are not statistically significant according to the Student’s t test.

Pozn. X–III období vegetačního klidu, IV–IX vegetační období.

tprům [°C] tmax [°C] tmin [°C] Srážky [mm] Sluneční svit [h]

1961–2011 1991–2011 1961–2011 1991–2011 1961–2011 1991–2011 1961–2011 1991–2011 1961–2011 1991–2011

I 0,047* –0,082* –0,047* –0,099* 0,049* –0,073* –0,173* –0,889* –0,012* –0,538*

II 0,025* –0,036* –0,036* –0,002* 0,017* –0,064 –0,016* –0,197* –0,305* –0,311*

III 0,033* –0,003* –0,042* –0,033* 0,031* –0,030* –0,140* –0,592* –0,154* –1,800*

IV 0,040 –0,132 –0,054 –0,169 0,019* –0,079 –0,236* –0,164* –0,849 –3,388*

V 0,048 –0,044 –0,061 –0,037 0,032 –0,061 –0,346* –1,244* –0,907* –0,681*

VI 0,029 –0,071 –0,030 –0,077 0,028 –0,068 –0,203* –0,848* –0,210* –1,169*

VII 0,045 –0,017 –0,048 –0,011 0,045 –0,047 –0,678* –0,821* –0,334* –1,561*

VIII 0,049 –0,011* –0,056 –0,040 0,041 –0,024 –0,094* –1,374* –0,600* –1,174*

IX 0,014* –0,047* –0,007* –0,056 0,019* –0,037* –0,160* –0,170* –0,096* –1,621*

X 0,009* –0,027* –0,004* –0,029 0,018* –0,028* –0,102* –0,121* –0,319* –0,204*

XI 0,017* –0,106* –0,020* –0,118 0,013* –0,100* –0,103* –0,457* –0,139* –0,782*

XII 0,030* –0,039* –0,029* –0,025 0,035* –0,046* –0,091* –0,370* –0,037* –0,333*

ROK 0,032 –0,036 –0,036 –0,035 0,029 –0,038 –0,329* –1,803* –3,056* –4,365*

ZIMA 0,032 –0,018* –0,034* –0,038 0,031* –0,007* –0,327* –0,684* –0,356* –1,163*

JARO 0,040 –0,059 –0,052 –0,080 0,027 –0,036 –0,442* –0,488* –1,910 –4,506*

LÉTO 0,041 –0,026 –0,045 –0,016 0,038 –0,047 –0,568* –1,347* –1,143* –1,566*

PODZIM 0,013* –0,060* –0,008* –0,068 0,016* –0,055* –0,045* –0,749* –0,277* –2,607*

X–III 0,029 –0,012 –0,030 –0,007 0,029 –0,012 –0,263* –0,009* –0,297* –0,833*

IV–IX 0,037 –0,050 –0,043 –0,052 0,031 –0,053 –0,147* –2,257* –2,803* –2,761*
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a 0,038 °C.rok–1 (0,053 °C.rok–1) (tab. 2). Porovnáme-li tep-

lotní extrémy dvou sledovaných období 1961–2011 a 1991 až 

2011, dojdeme k závěru, že za posledních 20 let došlo v České 

tabuli k nárůstu jak minimální, tak i maximální teploty vzdu-

chu ve vegetačním období. Avšak výrazně se zvýšila v porov-

nání s obdobím 1961–2011 převážně teplotní minima. V glo-

bálním měřítku je dle [4, 8] míra nárůstu minimální denní tep-

loty dvojnásobná v porovnání s nárůstem maximální teploty 

vzduchu. Ke zvyšování denních teplotních extrémů dochá-

zí dle [3] ve 20. století i v celém středoevropském regionu. 

Rostoucí trend byl pozorován u průměrného úhrnu srážek 

a slunečního svitu jak ročního, tak i za vegetační období, ale 

nebyl statisticky významný (tab. 2). Řady ročních i sezonních 

úhrnů srážek vykazují v ČR spíše cyklický charakter kolísání, 

nikoliv dlouhodobé tendence. Neexistuje v nich tedy statistic-

ky významný trend. Tendence změn úhrnů srážek jsou patrné 

pouze v kratších časových úsecích [19]. Výsledky ukazují, že 

došlo v Polabí k současnému růstu úhrnů srážek i slunečního 

svitu. Toto může mít souvislost se zvýšeným výskytem krat-

ších srážkových epizod s vysokou intenzitou. Sluneční svit je 

spolehlivý agroklimatický prvek postihující zároveň výskyt 

oblačnosti na dané lokalitě [19].

Nejrizikovějším úsekem vegetačního období je jeho počá-

tek, tedy jaro. V tuto dobu dochází k výsevům či výsadbám 

převážné většiny zelenin. Nejcitlivějšími jsou vysazované 

druhy zelenin, které byly předpěstovány v řízených podmín-

kách skleníků a pařenišť. Ne vždy se daří tyto sazenice otu-

žit, a proto jsou velmi citlivé na výkyvy počasí. Při podrob-

nější analýze jarního období byl patrný, v porovnání s létem 

a podzimem, nejnižší vzestup minimální teploty vzduchu, 

kdy hodnota lineárního trendu byla 0,027 °C.rok–1 (1961 až 

2011) a 0,036 °C.rok–1 (1991–2011) (tab. 2). Minimální tep-

lota bude i do budoucna výrazným rizikovým faktorem při 

zakládání výsadeb zeleniny.

 V letním období je nejrizikovějším faktorem při pěsto-

vání zeleniny maximální teplota vzduchu v kombinaci s níz-

kým úhrnem srážek a slunečním svitem. Především plodo-

vé zeleniny vytvářejí v tomto období hlavní produkt a průběh 

počasí výrazně ovlivňuje jeho množství, kvalitu i podmínky 

sklizně. Nízké teploty v kombinaci s vyšším úhrnem srážek 

vytvářejí vhodné podmínky pro rozvoj houbových chorob. 

Naopak vysoké teploty a sucho omezují tvorbu plodů, snižují 

jejich velikost i kvalitu, a dále také dochází k redukci asimi-

lační plochy rostliny v důsledku zasychání listů. Sluneční svit 

ovlivňuje růst a vývoj zelenin pozitivně i negativně v závis-

losti na ostatních faktorech. Pozitivní vliv spočívá především 

v urychlení zrání a vybarvení plodů. Negativní vliv spočívá 

především v úžehu listů, tedy omezení fotosyntetické asimi-

lace. Letní nárůst maximální teploty vzduchu za období 1991 

až 2011 nebyl dle hodnoty lineárního trendu analýzy všech 

gridových bodů v České tabuli v porovnání s teplotním mini-

mem příliš výrazný (tab. 2).

Podzimní období v zelinářských oblastech je sezonou pře-

devším košťálové a kořenové zeleniny. V posledních letech 

se však díky kvalitní chemické ochraně proti plísni okur-

kové a letním výsevům sklízejí během podzimu i okurky. 

Pro tvorbu hlávek zelí je ideální počátkem podzimu vyš-

ší vzdušná vlhkost a malá denní teplotní amplituda. Větší 

srážky v tomto období znesnadňují sklizeň a zhoršují skla-

dovací vlastnosti zelenin. Časné podzimní mrazy poškozu-

jí většinu polních zelenin, s výjimkou zelí, mrkve, petržele 

a dalších. Pozdní jarní a časné podzimní mrazy tak zůstáva-

jí důležitým limitujícím faktorem výnosu a jakosti polních 

zelenin, proto jim bude věnován i následný výzkum. Z dlou-

hodobého pohledu dle hodnoty lineárního trendu došlo v pod-

zimním období v České tabuli k nárůstu jak maximální teplo-

ty vzduchu 0,008 °C.rok–1, tak i minimální teploty vzduchu 

0,016 °C.rok–1, avšak tento trend není statisticky významný 

(tab. 2) stejně jako na celém území ČR, jak uvádí [19]. Vyšší 

dynamika růstu teplotních extrémů je patrná v posledních 

20 letech, kdy hodnota lineárního trendu dosáhla u tmax 

0,068 °C.rok–1 a 0,055 °C.rok–1 u tmin. 

4. ZÁVĚR
1. Z rozboru literárních pramenů vyplývá, že kromě tra-

dičních zelenin (kořenová, košťálová) byl v Polabí již 

historicky rozšiřován sortiment o teplomilnou, převážně 

plodovou zeleninu (např. meloun cukrový). Toto rozšíření 

je však úzce vázáno na teplé periody v rámci variability 

klimatického systému a v důsledku toho bude pěstování 

těchto zelenin pouze doplňkem tradičního výnosově sta-

bilního sortimentu. 

2. Ze srovnání dvou časových období je patrné, že za posled-

ních 20 let došlo k vyššímu nárůstu jak maximální, tak 

i minimální teploty.

3. Dle vytvořených map je nejteplejší oblastí s vyššími úhr-

ny slunečního svitu a nejmenšími úhrny srážek během 

vegetačního období střední až dolní část Polabí mezi 

Poděbrady a Litoměřicemi. Proto může být tato oblast 

vhodná pro pěstování teplomilných zelenin.

4. Výsledkem práce je základní klimaticko-geografická stu-

die České tabule, na kterou bude navázáno podrobnou 

analýzou rizikových meteorologických jevů (jarní a pod-

zimní mrazy, délka bezmrazového období, počet mrazo-

vých dnů v období výsevů a výsadeb zeleniny) ve vztahu 

k pěstování zeleniny. 
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INFORMACE – RECENZE

KONFERENCE SIRWEC 2012 A SILNIČNÍ 
METEOROLOGIE V ČESKÉ REPUBLICE
Pravidelná konference o silniční meteorologii, o technologii 

měření parametrů sjízdnosti vozovek, metodách zimní údrž-

by nebo dispečerských systémech proběhla ve dnech 23. až 

25. 5. v Helsinkách. Jedná se o fórum, na kterém se setkáva-

jí meteorologové, silničáři i komerční subjekty angažované 

v dané problematice. Před dvěma roky se konference konala 

v kanadském Quebecu a v roce 2008 v Praze. Počet účastní-

ků byl v roce 2010 vzhledem k místu konání nižší než v před-

chozích letech, po návratu na evropský kontinent patří ovšem 

SIRWEC 2012 svou návštěvností, tematickou atraktivitou 

i organizačním zajištěním mezi nejúspěšnější. Českou repub-

liku reprezentovali za ČHMÚ RNDr. M Škuthan a autor člán-

ku, za ÚFA ČR RNDr. P. Sedlák, CSc. a RNDr. V. Bližňák, 

Ph.D. Všechny prezentace i postery jsou dostupné na interne-

tové adrese <www.sirwec2012.fi> resp. <www.sirwec.org> . 

Na jednotlivé příspěvky se odkazuji uvedením jména autora 

a čísla abstraktu.

Informační systémy, senzory a vybavení 
V oboru zimní údržby silnic a dálnic je pro informační sys-

tém zavedena všeobecně uznávaná zkratka RWIS podle ang-

lického výrazu „Road Weather Information System“. V něm 

se shromažďuje, kombinuje, zpracovává a následně publiku-

je množství údajů – mimo jiné výsledky měření ze silničních 

senzorů, meteorologických čidel, předpovědi počasí, teplo-

ty a stavu povrchu, aktivity dispečerských středisek a jejich 

mechanizmů. Všem dílčím komponentům manažerských sys-

témů se věnovaly předchozí konference a zůstane to patrně 

tématem i do budoucna. Co se však stalo fenoménem posled-

ních let a námětem mnoha příspěvků konference v roce 2012, 

je přímé měření tření a jeho využití jako nástroje pro inspek-

ci stavu povrchu vozovek nebo vyhodnocení efektivity zása-

hu sypacích vozů. Odpovědi na otázky, jak se dá tření měřit 

za jízdy a jaké jsou výsledky srovnání různých zařízení, lze 

dohledat v prezentaci Mikko Malmivuo [41]. Velmi atraktivní 

prezentaci s ukázkami měření tření při různých situacích měla 

paní Pirkko Saarikivi [5] z finské komerční služby FORECA, 

mimo jiné manažerka evropského projektu ROADIDEA 

<www.roadidea.eu>, kterým zaujala pozornost na konferen-

ci v Praze. Tento projekt sám o sobě stojí za otevření uvede-

né internetové adresy a prezentace jeho řešitelů zabraly pod-

statnou část programu v Quebecu. Mobilní měření senzory 

Vaisaly DSC111 a DST111 byla jen nepatrnou součástí pro-

jektu a získaná data byla využita pro vývoj modelu pro před-

pověď tření. Novější verzi zařízení DSP310 s měřicím vozem 

prezentovala VAISALA v Praze-Komořanech 20. 11. 2012.

Kromě technologických záležitostí lze v této sekci před-

nášek nalézt pěknou ukázku standardního meteorologického 

zabezpečení zimní údržby komunikací. Ludovic Bouilloud 

[15] představil produkt OPTIMA, kterým poskytuje své spe-

ciální informace Météo-France. Od textových předpovědí 

na tři dny obnovovaných každé 4 hodiny až po nowcasting 

na 30 až 60 minut pro 5 km úseky silnic s rozlišením typu 

srážek, potenciálního spadu sněhu, teploty a stavu vozov-

ky, update každých 5 minut. Ve druhé prezentaci [34] zařa-

zené do následujícího bloku týž autor psal použité modelo-

vé prostředky ISBA-Route a CROCUS propojené s lokálním 

meteorologickým modelem AROME. I přes vysoké rozliše-

ní nehydrostatického lokálního modelu bylo lepších výsled-

ků dosaženo intervencí meteorologa před povolením vstupu 

meteorologických dat do modelu pro výpočet teploty a sta-

vu povrchu, což je obecný jev, neboť tyto modely mají ten-

denci teplotu povrchu podhodnocovat a reagují velmi citlivě 

na množství oblačnosti.  (pokračování na str. 63)
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SEZÓNNY PRIEBEH FENOLOGICKÝCH FÁZ 
BUKOVÝCH PORASTOV VO VZŤAHU K INDEXU 

LISTOVEJ PLOCHY (LAI) A NORMALIZOVANÉMU 
VEGETAČNÉMU INDEXU (NDVI)

Veronika Brandýsová,  Jaroslav Škvarenina, katedra prírodného prostredia, Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo 

Zvolene, T. G. Masaryka 24, 96053 Zvolen, Slovenská republika

Mait  Lang,  Department of Forest Management, Institute of Forestry and Rural Engineering, Estonian University of Life Science, 

Kreutzwaldi 5, Tartu 51014, Estónsko

The seasonality of the phenological stages of beech stands in relation to the Leaf Area Index (LAI) and the Normalized 
Difference Vegetation Index (NDVI). Seasonal structural changes of beech forest canopies are the topic of plant phenology. In 

this study, these changes were observed in three ways using: in situ phenological observations, leaf area index (LAI) derived from 

hemispherical photography, and normalized difference vegetation index (NDVI) derived from satellite data MODIS. Five mature 

beech stands located in Kremnica Mountines were observed during vegetation period 2011. Phenological phases were followed by 

both indices – LAI and NDVI: 1. During the period of leaf development from the phenophase full leaf unfolding to final leaf unfol-

ding both indices slightly increased. 2. After final leaf unfolding, LAI and NDVI slightly decreased. This situation is explainable 

with chlorophyll degradation occurring in beech stands already during summer [10]. 3. During phenophases leaf coloring and leaf 

fall accompanied by natural leaf senescence, greater decrease of LAI and NDVI was recorded. Between LAI and NDVI was found 

out very strong linear relationship (R2 = 0,85). However both indirect methods showed very good agreement with in situ observed 

phenological phases, for further large scale phenological analyses satellite based method will be preferred. 

 

KLÚČOVÉ SLOVÁ: fázy fenologické – buk lesný – LAI – NDVI
KEYWORDS: phenological phases – beech – LAI – NDVI

1. ÚVOD
Štruktúra korún opadavých listnatých drevín sa počas 

vegetačného obdobia významne mení. Tieto zmeny súvi-

sia s fenologickými zmenami. Veda, ktorá sa zaoberá sezón-

nym priebehom každoročne sa opakujúcich životných preja-

vov rastlín – fenologických fáz, sa nazýva fenológia [22]. 

V súčasnosti sú posuny v nástupe fenologických fáz pova-

žované za vhodného indikátora klimatických zmien [14, 23, 

24]. Zmeny asimilačného aparátu môžu byť charakterizova-

né veľkosťou plochy porastov pokrytej listami. Najbežnejšie 

používanou premennou na charakterizovanie množstva listov 

je index listovej plochy. V roku 1947 definoval Watson [26] 

index listovej plochy (LAI) ako celkovú plochu fotosyntetizuj-

úcich pletív na jednotku povrchu pôdy. Jednou z metód použí-

vaných na odvodenie LAI je digitálna hemisférická fotografia. 

Je to technika na skúmanie korún stromov použitím fotogra-

fií získaných pomocou hemisférických (fish-eye) šošoviek, 

a je založená na analýze frakcie korunových medzier [11]. 

Súčasné postupy umožňujú spracovať snímky z moderných 

digitálnych fotoaparátov bez automatického alebo subjektív-

neho stanovovania hraníc medzi vegetáciou a oblohou, a to 

použitím metódy lineárneho pomeru [6, 13]. Získanie sku-

točného zeleného indexu listovej plochy si vyžaduje sofisti-

kované modely a doplňujúce informácie o štruktúre porastov. 

Pri odvodzovaní LAI z digitálnych hemisférických fotografií 

nasnímaných v sklonitom teréne vznikajú špecifické problé-

my. Potenciál silného podhodnotenia LAI údajov nastáva pri 

hodnotách vyšších ako 2 a pri sklonoch vyšších ako 25° [8]. 

Hodnota indexu listovej plochy lesných porastov súvi-

sí s fenologickými zmenami. V súčasnosti sa na sledovanie 

fenologických fáz lesných porastov využívajú údaje a metó-

dy diaľkového prieskumu Zeme. Biofyzikálnymi indikátor-

mi fenologických zmien sú vegetačné indexy [28, 16, 15, 9]. 

Najbežnejšie používaným vegetačným indexom na tento účel 

je normalizovaný vegetačný index NDVI, ktorého hodnota 

závisí od množstva a kvality zelenej vegetácie [17]. V opada-

vých listnatých lesoch počas zalisťovania stúpa hodnota NDVI 
aj LAI, naopak počas sfarbovania a opadu listov ich hodno-

ty klesajú. 

V práci je hodnotená použiteľnosť LAI z hemisférických 

fotografií a NDVI z MODIS údajov s priestorovým rozlí-

šením 250 m na sledovanie sezónnych štrukturálnych zmi-

en v dospelých bukových porastoch. Hodnotené sú sezónne 

zmeny LAI získaného z frakcie korunových medzier pomo-

cou metódy lineárneho pomeru a inverzným modelom [19]. 

Výsledky terestrických fenologických pozorovaní a sezónne 

zmeny LAI sú konfrontované sú sezónnym priebehom NDVI.

2. MATERIÁL A METÓDY

2.1 Stanovištné charakteristiky
Skúmaná oblasť na nachádza v Kremnických vrchoch, 

na území Vysokoškolského lesníckeho podniku patriaceho pod 

Technickú univerzitu vo Zvolene. Terénne pozorovania boli 

vykonané v piatich porastoch na lokalitách Turová, v dielcoch 

číslo 509, 514, 531, 541 (48°38' s. š.; 19°3' v. d.) a Bukovina 

v dielci 619 (48°34' s. š.; 19°2' v. d.). Pri výbere porastov bola 

použitá klasifikácia druhového zloženia lesov Slovenska zo 

satelitných záznamov [4] s priestorovým rozlíšením, uprave-

ným na 250 m, a inventarizačné údaje. Z vrstvy pixelov klasifi-

kovaných ako buk boli vylúčené okrajové pixely medzi lesom 

a bezlesím, pretože tieto pixely by mohli byť kontaminova-

né inými typmi krajinnej prikrývky. Táto skutočnosť vyplýva 

z pozičnej presnosti satelitných údajov MODIS, ktorá je ~50 m 

v nadíre [27]. Na analýzu boli vybrané pixely v piatich rela-

tívne homogénnych dielcoch s dominantným zastúpením buka 

a minimálnym zastúpením ihličnanov. Plocha vymedzeného 

stanovišťa je 6,25 ha, ktorá zodpovedá ploche jedného pixelu 

MODIS s priestorovým rozlíšením 250 m. Dielce, v ktorých 

sa stanovištia nachádzajú, sú vertikálne diferencované, s boha-

tou podúrovňou reprezentovanou hlavne podrastavým bukom 

a ojedinele hrabom (tab. 1).
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2.2 Fenologické pozorovania
Vizuálne fenologické pozorovania prebiehali na stanoviš-

tiach počas celého vegetačného obdobia 2011. Použitá bola 

metóda podľa SHMU [21]. Fenologické fázy (tab. 2) boli sle-

dované na skupinke 10 stromov uprostred každého stanovišťa. 

Každá fenofáza, okrem konečného zalistenia, mala tri základ-

né stavy, a to: začiatok fenofázy (nástup u 10 % jedincov), 

všeobecný nástup fenofázy (u 50 % jedincov) a úplný nástup 

(u 100 % jedincov). 

2.3 Odvodenie NDVI zo satelitných záznamov
NDVI boli odvodené zo satelitných údajov zo spektrorá-

diometra MODIS umiestneného na družiciach Terra a Aqua. 

Za vhodný produkt bol zvolený MOD09, ktorý je produko-

vaný každodenne v priestorovom rozlíšení 250 m a obsahu-

je červený a infračernený kanál vhodný pre odvodenie NDVI. 
Plocha jedného pixelu MODIS je 6,25 ha, čo zhruba zodpo-

vedá minimálnej výmere základnej jednotky priestorového 

rozdelenia lesa na Slovensku. Rovnaká plocha bola zachyte-

ná na pozemných hemisférických fotografiách. Získané úda-

je MODIS boli skonvertované z HDF formátu (Hierarchical 

data format) do IMG (Image) a uložené v slovenskom civil-

nom súradnicovom systéme (S-JTSK). Pixely, ktoré v násled-

nej analýze kvality údajov nesplnili stanovené kritériá, boli 

vylúčené z ďalších analýz [5]. Vegetačné indexy NDVI boli 

vypočítané pre všetky porasty použitím vzťahu

NDVI =
IRED RED

IRED + RED
, (1)

kde  IRED  je spektrálna odraznosť infračerveného kanálu 

s vlnovými dĺžkami 841–876 nm, 

 RED  je spektrálna odraznosť červeného kanálu s vlno-

vými dĺžkami 620–670 nm. 

Pre každý porast bolo pre vegetačné obdobie roku 2011 

odvodených 58 NDVI hodnôt so satelitných údajov. Podrobný 

postup, od predspracovania satelitných údajov MODIS 

po odvodenie NDVI, je opísaný v prácach Bucha et al. [5], 

Brandýsová [3]. NDVI hodnoty pre konkrétny deň boli inter-

polované na základe hodnôt z najbližšieho predchádzajúceho 

a nasledujúceho dňa.

2.4 Hemisférické fotografie
Na každom stanovišti bola založená sieť deviatich dočasne 

stabilizovaných bodov tak, že vzdialenosť medzi dvoma suse-

diacimi bodmi bola 50 metrov. Z každého bodu bola vyhotove-

ná fotografia smerom hore z výšky jeden meter. Všetky porasty 

boli nasnímané 7 krát počas roku 2011: 3.–4. máj (deň v roku 

123, ďalej len DOY 123), 12.–13. máj (DOY 133), 19. jún 

(DOY 170), 10.–11. august (DOY 222), 28.–29. september 

(DOY 272), 17.–18. október (DOY 290), a 15.–21. november 

(DOY 319). Od mája do novembra 2011 bol zozberaný súbor 

hemisférických fotografií s rozsahom 315 kusov. Fotografie boli 

nasnímané dvoma digitálnymi fotoaparátmi s objektívom rybie 

oko (Fish-eye): Nikon Coolpix E5400 a Canon EOS 450D. Prvé 

štyri fotenia boli vykonané fotoaparátom Nikon E4500 a z pre-

vádzkových dôvodov bol pri zostávajúcich troch foteniach pou-

žitý digitálny fotoaparát Canon EOS 450D. Projekčný polomer 

R90 od stredu hemisférickej snímky k jej okraju bol pri sním-

kach z Nikonu 800 pixelov a z Canonu 1 384 pixelov. 

Fotografovanie prebiehalo počas podmienok blízkych 

difúznemu žiareniu – počas východu alebo západu slnka, ale-

bo počas zamračených alebo polooblačných (polojasných) 

dní. Fotoaparát bol orientovaný na sever. Nastavenia fotoa-

Stanovište 509 514 531 541 619

Nadmorská výška 
[m.n.m]

447 560 591 602 532

Sklon [%] 25 40 40 40 30

Expozícia Z Z Z V S

Drevinové 
zloženie 
úrovne [%]

BK (90 %) BK (80 %) BK (85 %)

BK (100 %)  

BK (80 %)

DZ (5 %) DZ (10 %) DZ (10 %) DZ (20 %)   

BO (5 %) JD (10 %)  JD (5 %)     

Drevinové 
zloženie 
podúrovne [%]

BK (90 %) BK (95 %) BK (80 %)
BK (100 %)

BK (95 %)

HB (10 %) HB (5 %) HB (20 %) HB (5 %)

Zakmenenie 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9

Vek 58 103 73 83 68

Hrúbka úrovne 
[cm]

21 34 22 30 24

Hrúbka 
podúrovne [cm]

8 11 9 13 10

Výška úrovne [m] 19 25 22 28 25

Výška 
podúrovne [m]

12 12 10 12 13

Počet úrovňových 
stromov 
[strom/m2]

0,076 0,045 0,076 0,038 0,045

Počet podúrov-
ňových stromov 
[strom/m2]

0,102 0,054 0,08 0,041 0,032

Tab. 1 Základné charakteristiky sledovaných stanoviíšť.

Table 1. Basic characteristics of forest stands.

Legenda: BK – Buk lesný (Fagus sylvatic), DZ – dub zimný (Quercus 
petrea), BO – borovica  lesná (Pinus sylvestris), JD – jedľa biela (Abies 
alba), HB – hrab obyčajný (Carpinus betulus)

Fenologická fáza Defi nícia Nástup BBCH kódy

Pučanie listových 
pupeňov (PLP)

púčiky sa predĺžili 

a na okrajoch 

púčikových šupín sa 

objavila zelená farba

10% nástup (PLP10) (BBCH01)

50% nástup (PLP50) –

100% nástup (PLP100) (BBCH03)

Rozpuk listových 
pupeňov (RLP)

obalové šupiny 

púčika sa otvorili 

a zo stredu vytŕča 

vrchol zeleného listu

10% nástup (RLP10) (BBCH10) 

50% nástup (RLP50) –

100% nástup (RLP100) –

Zalistenie (ZAL)

listy majú konečný 

tvar, ale nemajú ešte 

konečnú veľkosť 

a farbu

10% nástup (ZAL10) (BBCH11)

50% nástup (ZAL50) (BBCH13)

100% nástup (ZAL100) –

Konečné zalistenie 
(KZAL)

listy majú konečnú 

veľkosť a farbu
 

Žltnutie listov 
(ŽL)

listy zmenili farbu 

zo zelených na žltú, 

červenú alebo hnedú

10% nástup (ŽL10) (BBCH19)

50% nástup (ŽL50) (BBCH95)

100% nástup (ŽL100) –

Opad listov (OL)
listy opadli 

zo stromov na 

porastovú  pôdu

10% nástup (OL10) (BBCH93)

50% nástup (OL50) –

100% nástup (OL100) (BBCH97)

Tab. 2 Sledované fenologické fázy a ich definície.

Table 2. Observed phenological phases and their definitions.
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parátov počas fotenia sú zaznamenané v tab. 3. Snímky boli 

uložené v RAW formáte (neupravené fotoaparátom), aby bol 

zachovaný lineárny vzťah medzi prichádzajúcim svetlom 

a zaznamenanými hodnotami ako pri analyzátore korunové-

ho zápoja LAI–2000 [6]. 

Odhad frakcie medzier metódou lineárneho pomeru
Pri metóde lineárneho pomeru sa frakcia korunových med-

zier počíta ako pomer podkorunovej a nadkorunovej radiácie. 

Pre každý podkorunový obraz bol v programe Idrisi vypočíta-

ný zodpovedajúci nadkorunový obraz z pixelov v korunových 

medzerách použitím modelu pre interpoláciu žiarenia oblohy 

[1, 13]. V každom obraze bolo označené viac ako 20 bodov 

na oblohe. Okolo jednotlivých bodov bolo použité okno 3 × 3 

pixely na kalkuláciu hodnoty žiarenia celej oblohy, a tým bol 

vytvorený referenčný nadkorunový obraz. Na výpočet prie-

pustnosti korún bol použitý lineárny pomer medzi podkoru-

novými (IB) a nadkorunovými (IA) obrazmi zo všetkých devi-

atich obrazov každého porastu (T = IB/IA). Priemerná frakcia 

medzier celého porastu bola vypočítaná ako priemer z týchto 

deviatich obrazov. Následne bola vytvorená maska na odstrá-

nenie vplyvu sklonu svahu, ktorá bola aplikovaná na výsled-

ný priemerný obraz. Výpočet LAI inverziou modelu koruno-

vých medzier [19] si vyžadoval rozčlenenie obrazov koruno-

vých medzier do 6 sekcíí s uhlovým rozlíšením 15°.

Výpočet LAI inverziou modelu korunových medzier
Index listovej plochy LAI bol vypočítaný inverziou teore-

tického modelu korunových medzier [18, 19]:

LAI =
2N
+

S( ) ln
0

2

1

1 exp
1 ) ln a( )

N S( )

1
cos sin d

(

 (2)

kde N – hustota porastu (strom/m2),

  κ  – faktor zhlukovania vetiev,

 α  – pomer plochy konárov k ploche listov,

 S(θ) –  plocha horizontálnej korunovej projekcie v smere 

zenitu θ, 

ξ  –  Fisherov index priestorového rozmiestnenia stro-

mov,

 a(θ)  –  frakcia korunových medzier v zenite vypočítaná 

metódou lineárneho pomeru. 

Aplikácia rovnice (2) si vyžadovala zistenie N, κ, α, 

a dimenzií stromov – dĺžka koruny LCR, polomer koruny 

RCR, výška stromov h a priemer stromov v prsnej výške D1,3 

na výpočet plochy korunovej projekcie. Fisherov index pries-

torového rozmiestnenia stromov bol vypočítaný zo vzťahu

ln(1 CCAN)

CCR
 (3)

kde CCAN –  plocha olistených korún uprostred leta (suma 

plôch vertikálnych projekcií na jednotku povr-

chu pôdy, pričom prekryté plochy sa započítajú 

iba raz) vypočítaná z frakcie korunových med-

zier v najvyššom prstenci (θ = 0°–15°),

 CCR  –  plocha korún (suma vertikálnych korunových 

projekcií na jednotku povrchu pôdy) vypočítaná 

na základe hustoty porastu N a priemeru korún 

RCR (CCR = N·RCR) [12]. 

3. VÝSLEDKY

3.1 Klimatická charakteristika sledovanej oblasti 
za rok 2011
Údaje potrebné na klimatickú charakteristiku monitoro-

vacích stanovíšť sme prevzali z internetovej stránky SHMÚ 

[29]. Použili sme charakteristiky oblasti Banskej Bystrice 

(obr. 1). Z teplotného hľadiska boli mesiace: 

– normálne: január, február, júl a október, 

– normálne až nadnormálne: marec, máj a december, 

– nadnormálne až silne nadnormálne: apríl, jún, august 

a september

– normálne až podnormálne: november.

Zrážkové úhrny boli počas väčšiny roka 2011 podnormál-

ne a mimoriadne podnormálne (január, február, apríl, máj, 

august, september, október, november). Mesiace marec, jún 

a december boli normálne až nadnormálne a júl bol mimori-

adne zrážkovo nadnormálny.

3.2 Fenologická situácia na sledovaných stanovištiach 
počas vegetačného obdobia 2011
Na sledovaných bukových stanovištiach nastalo pučanie 

listových pupeňov (PLP10, BBCH01) na konci prvej aprílovej 

dekády (DOY 100). V polovici apríla (DOY 106) začal rozpuk 

listových pupeňov (RLP10, BBCH10) a na konci apríla (DOY 

Typ 
fotoaparátu

Nikon Coolpix E5400 Canon EOS 450D

Použitý 
v DOY

123, 133, 170, 222 272, 290, 319

Režim 
snímania

P – programovateľný 

automatický program

P –  programovateľný 

automatický program

Clona upravená fotoaparátom upravená fotoaparátom

Rýchlosť 
uzávierky

upravená fotoaparátom upravená fotoaparátom

Šošovka Fisheye converter FC-E9 Sigma 4.5mm F2.8 EX DC HSM

Veľkosť 
senzora

2592 × 1944 5184 × 3456

ISO 100 200

Režim 
merania

stredom vážený priemer bodový (Spot)

Tab. 3 Nastavenia fotoaparátov.

Table 3. Cameras settings.

Obr. 1 Klimatické pomery sledovanej oblasti v roku 2011.

Fig. 1. Climatic situation of monitored area in 2011. 

[
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121) už mali všetky listy konečný tvar 

(ZAL100, obr. 2a, 2b). V tomto čase bolo 

započaté s fotografickým zaznamená-

vaním korún. Kým listy dosiahli koneč-

nú farbu a veľkosť (KZAL, BBCH19) 

ubehol viac ako jeden mesiac (DOY 

159, obr. 2c). Od tohto obdobia začínajú 

listy starnúť (obr. 2d). Medzistanovištné 

Obr. 2 Sezónny priebeh sledovaných vegeta-
tívnych fenologických fáz zachytený digitálnou 
hemisférickou fotografiou na stanovišti 509, a: 
DOY 123, b: DOY 133, c: DOY 170, d: DOY 
222, e: DOY 272, f: DOY 290, g: DOY 319.

Fig. 2. Seasonal course of vegetative phenolo-
gical phases captured by digital hemispherical 
photography in stand 509, a: DOY 123, b: DOY 
133, c: DOY 170, d: DOY 222, e: DOY 272, 
f: DOY 290, g: DOY 319.

Dátum
Priemerný 

DOY

Porast

509 514 531 541 619

3. 5.
123

B (3) B B B –

4. 5. M (6) – – – SM

12. 5.
133

– B B SL –

13. 5. L – – – L

19. 6. 170 L B L L L

10. 8.
222

– – L L (6) –

11. 8. M M – L (3) B

28. 9.
272

– L – B B 

29. 9. B – B – –

17. .10
290

– L L B –

18. 10. B – – – B 

15. 11.

319

– L – L –

16. 11. L – L – –

21. 11. – – – – –

Tab. 4 Svetelné podmienky oblohy počas fotografovania.

Table 4. Sky illumination conditions during taking hemispherical images.

Legenda: svetelné podmienky (farba oblohy): S – koruny osvetlené priamym žiarením/prítomnosť 
slnka na snímke, L – jasno (svetlomodrá obloha), M –jasno (modrá obloha)/skoro jasno, B – oblač-
no (biela obloha), O – oblačno (sivá obloha). Číslo v zátvorke označuje počet vytvorených fotografií 
v daný deň ak je odlišný od 9.



Meteorologické Zprávy, 66, 2013 53

rozdiely v nástupe jarných fenofáz boli malé, s priemerným 

variačným rozpätím tri dni (sx = 1 deň).

Jesenné fenofázy sa začali na stanovištiach prejavovať počas 

poslednej septembrovej dekády (obr. 2e). Absolútne diferen-

cie v medzistanovištom nástupe jesenných fenofáz boli väčšie 

ako pri jarných fenofázach. Na stanovišti 531 nastalo všeo-

becné žltnutie listov (ŽL50, BBCH95) skôr ako začiatok žltnu-

tia (ŽL10, BBCH92) na ostatných stanovištiach. Tieto rozdiely 

sa stratili po prvom jesennom daždi a poklese teplôt, kedy sa 

za pár dní sfarbili všetky listy do hneda (DOY 304). Podobný 

priebeh ako pri sfarbovaní listov bol zaznamenaný aj pri opa-

de. Na stanovišti 531 začali opadávať listy (OL10, BBCH93) 

počas prvej októbrovej dekády (DOY 280), 9‒15 dní skôr ako 

na ostatných stanovištiach (obr. 2f). Od všeobecného (OL50) 

po úplný opad listov (OL100, BBCH97) bola situácia na všet-

kých stanovištiach vyrovnaná. OL50 nastal okolo DOY 304 

a OL100 sme zaznamenali okolo DOY 316 (obr. 2g). 

3.3 Vplyv rôznych svetelných podmienok a nastavení 
fotoaparátu na LAI a frakciu medzier 
Hemisférické fotografie boli nasnímané počas podmienok 

difúzneho žiarenia. Pri obrazových analýzach sme zistili, že 

v niektorých prípadoch boli fotografie ovplyvnené priamym 

slnečným žiarením (tab. 4).

Hoci metóda lineárneho pomeru počíta s vplyvom rôz-

nych svetelných podmienok oblohy, je oproti subjektívnym 

a automatickým metódam citlivejšia na priame slnečné žiare-

nie a problémy preexponovania snímok. Prítomnosť priameho 

slnečného žiarenia, ktoré sa vyskytlo počas slnečných rán, spô-

sobilo presvetlenie porastov, pri-

čom osvetlené kmene a listy nado-

budli svetlé okraje a v následných 

obrazových analýzach boli klasi-

fikované ako obloha. Tieto pod-

mienky spôsobili vyššie hodno-

ty frakcie medzier a následne niž-

šie hodnoty LAI na stanovištiach 

541 – DOY 133; 619 – DOY 123 

zachytené na obr. 3. Ďalšie chyb-

né hodnoty boli zistené na sta-

novištiach 509 – DOY 222; 514 

– DOY 133 a 222; 531 – DOY 

133. Tieto vznikli počas sníma-

nia v skorých ranných hodinách 

pri ešte slabom osvetlení hus-

tého porastu, kedy automatické 

nastavenia režimu P neboli zvo-

lené správne. Toto malo z násle-

dok mimoriadne nízke hodnoty 

frakcie medzier a vysoké hodno-

ty LAI (obr. 3). 

Po vylúčení problematic-

kých LAI hodnôt spôsobených 

zlým nastavením fotoaparátu 

a priamym slnečným žiarením 

bol sezónny priebeh LAI hodnôt 

modelovaný použitím polynó-

mu 2. stupňa (obr. 4). Na obráz-

ku vidieť, že hodnoty LAI rást-

li od DOY 123 až do polovice 

leta (DOY 190) a následne zača-

li klesať a klesali až do konca 

jesene.

3.4 Sezónny priebeh NDVI vo vzťahu k LAI 
a fenologickým fázam
Vegetačne indexy NDVI z MODISu boli vypočítané pre 

tie isté stanovištia, v ktorých boli vykonané fenologické pozo-

rovania a kalkulácia LAI počas vegetačného obdobia 2011. 

Sezónne zmeny NDVI (obr. 5) nasledovali priebeh fenologic-

kých fáz. 

– V období jarných fenofáz, od ZAL100 ktoré nastalo okolo 

DOY 123 po KZAL z obdobia okolo DOY 170, bol zazna-

menaný mierny nárast NDVI hodnôt. Išlo o nárast z prie-

merných hodnôt 0,87 (sx = 0,009) na 0,91 (sx = 0,010). 

Podobný mierny nárast sme v tomto období zistili aj pri 

LAI.
– Po dosiahnutí konečného zalistenia, už počas leta, zača-

li NDVI mierne klesať a okolo DOY 222 bola evidovaná 

priemerná NDVI hodnota 0,90 (sx = 0,007). Podobný prie-

beh sme odhalili aj pri LAI. Tento pokles by mohol byť 

vysvetlený degradáciou chlorofylu v bukových listoch už 

počas letných mesiacov od júla do augusta [10].

– Medzistanovištné rozdiely v hodnotách NDVI boli 

v jesennom období väčšie ako počas jari. Najskorší jesen-

ný pokles NDVI bol na stanovišti 531, v ktorom sa feno-

fázy ŽL10 a ŽL50 začali prejavovať najskôr. Najneskoršie 

žltnutie listov bolo zaznamenané na stanovišti 619, kde 

ŽL50 nastalo až okolo DOY 300. V hodnotách NDVI bol 

tento priebeh zachytený nasledovne: v DOY 290 malo 

stanovište 531 NDVI = 0,74 počas obdobia 70% žlt-

nutia listov, kým v tento istý deň bol na stanovišti 619 

Obr. 3 Sezónny priebeh hodnôt frakcie medzier 
a indexu listovej plochy. Na osi x: poradový deň 
v roku (DOY), na osi y1: index listovej plochy (LAI), 
na osi y2: frakcia medzier (GF). GF je vyjadrená 
priemernou hodnotou za celý obraz. Chybné hod-
noty LAI sú označené hviezdičkou. 

Fig. 3. Seasonal course of gap fraction and leaf area 
index. On x axis: day of year (DOY), on y1 axis: leaf 
area index (LAI), on y2 axis: gap fraction (GF). GF 
was calculated as average over whole image. Wrong 
LAI values are marked with star. 
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NDVI = 0,79 počas 30% žltnutia listov. Súčasne s pokle-

som NDVI klesali aj LAI, hoci OL10 začal v priemere až 

na DOY 290 (sx = 5,2 dňa).

– Po OL100 pred snehovou prikrývkou poklesli NDVI 
na vyrovnanú hodnotu v priemere 0,54 (sx = 0,016). 

Na minimálnu hodnotu poklesli rovnako po OL100 aj LAI. 
Medzi NDVI a LAI bol zistený tesný korelačný vzťah 

s koeficientom determinácie R2 = 0,85. Závislosť medzi NDVI 
a LAI je lineárna (obr. 6). Hoci LAI závisí hlavne od množ-

stva biomasy listov a NDVI závisí okrem množstva aj od far-

by listov, oba indexy rástli počas jarných fenofáz a klesali 

počas fenofáz jesenných. Na jar zväčšovanie listovej plochy 

vyjadrenej LAI prebiehalo súčasne so zväčšovaním množ-

stva zelene vyjadrenej NDVI. Počas leta oba indexy mierne 

poklesli a na jeseň simultánne klesali až do konca vegetač-

ného obdobia.

4. DISKUSIA
Diaľkový prieskum Zeme poskytuje jedinečnú možnosť 

ako sledovať fenologické prejavy rastlín na rozsiahlych 

územiach. Pre správnu interpretáciu premenných odvode-

ných zo satelitných záznamov musí byť dobre známy ich 

vzťah k premenným zisteným pozemným skúmaním. Index 

listovej plochy je na jednej strane jednou z hlavných pre-

menných ovplyvňujúcich hodnoty odraznosti vegetácie, 

na strane druhej je samotným indikátorom fenologických 

zmien. V práci bol na zistenie informácií o štruktúre korún 

bukových porastov meniacich sa počas vegetačného obdo-

bia použitý LAI získaný metódu lineárneho pomeru a jeho 

hodnoty boli vztiahnuté k hodnotám NDVI a fenologickým 

fázam.

Vegetačné obdobie v opadavých listnatých lesoch mier-

neho pásma sa delí na tri hlavné časti: obdobie zalisťova-

nia (počas jari), kedy hodnoty LAI a NDVI rastú, obdo-

bie maximálnej listovej plochy (počas leta), kedy LAI 
a NDVI dosahujú najvyššie hodnoty a obdobie sfarbo-

vania a opadu listov (počas jesene), kedy hodnoty LAI 
a NDVI klesajú. Analýzou LAI a NDVI sezónnych profi-

lov sme zistili, že po úplnom zalistení skutočne dochádza 

k zväčšovaniu listovej plochy a k ďalšej tvorbe chlorofy-

lu v listoch. Toto potvrdzujú aj výsledky spektrálnych ana-

lýz [2], ktorými bol použitím integračnej sféry spektrorá-

diometra LI–1800 zistený nárast NDVI listov od DOY 123 

z hodnoty 0,71 (sx = 0,023) do DOY 159 na hodnotu 0,79 

(sx = 0,015). Ukončenie vývoja listov vrcholí okolo DOY 

170 počas fenofázy konečné zalistenie, kedy dosahovali 

NDVI aj LAI maximálne hodnoty. Od tohto obdobia zača-

li hodnoty LAI a NDVI pomaly klesať. Výsledky práce skú-

majúcej pigmenty bukových listov zo stredomorskej oblas-

ti [10] hovoria o poklese obsahu listových pigmentov už 

počas júla a augusta. Počas týchto mesiacov neprebiehala 

žiadna biosyntéza chlorofylu, takže fotodegradovaný chlo-

rofyl nie je nahrádzaný novým. 

Výsledky z bukových porastov udávajú tesnú lineár-

nu závislosť medzi LAI a NDVI, vyjadrenú koeficientom 

determinácie R2 = 0,85. V porovnaní s inými štúdiami sa 

koeficient determinácie pri lineárnej NDVI-LAI závislosti 

pohybuje v rozpätí 0,39–0,46 pri rôznych zdrojoch NDVI 
[25], pre lesné spoločenstvá R2 = 0,19 [7]. Iné zdroje uvád-

zajú veľmi tesnú lineárnu závislosť medzi NDVI a LAI 
R2 = 0,89 a medzi EVI (enhanced vegetation index) a LAI 
R2 = 0,94 [20]. 

5. ZÁVER
V práci sme skúmali priebeh fenologických fáz buko-

vých porastov, a ako tieto súvisia so sezónnymi zmenami 

NDVI a indexu listovej plochy. Pri fenologických pozorova-

niach bola použitá metodika podľa SHMÚ (1984). Na odvo-

denie LAI bola použitá objektívna metóda lineárneho pome-

ru a inverzný model frakcie medzier. Z analýz boli vylúčené 

LAI hodnoty ovplyvnené nesprávnym nastavením fotoapará-

tu a nevhodnými svetelnými podmienkami. Výsledky práce 

demonštrujú veľmi blízky vzťah medzi vizuálne pozorova-

nými fenologickými fázami, LAI z hemisférických fotografií 

a NDVI z MODISu. Tesný korelačný vzťah vyjadrený koefici-

entom determinácie R2 = 0,85 bol zistený medzi LAI a NDVI. 
Naše výsledky potvrdzujú, že NDVI je vhodným indikátorom 

fenologických zmien bukových porastov a sú hodnotné najmä 

z hľadiska veľkoplošných fenologických analýz zo satelit-

ných záznamov. Aby sme tieto mohli realizovať, je nevyhnut-

né poznať vzťah medzi premennými charakterizujúcimi feno-

logické fázy. V ďalšej práci budú využité údaje z fenologic-

kých pozorovaní z celého Slovenska na overenie vzťahu so 

satelitne odvodeným NDVI, ktoré by mohli umožniť vykonať 

následnú celoslovenskú fenologickú analýzu.
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Obr. 4 Sezónny priebeh LAI počas roka 2011 
modelovaný polynómom 2. stupňa. 

Fig. 4. Seasonal course of LAI in the year 2011 
modeled using 2nd order polynomial function.

Obr. 5 Sezónny priebeh NDVI v roku 2011. 

Fig. 5. Seasonal course of NDVI in 2011.

Obr. 6 Vzťah medzi NDVI a LAI.

Fig. 6. Relationship between NDVI and LAI. 
(LAI: y = 8,573x – 2,84)
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Application of Weather Forecasts Evaluation in Current Weather Forecast Service of CHMI. Weather forecast evaluation 

has a long tradition in Czech Hydrometeorological Institute. Weather forecasts for Czech Republic have been evaluated since 

1958 according to methodology Dr. J. Brádka. In the year 2009 it was introduced uniform forecast evaluation for both Central 

Forecasting Office and Regional Forecasing Offices. This forecast evaluation was developed at Regional Forecasing Office 

Ostrava and enables evaluation of regional forecasts too. It is based on adapted Brádka's method of evaluation and uses new 

database system and computing possibilities.
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1. ÚVOD 
Meteorologové centrálního i regionálních předpovědních 

pracovišť ČHMÚ nepochybně usilují o vydávání co možná 

nejlépe vypovídajících předpovědí počasí pro celou ČR i pro 

jednotlivé menší regiony. Pochopitelně takováto práce čas-

to vyvolává otázky a diskuzi ze strany laické i odborné veřej-

nosti kolem jejich úspěšnosti či neúspěšnosti. Vesměs se jedná 

o víceméně subjektivní hodnocení, jež bývají založena a posta-

vena na základě osobních zkušeností s charakterem počasí 

v konkrétním čase a lokalitě. Přitom veřejnost mnohdy vychá-

zí a činí závěry z předpovědí prezentovaných různými médii, 

bez ověření jejich původu, popř. bez kritického přístupu k mož-

nosti její modifikace (např. zkrácení nebo mediálně atraktivní 

podání ústy moderátora či perem novináře) nebo její nepřes-

né (v lepším případě) či chybné (v horším případě) interpreta-

ce. Podíváme-li se na tato hodnocení přímo z pohledu meteo-

rologů, je zřejmé, že mohou být vnímána jako forma zpětné 

vazby sloužící k posouzení výsledků jejich práce. Pozornost 

tedy bude věnována historii této problematiky na předpověd-

ních pracovištích ČHMÚ, základním metodickým přístupům 

(nastavení jednotlivých kritérií), jejich možnostem a omeze-

ním (včetně nezbytného propojení s klimatologickou databází 

obsahující nezbytná základní měřená a pozorovaná data), soft-

warovému vývoji aplikace s vytvořením možnosti vizualizace 

dílčích či celkových výsledků spolu s jejich praktickou a kon-

krétní ukázkou. Závěrem lze také konstatovat skutečný přínos 

jednotlivých dílčích kroků, které výsledky v neposlední řadě 

v souhrnu sjednotily, a tímto také zpřístupnily všem předpo-

vědním pracovištím v ČHMÚ.

2. HISTORIE HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI 
METEOROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ
Hodnocení úspěšnosti krátkodobých předpovědí počasí 

vydávaných ČHMÚ probíhalo a v podstatě neustále probíhá kon-

tinuálně, v souladu s měnícími se možnostmi získávání takové-

to zpětné vazby – jakési odezvy předpokládaného vývoje poča-

sí v průběhu omezeného časového období, vztaženého k předem 

vymezené oblasti či regionu (nejčastěji území ČR nebo kraje).

Problematice úspěšnosti předpovědí počasí je věnová-

na značná pozornost jak samotných meteorologů, tak zejmé-

na nejrůznějších uživatelů předpovědí počasí. Není tedy divu, 

že bylo zpracováno množství metod sloužících k hodnocení 

úspěšnosti předpovědí. Je zřejmé, že jiná metoda bude vhodná 

pro vyhodnocení všeobecných krátkodobých a střednědobých 

předpovědí, jiná pro hodnocení vydávaných výstražných infor-

mací na nebezpečné meteorologické a povodňové jevy, jiná pro 

hodnocení měsíčního výhledu počasí a jiná pro hodnocení spe-

ciálních předpovědí, např. pro údržbu silnic a dálnic, energetiku 

apod. Mnohé výše uvedené skutečnosti jsou poměrně detailně 

zpracované v práci RNDr. Červené z roku 1988 [2].

V ČHMÚ se denně, od ledna 1958, provádí hodnocení 

úspěšnosti předpovědí počasí na tři dny dopředu podle meto-

dy, kterou vypracoval RNDr. Brádka [1]. Od roku 2003 bylo 

přidáno ještě hodnocení čtvrtého dne předpovědi. Takovéto 

hodnocení se provádělo po celé období pro celou nynější ČR 

nezměněnou metodikou a bez další regionalizace. Výsledky 

tohoto hodnocení v procentech jsou od roku 1973 zobrazeny 

na obr. 1. Je zřejmé, že za toto období se zlepšila především 

střednědobá předpověď počasí, jejíž úspěšnost se v posled-

ních několika letech dostala nad úroveň úspěšnosti krátkodo-

bé předpovědi (na zítra) ze 70. a začátku 80. let. V některých 

regionech bylo také, většinou odlišnou metodikou, provádě-

no hodnocení úspěšnosti vydávaných regionálních předpově-

dí. Např. na regionálním předpovědním pracovišti v Ostravě-

Porubě, jehož vznik a samotná činnost je datována k zahájení 

nepřetržitého provozu na jaře roku 2003. Pochopitelně histo-

rie vydávání regionálních předpovědí je na severní Moravě 

Obr. 1 Hodnocení úspěšnosti předpovědi počasí pro Českou republiku 
od roku 1973.

Fig. 1. Evaluation of weather forecast succes rate for Czech Republic 
since the year 1973.
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a ve Slezsku mnohem delší; před výše uvedeným datem náplň 

tohoto pracoviště zajišťovala Letecká meteorologická služeb-

na na letišti v Mošnově, odkud byla převzata dosavadní pra-

xe v této problematice.

Zhruba od již zmíněného roku 2003 probíhaly diskuze 

a úvahy nad sjednocením dosud poměrně roztříštěných aktivit 

této části předpovědní služby centrálního a regionálních před-

povědních pracovišť ČHMÚ. Situace byla částečně kompliko-

vána také nastupující modernizací – automatizací pozorova-

cích sítí, postupně i novými možnostmi v přenosech naměře-

ných dat (např. přenos dat v 3hodinovém intervalu v roce 2005 

vs. on-line 10minutové přenosy dat v současnosti) a jejich 

samotném ukládání a zpracování ve vyvíjené klimatologické 

databázi CLIDATA (jako nástupce dříve používané databáze 

Clicom). Po několika letech očekávání mohlo dojít v průbě-

hu roku 2008 ke skutečnému sjednocení metodiky pro všech-

na předpovědní pracoviště ČHMÚ a vytvoření a odzkoušení 

speciální interní aplikace na regionálním předpovědním pra-

covišti v Ostravě-Porubě. O samotné aplikaci bude pojedná-

no v kapitole 4 tohoto článku.

3. METODICKÝ PŘÍSTUP – KRITÉRIA 
HODNOCENÍ ÚSPĚŠNOSTI
Metodika hodnocení úspěšnosti předpovědi počasí vychá-

zela a dodnes v podstatě vychází, jak bylo zmíněno v kap. 2, 

z práce RNDr. Brádky [1], přičemž bylo původně hodnoceno 

celkem 6 předpovídaných meteorologických prvků obsaže-

ných v jednotlivých předpovědích – oblačnost, srážky, mini-

mální a maximální teploty, bouřky (od dubna do září) a mlhy 

(od října do března). Výsledkem byla úspěšnost předpově-

dí počasí těchto šesti zmíněných meteorologických prvků. 

Nutno podotknout, že pro výpočet úspěšnosti celé předpo-

vědi byly brány v úvahu a zohledňovány rozdílné váhy těch-

to šesti prvků, přičemž největší váhu měla oblačnost a srážky, 

nejmenší váhu pak teploty vzduchu. Pro samotné hodnocení 

minimálních a maximálních teplot a výskytu mlh se využíva-

ly jen meteorologické stanice v nižších a středních nadmoř-

ských výškách (cca do 600 m n. m.).

Na zde jen stručně zmíněná základní pravidla bylo navá-

záno při vývoji nové aplikace, jen s určitou nezbytnou mírou 

přizpůsobení se pravidlům, jež následně umožňovaly šir-

ší využití dat dostupných v již zmíněné databázi CLIDATA. 

V úvahu byl vzat také princip zachování kontinuity hodnoce-

ní probíhajícího již několik desetiletí.

Jedním ze základních parametrů prováděného hodnocení 

je definování hodnocených předpovědí. Na regionálních před-

povědních pracovištích (Brno, České Budějovice, Hradec 

Králové, Ostrava, Plzeň, Praha a Ústí n. Labem) jsou den-

ně hodnoceny vydávané regionální předpovědi počasí – tedy 

předpovědi na 2. den (zítra), 3. den (pozítří) a 4. den (popozí-

tří) dle územní působnosti těchto pracovišť. Centrální předpo-

vědní pracoviště v Praze navíc provádí denně hodnocení před-

povědí pro ČR, bez regionalizace, na 2. až 5. den.

Konkrétně jsou používány následující základní parametry 

připravovaných předpovědí (analogicky pro všechny dny):

• množství oblačnosti; v desetinách za období od 07 SEČ1 

do 21 SEČ, používaná termínová pozorování v 7, 14 a 21 h,

• sluneční svit; v % délky astronomického svitu daného dne,

• plošný výskyt srážek; v % území, resp. stanic, za období 

07 SEČ daného dne až 07 SEČ následujícího dne,

• průměrné množství srážek; v mm za období 07 SEČ dané-

ho dne až 07 SEČ následujícího dne,

• minimální teploty; ve °C za období 21 SEČ předchozího 

dne až 21 SEČ daného dne, polohy do 600 m n. m.,

• maximální teploty; ve °C za období 21 SEČ předchozího 

dne až 21 SEČ daného dne, polohy do 600 m n. m.,

• plošný výskyt bouřek; v % území, resp. stanic, za období 

00 SEČ až 24 SEČ,

• plošný výskyt mlh; v % území, resp. stanic za období 00 

až 24 SEČ, polohy do 500 m n. m.

Při zpracování vyhodnocení množství oblačnosti, délky 

slunečního svitu, plošného výskytu i množství srážek a výskytu 

bouřek jsou k hodnocení úspěšnosti používány veškeré v data-

bázi CLIDATA dostupné měřicí stanice, disponující hledaným 

záznamem, bez omezení nadmořskou výškou. V případě mini-

málních a maximálních teplot je stanoveno omezení nadmoř-

skou výškou stanice do 600 m n. m., u výskytu mlh je stanove-

na hranice do 500 m n. m., především s ohledem na skutečnost, 

že tyto předpovědi jsou v sestavovaných předpovědích zpravi-

dla vztahovány zejména k nižším a středním polohám.

Celková úspěšnost předpovědi počasí je dána aritmetickým 

průměrem úspěšnosti předpovědi jednotlivých meteorologických 

prvků pro hodnocenou oblast (region). Níže rozvedeme detailněji 

jednotlivá kritéria použitá v této metodice a zahrnutá do příslušné 

aplikace, včetně příslušných matematických vztahů.

3.1 Oblačnost

U = 100 – (�P – N� – 15) . 2 (1)

přičemž:

U – úspěšnost předpovědi množství oblačnosti v %,

P  – předpověď množství oblačnosti v % pokrytí oblohy,

N  –  zaznamenané množství oblačnosti z údajů v databázi v % 

pokrytí oblohy.

Úspěšnost bude rovna 100 %, pokud rozdíl mezi předpo-

věděnou a skutečně pozorovanou oblačností pro danou oblast 

bude v intervalu ± 15 %. Vně tohoto intervalu úspěšnost před-

povědi klesá lineárně k 0 %, které dosáhne při rozdílu ± 65 % 

(při větších rozdílech je již úspěšnost vždy nulová).

3.2 Sluneční svit

U = 100 – (�P – N� – 15) . 2 (2)

přičemž:

U – úspěšnost předpovědi slunečního svitu v %,

P  –  předpověď slunečního svitu v % vzhledem k astronomic-

ky možnému slunečnímu svitu v daný den,

N  –  zaznamenaný sluneční svit v % vzhledem k astronomic-

ky možnému slunečnímu svitu v daný den.

3.3 Plošný výskyt srážek, mlh a bouřek
Pro P ≥ 20 % a zároveň N ≥ 20 % platí:

U = 100 – (�P – N� – 15) . 2 (3)

Pro P ≤ 20 % a/nebo N ≤ 20 % platí:

U 100
40 min(P,N )

20
P N 15 2 (4)

přičemž:

U  – úspěšnost předpovědi prvku nebo jevu v %,

P   –  předpověď výskytu prvku nebo jevu v %,

N   –  zaznamenaný výskyt prvku nebo jevu v %,

min(P,N) – menší z hodnot P a N.

1) Data v databázi Clidata jsou uložena v tzv. místním středoevropském 
čase (tedy SEČ) a vždy se jednoznačně vztahující k takto defi novanému 
času.
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Úspěšnost předpovědi je rovna 100 %, je-li rozdíl mezi 

předpověděným a skutečně zaznamenaným výskytem jevu 

v dané oblasti v intervalu ± 15 %. Vně tohoto intervalu 

úspěšnost předpovědi klesá lineárně k 0 %, které dosáhne 

při rozdílu ± 65 % (při větších rozdílech je již úspěšnost 

vždy nulová).

Pro zdůraznění neúspěšných předpovědí, v předpovědích 

kdy srážky nebyly předpovídány nebo byly předpovídány 

jen ojediněle (do 20 %) a následně byly zaznamenány nebo 

v opačném případě kdy v předpovědích byly (i jen ojedině-

le) ale nebyly následně zaznamenány, je zaveden koeficient 

(40 – min(P, N)) / 20.
Potom při hodnotách předpověděného a/nebo zazname-

naného výskytu od 20 % do 0 %, se interval 100 % úspěšnosti 

předpovědi zmenšuje z 15 % na pouhých 7,5 %, nulové úspěš-

nosti je dosaženo již při rozdílu předpověděného a zazname-

naného výskytu rovnému 32 % pro P = 0 nebo N = 0.

3.4 Množství srážek
Průměrný úhrn srážek je počítán pouze z měřicích stanic, 

které je zaznamenávají při použití níže uvedených vztahů.

Pro P > 4 mm platí:

U 125 1
P N

P
 (5) 

Pro P < 4 mm platí:

U 125 1
P N

4
 (6)

přičemž:

U – úspěšnost předpovědi množství srážek v %,

P  – předpověď průměrného množství srážek v mm,

N  – zaznamenané průměrné množství srážek v mm.

Při předpovědi množství srážek 4 mm a více bude úspěšnost 

předpovědi 100 %, bude-li se skutečně zaznamenané množ-

ství v dané oblasti lišit od předpovědi maximálně o ±20 %. 

S rostoucím rozdílem úspěšnost předpovědi klesá lineárně 

k 0  %, které dosáhne buďto při nezaznamenaných srážkových 

úhrnech, nebo naopak při dvounásobně vyšších (při ještě vět-

ších rozdílech je již úspěšnost vždy jen nulová).

Při předpovědi množství srážek menším než 4 mm je míra 

poklesu úspěšnosti předpovědi zachována na úrovni míry 

poklesu předpovědi 4 mm. Tudíž při chybě předpovědi 1 mm 

je úspěšnost 94 %, při chybě 2 mm je 63 %, při chybě 3 mm je 

31 %, resp. 0 % při chybě 4 mm.

3.5 Minimální a maximální teplota
Pro U [%] platí následující:

U = 100 je-li �P – N� ≤ 1,5 °C

U = 100 – (�P – N� – 1,5) · 25 je-li �P – N� > 1,5 °C 

       a zároveň < 5,5 °C

U = 0 je-li �P – N� ≥ 5,5 °C

přičemž:

U –  úspěšnost předpovědi minimální resp. maximální teplo-

ty v %,

P  – předpověď minimální resp. maximální teploty ve °C,

N  – zaznamenaná minimální resp. maximální teplota ve °C.

Vyjádřeno slovy – v rozmezí od 0 do ± 1,5 °C je úspěš-

nost předpovědi rovna 100 %, postupně lineárně klesá k 0 % 

až do rozdílu ± 5,5 °C (a i dále je nulová).

Závěrem této části lze poznamenat, že takto nastavená 

kritéria, sloužící k hodnocení úspěšnosti meteorologických 

předpovědí, jsou ve velmi dobré shodě (bylo exaktně ověřo-

váno) s již dříve zmíněným a několik desetiletí praktikovaným 

hodnocením úspěšnosti předpovědí počasí dle RNDr. Brádky 

z roku 1958. Nicméně autoři příspěvku, stejně jako autoři 

metodiky (RNDr. Šopko a Mgr. Sandev), jsou si vědomi pro-

blémů spojených s nastavením jednotlivých parametrů krité-

rií meteorologických prvků a jevů [3]. Blíže se této problema-

tice věnuje kapitola 5 tohoto článku.

4. APLIKACE HODNOCENÍ 
METEOROLOGICKÝCH PŘEDPOVĚDÍ
Snahy o vytvoření webového aplikačního prostředí spo-

lečného a přístupného všem předpovědním pracovištím 

ČHMÚ mohou být datovány a vztahovány k samotnému 

vzniku, utváření a formování těchto pracovišť ke konci 90. 

let 20. století a na počátku 21. století. K výraznějšímu posu-

nu v této oblasti docházelo ovšem teprve s adekvátním roz-

vojem technicky náročného databázového zpracování mete-

orologických údajů v rámci vývoje aplikačního prostředí 

klimatologické databáze CLIDATA, vyvíjeného v ČHMÚ 

a používaného i ve světě (více na <www.clidata.cz> – v ang-

lickém jazyce, a také [5]), které poměrně úzce souviselo také 

s rozvojem přenosu dat směřujícímu k získávání a zpracová-

vání těchto dat tzv. on-line (např. ze stavu přenosu dat kaž-

dé tři hodiny až k současnému stavu s 10minutovým přeno-

sem dat).

V kontextu postupného rozvoje databázového zpracová-

ní dat následně směřovaly úvahy k oblasti vývoje nadstavbo-

vé aplikace, která by umožnila další využití poměrně znač-

ného potenciálu databázového zpracování informací pro úče-

ly hodnocení úspěšnosti předpovědí počasí. V průběhu roku 

2008 byla na předpovědním pracovišti v Ostravě-Porubě 

Mgr. Petrem Drobkem vytvořena interní webová aplika-

ce, která uživatelům umožňuje poměrně snadno zakódovat 

informace dle stanovených pravidel, již zmíněných nastave-

ných kritérií, obsažených v předpovědích počasí s uložením 

do samostatné interní systémové databáze. Logickým krokem 

bylo následně propojení s již zmíněným a funkčním režimo-

vým databázovým systémem CLIDATA, které v konečném 

důsledku umožnilo zpětně, dle nastavených kritérií, vyhodno-

covat úspěšnost předpovědí počasí na základě uchovávaných 

záznamů o jeho průběhu v uplynulých dnech. Až do konce 

1. čtvrtletí roku 2009 byla aplikace interně testována jen 

na ostravském předpovědním pracovišti. Po ověření základ-

ní funkčnosti systému a doladění drobných nedostatků dle 

připomínek uživatelů byl jednotný systém hodnocení úspěš-

nosti předpovědí počasí uvolněn pro potřeby všech předpo-

vědních pracovišť ČHMÚ zabývajících se tvorbou všeobec-

ných předpovědí počasí dle územní působnosti.

Samotné editační prostředí aplikace je z pohledu uživa-

tele velmi jednoduché a přívětivé (obr. 2). Meteorologa při 

běžné práci nijak nelimituje, zakódování předpovědí poča-

sí je otázkou maximálně několika málo minut (v závislosti 

na délce váhání, přemýšlení a složitosti nebo jednoduchos-

ti dané povětrnostní situace). V dalších záložkách aplika-

ce je možné si již vyhodnocené úspěšnosti prohlédnout jak 

ve formě tabulkových přehledů, tak ve formě přehledných 

grafů (obr. 3 a 4). Samozřejmostí je třídění informací dle 

jednotlivých předpovědních pracovišť, dle předstihu předpo-

vědi (2. až 5. den), dle jednotlivých meteorologů, příp. dle 

územní působnosti (např. krajů). Ke konci roku 2011 byla 
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Obr. 2 Editační prostředí aplikace pro hodnocení předpovědi počasí – ukázka pro regionální předpovědní pracoviště Ostrava.

Fig. 2. Editing environment for weather forecast evaluation – example for regional forecasting office Ostrava.

Obr. 3 Výsledky hodnocení předpovědí pro zvolený region a časové období.

Fig. 3. Results of weather forecasts succes rate for selected region and time period.

do aplikace přidána možnost vložit ke každému dni tzv. typ 

synoptické situace dle Brádkovy klasifikace, z nichž bude 

např. možné vypozorovat, který typ synoptické situace dělá 

meteorologům největší potíže a naopak. Ve stejné době bylo 

do aplikace také zavedeno srovnání úspěšnosti meteorologa 

a jeho předpovědi s výstupy z numerických předpovědních 

modelů ALADIN (lokální model provozovaný v ČHMÚ), 

ECMWF (Evropské centrum pro střednědobé předpovědi), 

LM (lokální model německé meteorologické služby DWD) 

a GFS (model americké meteorologické služby), které před-

povědní služba ČHMÚ využívá. Toto rozšíření již začíná 

přinášet zajímavá srovnání.

Obr. 3 představuje ukázku tabelárního přehledu vyhod-

nocené úspěšnosti meteorologických předpovědí na příkla-

du z Moravskoslezského a Olomouckého kraje ve dnech 1. 

až 3. května 2012. V jednotlivých sloupcích jsou detailně 

uvedeny jednotlivé položky začínající zleva datem před-

povědi a končící vpravo celkovou průměrnou úspěšností. 

Aplikace umožňuje další detailnější filtrování jednotlivých 

informací použitím nabídky (rolovací seznamy, příp. „zatr-

žítka“) viditelné nad samotným tabelárním přehledem.
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Obr. 4 Přehledné grafické zobrazení průměrné úspěšnosti předpovědí za zvolené období pro celou ČR i jednotlivé regiony.

Fig. 4. Graphic depiction od weather forecasts succes rate for selected period for Czech Republic and particular regions.

Další možnosti vizualizace výsledků je možné nalézt 

v této aplikaci pod záložkou „Statistiky“, dokumentovanou 

konkrétně na obr. 4. Formou barevných sloupcových gra-

fů získáme přehled o úspěšnosti meteorologických předpo-

vědí v období od ledna 2012 do května 2012 pro celou ČR 

a pro všechna další vymezená území. Bez hlubší analýzy 

je na první pohled patrné, že úspěšnost předpovědí klesá 

s délkou předpovídaného období a do značné míry také se 

zmenšujícím se územím, pro které je předpověď vytváře-

na a ze kterého je následně vyhodnocována. Rozdíly, kte-

ré můžeme z takovéhoto obrázku zaznamenat, jsou řádově 

v jednotkách procent. Pochopitelně na významu toto srov-

nání nabývá a bude nabývat s větším počtem hodnocených 

předpovědí, ovšem za předpokladu, že nedojde k významné 

změně používané metodiky. V opačném případě bude vždy 

jakékoliv podobné srovnání značně problematické.

5.   ZÁVĚRY A KOMENTÁŘE
Aplikace Hodnocení meteorologických předpovědí při-

náší provozním meteorologům centrálního a regionálních 

předpovědních pracovišť ČHMÚ dlouho chybějící mož-

nost zpětné vazby ve vztahu k vydávaným předpovědím. 

Takovéto hodnocení úspěšnosti však nelze vnímat a pou-

žívat zcela bez výhrad. Jakýkoliv pokus o zjištění míry 

úspěšnosti vydávaných předpovědí lze považovat ze značné 

části za subjektivní záležitost. Na straně jedné je význam-

ně omezeno samotnou pamětí meteorologa, na straně dru-

hé také ne zcela neomezenými technickými možnostmi 

(např. měření či zpracování dat), obojí v každodenní kon-

frontaci s vnímáním předpovědí počasí širokou veřejnos-

tí. Umožňuje však objektivně sledovat a porovnávat sta-

tistické výsledky jednotlivých předpovídaných meteoro-

logických prvků pro jednotlivé regiony, vývoj úspěšnosti 

předpovědí s časem nebo i v závislosti na typu meteorolo-

gické situace, porovnávat předpovědi meteorologa s výstu-

py z numerických modelů, příp. umožňuje srovnání i mezi 

jednotlivými meteorology nebo předpovědními pracovišti. 

Zajímavé by mohlo být srovnání této metodiky hodnoce-

ní úspěšnosti krátkodobých předpovědí s poněkud odlišný-

mi přístupy k hodnocení úspěšnosti sezonních předpovědí, 

popsanými např. v práci Kliegrové [4].

Závěrem uvedeme obecně známé nedostatky takové-

to metodiky spočívající i v nedostatečném množství měři-

cích stanic, resp. hustotě staniční sítě v některých kra-

jích. Jako zásadní se tento problém projevil v Plzeňském 

a Karlovarském kraji, kde bylo nakonec přistoupeno 

ke spojení těchto dvou administrativních jednotek pro 

potřeby hodnocení předpovědí. V neposlední řadě hraje 

významnou roli reprezentativnost měřicí sítě vůči vybra-

nému zájmovému území (většinou kraj), v některých pří-

padech může být diskutabilní umístění stanic, resp. záměr-

né vyřazení např. horských či vrcholových stanic ze sys-

tému hodnocení předpovědí atd. Některé ze zvažovaných 

nedostatků mohou spočívat také v různé kvalitě samotného 

pozorování či měření, jako např. zápisu meteorologických 

jevů (jejich začátek, trvání, průběh a ukončení), kompli-

kací mohou být také víceméně náhodné technické výpad-

ky v měření.
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SVĚTOVÝ METEOROLOGICKÝ DEN

SLEDUJEME POČASÍ K OCHRANĚ ŽIVOTA 
I MAJETKU – OSLAVY 50. VÝROČÍ ZAHÁJENÍ 
PROGRAMU WORLD WEATHER WATCH 

Poselství Michela Jarrauda, 
generálního tajemníka SMO 

Světový meteorologický den byl zaveden v roce 1960. 

Účelem tohoto významného dne je upozornit na práci národních 

meteorologických a hydrologických služeb a podpořit ocenění 

jejich práce ze strany veřejnosti všech zemí světa. Termín 23. 3. 

byl zvolen z toho důvodu, že v ten den roku 1950 nabyla účinnos-

ti Úmluva o Světové meteorologické organizaci (SMO). 

Téma zvolené pro letošní rok 2013 zní: „Sledujeme poča-

sí k ochraně života i majetku“ a představuje také připomenutí 

50. výročí zahájení programu World Weather Watch (Celosvětové 

sledování počasí). Téma zvýrazňuje jeden z důvodů existence 

SMO – snižování počtu obětí a objemu škod způsobených nebez-

pečími souvisejícími s počasím, klimatem a vodou. Oslavou 

Světového meteorologického dne roku 2013 zároveň vyjadřu-

jeme uznání zásadnímu příspěvku programu World Weather 

Watch k naplnění uvedeného cíle. 

Stále rostoucí vliv povětrnostních extrémů nelze opomíjet. 

Za uplynulých 30 let si přírodní katastrofy vybraly daň v podo-

bě životů více než 2 miliónů lidí a způsobily hospodářské ztrá-

ty odhadované na více než 1,5 biliónů amerických dolarů. Téměř 

90 procent těchto katastrof, více než 70 procent obětí na životech 

a skoro 80 procent hospodářských ztrát bylo způsobeno nebez-

pečnými jevy souvisejícími s počasím, klimatem a vodou, jako 

jsou např. tropické cyklóny, náhlé bouřky, vlny veder, sucha, 

záplavy nebo související epidemie chorob. 

SMO k ochraně života a majetku zásadním způsobem při-

spívá prostřednictvím svých programů a sítě více než 190 národ-

ních meteorologických a hydrologických služeb. Při předcházení 

a zmírňování těmto katastrofám napomáhají předpovědi počasí 

a včasná varování adresovaná státním orgánům, různým hospo-

dářským odvětvím a občanům. 

Program World Weather Watch hraje v tomto úsilí zásadní 

úlohu. Byl založen uprostřed studené války v roce 1963 a před-

stavuje klíčový mezník v celosvětové spolupráci. Kombinuje 

monitorovací systémy, telekomunikační zařízení a předpovědní 

a datová pracoviště tak, aby zajišťoval výstupy v podobě meteo-

rologických a environmentálních informací nezbytných jak pro 

výměnu informací v reálném čase, tak pro zajišťování efektivních 

služeb ve všech zemích. 

V důsledku neustále rostoucí potřeby předpovědních a kli-

matických služeb a postupujícího vědecko-technického pokro-

ku se program World Weather Watch dostal do těžiště i celé řady 

dalších programů, provozovaných jak SMO, tak jinými agentu-

rami. World Weather Watch zásadním způsobem přispívá k rea-

lizaci priorit SMO pomocí kvalitnějších pozorování, monitorová-

ní atmosféry a oceánů a také šířením předpovědí počasí po celém 

světě, především včasných varování před výskytem povětrnost-

ních a klimatických podmínek se závažnými dopady. 

Kvalitnější klimatické služby se dnes jeví jako jeden z napro-

sto nepostradatelných nástrojů k řešení klimatické změny a kli-

matické variability, a tedy k adaptaci na tyto jevy. Předpoklad, 

že klimatické a společensko-hospodářské podmínky minulosti 

mohou být indikátorem podmínek aktuálních či budoucích, je již 

nedostatečný. K řešení společenských potřeb ve světě charakteri-

zovaném neustále rostoucím počtem obyvatel, změnami ve vyu-

žití půdy, urbanizací 

a náročnými výzvami 

při zajišťování potravi-

nové bezpečnosti a při 

řízení vodních zdro-

jů a dodávek energií je 

naprosto zásadní naši 

znalost klimatu ještě 

více prohloubit a kli-

matických informací 

využívat ještě lépe. 

Za účelem zkva-

litnění stávajících 

informací o klimatu 

a posílení kapacit kli-

matických služeb zahá-

jily členské země SMO 

a partnerské instituce v rámci OSN program Global Framework 

for Climate Services (Globální rámec pro klimatické služby). 

Jednou z prvotních prioritních oblastí při poskytování klima-

tických služeb je snižovat nebezpečí katastrof, spolu s oblastmi 

zdraví, zemědělství a potravinové bezpečnosti, jakož i zajištění 

vodních zdrojů. 

K naplnění cílů této ambiciózní iniciativy bude jednou ze 

sledovaných priorit poskytování podpory nejméně rozvinutým 

zemím, malým ostrovním rozvíjejícím se státům a dalším zrani-

telným rozvojovým zemím s cílem posílit jejich národní kapaci-

ty a možnosti v oblasti klimatických služeb a včasného varování 

i utvářet jejich klimatickou politiku a postupy adaptace pomocí 

vědeckých informací, svobodného a otevřeného přístupu k úda-

jům a transferům technologií. 

Provázanost mezi klimatickou změnou, extrémními jevy 

a přírodními katastrofami byla nedávno zdůrazněna ve Zvláštní 

zprávě Mezivládního panelu pro klimatickou změnu, kterou 

vypracovaly a společně předložily SMO a Program OSN pro 

ochranu životního prostředí UNEP. Na základě pozorování, kte-

rá soustřeďuje síť národních meteorologických a hydrologických 

služeb v rámci SMO, se vrší důkazy, že klimatická změna přispí-

vá k nárůstu extrémních jevů, jako jsou např. silné srážky a sucha 

i pobřežní záplavy vyvolávané zvyšující se mořskou hladinou. 

Vrší se důkazy o vazbě na lidskou činnost, zejména zvyšová-

ní koncentrací skleníkových plynů v ovzduší, které již dosáhly 

rekordních hodnot. Neustále rostou hospodářské ztráty způsobo-

vané katastrofami souvisejícími s povětrnostní situací a klima-

tem, a to hlavně vzhledem k demografickým změnám a rostoucí 

expozicí lidí i hospodářského majetku vůči těmto jevům. 

Světový meteorologický den 2013 nabízí příležitost ke zvý-

raznění činnosti národních meteorologických a hydrologických 

služeb, kterou provádějí 24 hodin denně, 365 dní v roce – tedy 

sledování počasí a ochrana života a majetku. Věřím, že tato osla-

va také přispěje ke zdůraznění přínosů dalších investic do meteo-

rologické a hydrologické infrastruktury, významu celosvěto-

vé spolupráce a naléhavé nezbytnosti navyšovat kapacity pro 

poskytování lepších předpovědních a klimatických služeb všem 

občanům, komunitám a zemím, které je potřebují nejvíce. 

Počasí, klima a zmírňování nebezpeční katastrof představují 

těžiště každé národní a mezinárodní agendy zabývající se výzva-

mi 21. století, včetně udržitelného rozvoje. Světový meteorolo-

gický den 2013 dává jedinečnou příležitost k dalšímu posílení 

tohoto sdělení. 

Michel Jarraud – generální tajemník SMO.
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INFORMACE – RECENZE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V ČESKÉM
HYDROMETEOROLOGICKÉM ÚSTAVU
Jak se stalo v posledních letech tradicí, uspořádal Český hyd-

rometeorologický ústav (ČHMÚ) na všech svých profesio-

nálních pracovištích, kromě letišť, Den otevřených dveří (DOD). 

Akce se konala v sobotu 23. března 2013 při příležitosti Světového 

meteorologického dne a Světového dne vody. Světový den vody 

byl letos organizovaný pod heslem „Vody není nekonečně, uží-
vejme ji společně“, Světový meteorologický den pod heslem 

„Sledujeme počasí k ochraně života i majetku“.

Zájem veřejnosti byl nebývale vysoký, a to zřejmě díky 

chladnému a bezesrážkovému počasí, které nelákalo k delší-

mu pobytu v přírodě nebo na chatách, ale přimělo návštěvníky 

zaměřit pozornost na oblast, která ovlivňuje životy náš všech 

a získat, nebo u některých jedinců si zopakovat, informace 

a zajímavosti z oborů meteorologie, klimatologie, hydrologie 

a ochrany čistoty ovzduší při návštěvě ČHMÚ.

Spektrum návštěvníků bylo jako obvykle velmi pestré, 

od dětí předškolního věku až po důchodce, od laiků po odbor-

níky. Velký zájem o návštěvu ČHMÚ byl zejména v Praze, 

na Libuši 516 a v Komořanech 739 návštěvníků. Na poboč-

kách ústavu pak v Českých Budějovicích 200, v Plzni 260, 

Ústí nad Labem 210, Hradci Králové 300, Brně 250 a Ostravě 

455 návštěvníků, na profesionální meteorologické stanice jich 

přišlo dalších 672. Den otevřených dveří 2013 na pracovištích 

ČHMÚ  tedy využilo 3 602 osob.

Na zajištění DOD se aktivně podílelo několik desítek pra-

covníků ústavu. Obsah prohlídky s příslušným výkladem byl 

rozdělen v Praze-Komořanech do následujících okruhů.

Na začátku prohlídky bylo představeno auto užívané 

k odběru vzorků plavenin povrchových vod a živočichů, které 

předvedla pracovnice ústavu v mísách s vodou, spolu s jejich 

popisem. V hlavní budově bylo možné se seznámit s činnos-

tí pobočky Praha a ukázkou hydroprognózy nebo s prezen-

tací oddělení klimatologie a hydrologie. Návštěvníkům byly 

představeny přístroje používané při měření průtoku vody, sta-

nice podzemních vod nebo klimatologické stanice, bylo mož-

né se seznámit se způsobem měření vodní hodnoty sněhu. Asi 
Praha-Libuš, nejvíce diváků se shromáždilo k odletu balonu se sondou 
v 11:15 UTC. Foto P. Žárský.

Meteorologická stanice Lysá hora, meteorologický měřicí pozemek 
(zahrádka). Foto V. Ondruch.

Pobočka Ostrava, RNDr. Roman Volný prezentuje návštěvníkům činnosti 
pracoviště související s tvorbou předpovědí počasí, hydrologických před-
povědí a sledováním a vyhodnocováním kvality ovzduší. Foto P. Lipina.

Pobočka Plzeň, meteorologický měřicí pozemek (zahrádka). Foto 
Z. Roubal.

Ukázka odběru vzorků plavenin povrchových vod. Foto H. Stehlíková.
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nejzajímavější pro většinu návštěvníků byla budova centrální-

ho předpovědního pracoviště, kde se tvoří předpověď počasí, 

hlídá se aktuální vývoj počasí a také zde sídlí výstražná služ-

ba. Na posledním stanovišti, v budově Komořanského zámeč-

ku, si mohli návštěvníci zkusit otestovat své znalosti z mete-

orologie a seznámit se s e-learningovým kurzem EKLIMA. 

Také zde bylo možné vidět ukázku služeb poskytovaných 

široké i odborné veřejnosti, ukázku sledovaných fenologic-

kých fází, shlédnout prezentaci o letecké meteorologii nebo 

ochraně čistoty ovzduší. Návštěvníci se mohli dozvědět, proč 

je čisté ovzduší důležité, jak dochází k jeho znečištění a jak 

se znečištění ovzduší měří a posuzuje. Na závěr prohlídky 

se návštěvníci mohli seznámit s ediční činností ústavu, bylo 

možné dostat nebo si zakoupit publikační materiály a publi-

kace vydané ČHMÚ.

Stejný zájem veřejnosti prokázala i návštěvnost na poboč-

kách ČHMÚ. Tam se pozornost hostů soustředila především 

na regionální předpovědní pracoviště nebo možnost vidět pří-

stroje a zařízení na meteorologických měřicích pozemcích 

(zahrádkách), a to jak moderní, tak i historické. Předvedeny 

jim byly stanice AIM nebo podán výklad o průběhu zpraco-

vání a vyhodnocování naměřených dat z manuálních i auto-

matických stanic. Na některých pobočkách probíhaly video-

prezentace. Např. na plzeňské pobočce, v části expozice 

vyhrazené videoprezentacím, byly promítány filmy týkají-

cí se činnosti pobočky a odborných témat vyhlášených SMO 

a UNESCO (činnost pobočky, klimatologie, znečištění ovzdu-

ší, hydroprognóza a další odborná témata), dále byla promí-

tána informační a naučně vzdělávací videa z oblasti hydrolo-

gie povrchových i podzemních vod (povodně, jejich prevence, 

negativní vliv lidské činnosti, atd.) a meteorologie. Na ost-

ravské pobočce se část expozice týkala rovněž praktických 

ukázek „pokusů“, které zaujaly zejména nejmenší a nejmlad-

ší účastníky, tedy děti. Jako velmi přínosné se ukázalo pozvá-

ní zástupce České inspekce ŽP, který svým výkladem vhodně 

doplňoval informace prezentované v oblasti ochrany čistoty 

ovzduší či životního prostředí z komplexního pohledu. 

Den otevřených dveří v Českém hydrometeorologickém 

ústavu, který představuje jednu z důležitých a tradičních pro-

pagačních akcí, potvrdil vzrůstající zájem veřejnosti o akce 

podobného typu. Dokazovala to nejen spokojenost návštěv-

níků, ale i značný publikační ohlas ve sdělovacích prostřed-

cích. Velmi užitečně se jeví dostatečný předstih v informová-

ní o konání akce v řádu 1–2 měsíců s využitím všech dostup-

ných mediálních prostředků.

 Hana Stehlíková

kace. Velmi zajímavé vystoupení měl pan Taisto Haavasoja [17] 

zastupující jednoho z výrobců měřičů tření TECONER Ltd. 

Jeho tým se pokusil najít mezní koncentraci soli potřebnou pro 

zvýšení tření kluzkého povrchu na bezpečnou hodnotu. Zjistili, 

že je možné aplikovat daleko menší množství posypu, než se 

používá pro úplné rozpuštění ledu nebo sněhu. 

Dispečerské moduly
Jedná se o informační systémy podporující management 

zimní údržby. V této sekci Martin Benko [30] představil stávající 

způsob zabezpečení zimní údržby ze strany SHMÚ. Slovenské 

Ředitelství silnic a dálnic investovalo prostředky do komerční-

ho produktu BORRMA švýcarské firmy BOSCHUNG. SHMÚ 

do systému dodává výstupy z modelů Aladin, INCA a METRo, 

zatím ovšem bez dostatečné datové podpory ze silničních měře-

ní (chybí údaje o teplotě pod vozovkou). Systém BORRMA 

je využit také v sousedním Rakousku. Jeho strukturu a popis 

z pozice správce rakouských silnic a dálnic ASFINAG prezen-

toval Thorsten Cypra [78]. 

Prezentace pana Jianmin Shao [12] se nejspíš nevešla 

do vymezeného času pro předpovědní metody. Je zde popisová-

na 2-D interpolace modelu ICEBREAK firmy VAISALA Ltd. 

s využitím dat GIS (aplikace metody Thornese a Chapmana 

z univerzity v Birminghamu). Model energetické bilance pro 

lokální předpověď byl dosud využíván v kombinaci s termál-

ním mapováním pro liniové předpovědi. Využití geografic-

kých dat a metody plošné interpolace umožňuje aplikovat 

výpočet kdekoliv ve vymezené oblasti buď v režimu nowca-

stingu na tři hodiny, nebo s intervencí meteorologa na 24 

i více hodin. Starší verze modelu ICEBREAK je využívána 

v ČHMÚ pro bodovou předpověď v rámci dálniční sítě. 

Osvědčené praktiky
Blok určený spíše správcům komunikací nebo dispeče-

rům o vyhodnocování efektivity údržby, optimalizaci nákla-

dů, zpětné vazby od řidičů apod. Pozornosti meteorologa by 

 (pokračování ze str. 48)
Předpovědní metody

ISBA a CROCUS jsou modely vyvinuté přímo ve Francii. 

Rozšířenější jsou komerční produkty jako např. ICEBREAK 

(Vaisala) nebo KLIMATOR (univerzita v Göteborgu). 

Alternativou k těmto prostředkům se stal volně šiřitelný 

model METRo (licence GPL) vyvinutý kanadskou meteoro-

logickou službou v roce 1999.  Snadná dostupnost algoritmu 

byla avizována na SIRWEC 2006 a od té doby se METRo roz-

šířilo do mnoha zemí – viz prezentace [51] – Finsko, Švédsko, 

Rusko, [54] – Slovinsko, [30] – Slovensko a celá řada pos-

terů. Bylo rozhodnuto aplikovat METRo také v podmínkách 

České republiky. První výsledky prezentovali za řešitelský 

tým Vojtěch Bližňák a Pavel Sedlák v posteru [77].

Dalším tématem se stává i v tomto oboru pravděpodob-

nostní předpověď. V sekci předpovědních metod jí byla věno-

vána úvodní prezentace od Lee Chapmana [4] z univerzity 

v Birminghamu, spoluautora metody liniové předpovědi zalo-

žené na využití znalosti geografických prvků z aplikací GIS 

jako alternativy k dosud preferovanému termálnímu mapová-

ní silnic. Pro zjištění míry nejistoty připouští Chapman aplika-

ci perturbací předpověděných vstupních meteorologických dat 

nebo rozličnost geografických podmínek danou měřením z růz-

ných lokalit v oblasti. Podobný přístup volí Renate Hagedorn 

z Deutscher Wetterdienst [47] pro experimentování v rám-

ci německého RWIS. Oba autoři se shodují v tom, že nebude 

technicky problematické pravděpodobnostní předpovědi počí-

tat, problém nastane až s prezentováním výsledků – jak dispe-

čer naloží s informací, že na daném úseku silnice se vytvoří led 

s pravděpodobností 40 %. V konečném důsledku by podobné 

předpovědi mohly vyvolat větší spotřebu soli a celkové náklady 

na údržbu než v případě deterministické předpovědi.

Metody zimní údržby
Prezentace v tomto bloku byly tematicky rozmanité, znovu 

se ale objevuje index tření, jeho měření, předpovídání a verifi-
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ale neměla uniknout prezentace Petera  Nutze [68] z Vídně. 

Odborný tým z Institutu pro dopravu ve spolupráci s minis-

terstvem dopravy a správcem komunikací ASFINAG řešili 

problém standardizace způsobu ošetření vozovek při různých 

meteorologických podmínkách. Cílem bylo určit nejvhodněj-

ší a postačující strategie ošetření vozovek solí a pluhováním. 

Výsledky projektu jsou použity pro školení dispečerů a dal-

ších odborníků v dopravě (zahrnují i problematiku snižová-

ní rychlosti). Pěkně ilustrované přehledné pokyny jsou vhod-

ným doplňkem již dříve publikovaného manuálu SIRWEC-

Guide <www.sirwec.org/documents/rwis_web_guide.pdf>.   

Komunikace s uživateli
Informační systémy RWIS jsou většinou koncipovány 

pro speciální uživatele s přístupovým heslem. Ukázku řešení 

veřejně dostupného mapového serveru se současným i před-

pověděným stavem silniční sítě nabídl Tero Dubrovin [65]. 

Dopravci i širší veřejnost ve Finsku si mohou podle údajů 

na internetu přizpůsobit plánovanou trasu nebo jízdu odložit. 

Nevýhodou systému je, že nezohledňuje aktuální stav údržby 

vozovek, ale pouze naměřená data nebo předpovědi Finského 

meteorologického ústavu. Jiný způsob informování řidičů 

je proměnné dopravní značení napojené na silniční meteo-

rologické stanice a sloužící často také jako nástroj k regulo-

vání dopravních toků. Problematice ověřování a srovnávání 

různých aplikací na tomto poli se věnuje Slavica Grosanic 

[67] z Technické univerzity v Mnichově. S využitím výsled-

ků měření na zkušebním pozemku na dálnici A92 poblíž mni-

chovského letiště autorský tým vytvořil a testuje program pro 

průběžnou kontrolu údajů proměnného značení a případnou 

korekci nevěrohodných signálů. Plynulosti silničního provo-

zu a reagování na nepříznivé povětrnostní podmínky se věnu-

je také Igor Grabec [27] modelováním vzniku dopravní zácpy 

za využití informací o koeficientu tření a dohlednosti.

Meteorologům bude bližší problematika středoevrop-

ského projektu INCA, jehož využití v silniční meteorolo-

gii popsal Benedikt Bica [45] z rakouského ZAMG. Z údajů 

o teplotě ve 2 m, 5 cm a –10 cm počítá INCA teplotu povrchu, 

kterou využívá spolu s dalšími vstupy pro určení typu srážek 

a generování SMS zpráv varujících před možným výskytem 

náledí, mrznoucích srážek nebo sněžení. Pro zlepšení výsled-

ků za situací s rychle se měnící teplotou povrchu se zdá být 

přínosem spojení modelů INCA a METRo. 

Do tohoto bloku byla také zařazena prezentace Miroslava 

Škuthana [69] o využití silničních dat přenášených v kódu 

BUFR podle standardu SMO. Za speciální uživatele jsou 

v tomto případě považováni meteorologové ČHMÚ, kteří 

v prostředí vizualizačního programu VisualWeather mohou 

zobrazovat data ze silničních měření společně s dalšími mete-

orologickými údaji způsobem, který jim vyhovuje. V bufru je 

navíc skryta řada dalších informací, které v RWIS prezentová-

ny nejsou. Částečně jsou v bufru přenášena i data z Německa 

ve spolupráci s Deutscher Wetterdienst, pro zbývající tok dat 

je zvolen kód SH70 analogický kódu SYNOP. Nutno podo-

tknout, že mezinárodní výměna silničních dat je nadstandard-

ní záležitost a v Evropě bychom ji našli pouze v rámci projek-

tu ROADIDEA nebo mezi baltskými státy.

Vize budoucnosti
Vývoj silniční meteorologie je značně ovlivněn úrovní 

technologie měření, komunikační a výpočetní techniky, násled-

ně finančními možnostmi správců komunikací pro pořizová-

ní a zejména provozování měřicích systémů. Po expanzi sil-

ničních senzorů instalovaných do tělesa vozovky se přechází 

k používání bezkontaktních čidel instalovaných v některých 

případech i dočasně podél silnic nebo přímo na vozy sypačů. 

Data jsou online přenášena do dispečerských modulů porovná-

vajících předpověď stavu vozovek, jejich skutečný stav a efek-

tivitu ošetření. Od bodové předpovědi teploty a stavu povr-

chu se přešlo k liniovým prognózám pro vybrané komunikace 

a zavádí se oblastní předpovědi pro celou silniční síť. Přesto je 

bezpečnost a plynulost silniční dopravy stále velmi zranitelná.

Řešením pro následující roky se zdá být přímé zapoje-

ní účastníků provozu, a to jak ve smyslu jejich efektivnější-

ho informování o nebezpečných situacích, tak zhodnocením 

údajů o jejich pohybu a dat předávaných přímo vozidly vyba-

venými palubním počítačem. Už na SIRWEC 2010 v Praze 

informoval profesor Bogren [35] o projektu SRIS, v rámci 

kterého se ve Švédsku testoval přenos údajů o aktivitě systé-

mu ABS, zrychlení vozidla, zapnutí stěračů, rozsvícení mlho-

vých světel z automobilů přes GTS do vyhodnocovacího stře-

diska, a ověřovala se tak situace v terénu. Na této konferenci 

byla podána aktualizovaná informace pod označením pro-

jektu BiFi („Bearing information through vehicle intelligen-

ce“) profesorem Gustavssonem [19]. Podobný pilotní projekt 

WISAFECAR s využitím WiFi probíhá ve Finsku a popsal 

jej v prezentaci Timo Sukuvaara [1]. Kromě předávání dat 

z vozidel je zde i zpětný informační tok k řidičům jednak 

v obecné rovině o situaci v celé oblasti, jednak přímo se vzta-

hující k úseku, do kterého vozidlo směřuje. V roce 2014 bude 

v Helsinkách evropská konference o inteligentních doprav-

ních systémech, Finsko tak nepřímo i z tohoto podnětu přija-

lo roli jednoho z průkopníků v tomto směru vývoje.

Situace v České republice
Od konce 90. let se v silniční síti nainstalovalo a stále pro-

vozuje více než 400 stanic se silničními senzory pod patronací 

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Po jistém období soutěže doda-

vatelů se data ukládají v jednotném formátu do databáze ŘSD 

a ČHMÚ má k informacím v online režimu přístup. Při instala-

ci technologie VAISALA, osazované zpočátku zejména v dál-

niční síti, byl pořízen i prognostický modul ICEBREAK, jímž 

se dodnes počítá předpověď pro 20 bodů. Dálniční dispečin-

ky měly přístup do prezentačního systému ICEVIEW a moh-

ly zobrazovat kromě bodové i liniovou předpověď pro termál-

ně zmapované dálniční úseky. Se zavedením informačního 

systému JSMIS v roce 2005 toto privilegium ztratily, otevřel 

se ovšem komplexní přehled měření v daném regionu, včet-

ně textových a grafických předpovědních informací. Kromě 

bodové předpovědi teploty a stavu povrchu od ČHMÚ mají 

dispečeři k dispozici v testovacím režimu výstupy z komerč-

ního produktu firmy CROSS Zlín, která ve spolupráci s uni-

verzitou v Göteborgu provozuje model KLIMATOR napoje-

ný na neupravované výstupy z modelu Aladina. Takto získané 

předpovědi prezentuje formou oblastních předpovědí v kra-

jích, kde proběhlo termální mapování silniční sítě.

Od poloviny 90. let vydává ČHMÚ speciální textové předpo-

vědi do úrovně okresů a dálničních úseků s uváděním nebezpeč-

ných jevů a očekávaného spadu sněhu. Poskytují se předpovědi 

pro potřeby plánování středisek údržby a jsou umožněny konzul-

tace dispečerů s meteorology. Dostatečně odladěný a verifiko-

vaný model pro předpověď teploty a stavu povrchu silniční sítě 

však zatím stále chybí. ČHMÚ a ÚFA s podporou  ŘSD podaly 

opakovaně návrh projektu, který by tuto mezeru pomohl vyplnit. 

Úspěch se dostavil až po vzniku Technologické agentury a přijetí 

projektu TA01031509 platného na období 2011–2014. Pod jeho 

záštitou se pro provoz v podmínkách České republiky připravu-

je kanadský model METRo. Jan Sulan
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