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1 Úvod
1.1 Klimatické modely
Klimatický systém je složitá soustava skládající se z několika součástí (atmosféra, hydrosféra, kryosféra,
zemský povrch, biosféra), které jsou propojeny řadou procesů výměny hmoty a energie a zpětných vazeb.
Modelování takto komplexního systému a jeho vývoje je velmi náročná úloha, pro kterou se jako hlavní
nástroje používají globální klimatické modely (GCM). Ty tuto úlohu řeší metodou numerické integrace fyzikálních rovnic popisujících chování klimatického systému. GCM operují globálně, tedy popisují atmosférické pochody na celé ploše zemského povrchu, přičemž v současné generaci zahrnují interakce atmosféry
s oceány a pevninským povrchem. Mnohé modely přidávají také uhlíkový cyklus, ty se označují jako ESM
(Earth System Models).
Výpočetní náročnost globálních modelů je taková, že i při použití nejmodernější výpočetní techniky je
nutné značně omezit modelové rozlišení. Typicky se tak tyto modely integrují s horizontálním rozlišením
řádu 100 km (to znamená, že pro každou buňku sítě velikosti řádově 100x100 km připadá jedna hodnota
teploty, tlaku, vlhkosti a dalších fyzikálních proměnných). V tomto rozlišení nevyhnutelně dochází k mnoha
zjednodušením a mnoho procesů probíhajících na kratších škálách model nepopisuje implicitně, ale používají se tzv. fyzikální parametrizace. Nedostatečné rozlišení dále omezuje reprezentaci procesů interakce
atmosféry se zemským povrchem v důsledku shlazení topografie, využití povrchu apod (graf 1.1.1). Aplikace
výstupů GCM pro zkoumání regionálního klimatu vyžaduje „zahuštění“ informací, které bude respektovat
regionální a lokální charakteristiky.
Pro tuto úlohu se využívají různé metody, dvě nejpoužívanější jsou založeny na statistických postupech
(statistický downscaling, SD) a numerické integraci fyzikálních rovnic na omezené oblasti (dynamický
downscaling, běžně označováno jako regionální klimatické modely, RCM). Obě metody mají svoje výhody
a nevýhody (např. výpočetní náročnost RCM oproti SD, naproti tomu fyzikálně konzistentní popis). Komplexní projekty zkoumající výstupy klimatických modelů často používají obě metody komplementárně.
Z důvodu výpočetní náročnosti RCM obvykle operují v rozlišení řádu 10 km (graf 1.1.2), které umožňuje v
mnohem větším detailu popsat zejména procesy interakce se zemským povrchem. I v tomto rozlišení ovšem
mnoho procesů modely musí parametrizovat (typicky konvektivní procesy, vliv městské zástavby a další). RCM
pro svůj běh potřebují vstupy na okraji svojí integrační domény (tzv. okrajové podmínky). Pro tento účel jsou
používány výstupy GCM, přičemž regionální model má pouze omezenou možnost tato pole „opravit“.

Graf 1.1.1: Topografie modelu s prostorovým rozlišením 100 km.
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Graf 1.1.2: Topografie modelu s prostorovým rozlišením 10 km.

Modelování klimatu pomocí GCM a RCM je z povahy řešené problematiky zatíženo neurčitostmi, které je
třeba vzít do úvahy, pokud chceme používat modelové simulace jako vstup pro adaptační strategie. Neurčitosti vyplývají jak z výše zmíněných omezení, tak z principu chaotického chování klimatického systému.
Zdroje neurčitostí ve scénářích vývoje klimatu jsou mimo jiné: vnitřní variabilita systému, scénáře emisí
skleníkových plynů a omezení daná formulací klimatických modelů (GCM i RCM). Rozsah neurčitosti se v
klimatických modelech zkoumá metodou ensemblových simulací. Změnou některých parametrů simulace
můžeme zjistit rozptyl výsledků. Například použitím více různých scénářů koncentrací skleníkových plynů
jedním modelem můžeme zkoumat nejistotu plynoucí z neznalosti budoucího vývoje těchto koncentrací.
Neurčitosti dané formulací modelů je podobně možné odhadovat použitím více různých modelů pro jeden
scénář nebo více modifikací jednoho modelu, např. použitím jiných fyzikálních parametrizací.
Kvalifikovaný odhad neurčitosti potom vyžaduje vygenerování velké skupiny simulací (ensemble), kvůli
čemuž se výpočetní nároky násobí. Z tohoto důvodu jsou takové skupiny simulací zpravidla produkování
v rámci koordinovaných projektů, při kterých spolupracuje více institucí. V komunitě globálních klimatických modelů se jedná převážně o projekt CMIP (Coupled Model Intercomparison Project), který je v současné době ve své páté fázi (hovoříme tak o modelech CMIP5, http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/). Výstupy
těchto modelů byly použity pro Pátou hodnotící zprávu Mezivládního panelu pro změny klimatu IPCC
(https://www.ipcc.ch/), pro kterou byly také nadefinovány scénáře vývoje koncentrací skleníkových plynů
a využití povrchu nazývané Representative Concentration Pathways (RCP). Ty jsou označeny podle přibližného celkového radiačního působení v roce 2100 v porovnání s rokem 1750:
- RCP2.6 – 2,6 W/m2 – výrazné snížení koncentrace CO2 v atmosféře,
- RCP4.5 – 4,5 W/m2 – stabilizace koncentrace CO2 na nižší úrovni,
- RCP6.0 – 6,0 W/m2 – stabilizace koncentrace CO2 na vyšší úrovni,
- RCP8.5 – 8,5 W/m2 – bez omezení emisí.
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1.2 Iniciativa EURO-CORDEX a použité modely
Z nedávných regionálních klimatických studií používajících techniky downscalingu lze zmínit např. projekty
PRUDENCE (http://prudence.dmi.dk) a ENSEMBLES (http://www.ensembles-eu.org/). V roce 2009 vzešla ze
Světového programu výzkumu klimatu (World Climate Research Programme, WCRP) iniciativa CORDEX (Coordinated Regional climate Downscaling Experiment). V rámci této iniciativy je výše zmíněná problematika
adresována. Technikami dynamického i statistického downscalingu jsou zkoumány nejistoty v projekcích
budoucího klimatu a koordinovanými projekty založenými na tomto rámci vytvářeny regionální scénáře
klimatu pro všechny kontinenty.
Evropská odnož iniciativy CORDEX se nazývá Euro-CORDEX (http://www.euro-cordex.net/). V jejím rámci
jsou realizovány klimatické simulace regionálními modely s rozlišením 0.44° a 0.11°. Simulace z iniciativy
Euro-CORDEX ve vyšším rozlišení, tedy 0.11°, slouží jako podklady pro tuto studii. V době zpracování této
studie byla v archivu Euro-CORDEX k dispozici pouze omezená sada modelových výstupů. Z nich byla vybrána podskupina modelů, pro které byly dostupné všechny prvky potřebné ke zpracování požadovaných
výstupů (Tabulka 1.2.1). Všechny regionální simulace byly řízeny globálními modely z projektu CMIP5.
Tabulka 1.2.1: Seznam použitých modelových výstupů z iniciativy Euro-CORDEX; SMHI: Rossby Centre, Swedish
Meteorological and Hydrological Institute; DMI: Danish Meteorological Institute;
KNMI: Royal Netherlands Meteorological Institute

GCM

RCM

CNRM-CM5

SMHI-RCA4

ICHEC-EC-EARTH

DMI-HIRHAM5

ICHEC-EC-EARTH

KNMI-RACMO22E

ICHEC-EC-EARTH

SMHI-RCA4

MPI-ESM-LR

SMHI-RCA4

MOHC-HadGEM2-ES

KNMI-RACMO22E

MOHC-HadGEM2-ES

SMHI-RCA4
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2 Zpracování výstupů klimatických modelů
2.1 Metodika zpracování modelových výstupů
Dle zadání studie byly zpracovány simulace zahrnující emisní scénáře RCP4.5 a RCP8.5 pro dvě období
2015-2039 a 2040-2060, dále potom období 1971-2000 pro historický běh. Z důvodu omezené možnosti
interpretace modelových výstupů bez vyhodnocení modelového vychýlení byly nad rámec zadání zpracovány základní charakteristiky odchylek simulací od pozorovaných hodnot pro teploty a srážky. Modelové
hodnoty byly srovnány s gridovanou databází E-OBS v. 11.0 (http://www.ecad.eu/).
Základním vyjádřením modelových simulací jsou rozdílové mapy. Ty zobrazují barevnou škálou rozdíly průměrné hodnoty proměnné ve scénáři a průměru v referenčním období (ensemblový průměr). Konturami
je dále zobrazen ensemblový rozptyl těchto rozdílů vyjádřený směrodatnou odchylkou. Pro základní prvky
jsou tyto mapy zpracovány ve dvojím provedení: roční průměry a sezónní průměry. Sezóny jsou definovány
následovně: zima = prosinec, leden, únor; jaro = březen, duben, květen; léto = červen, červenec, srpen;
podzim = září, říjen, listopad.
Kromě ročních a sezónních průměru byly zpracovány také roční chody veličin, vyjádřené průměrnými hodnotami v jednotlivých měsících. Ty byly spočítány pro dvě vybraná města, Prahu a Brno. Protože modelové
simulace iniciativy Euro-CORDEX neuvažovaly vliv budov ve městech, ani jinak neparametrizovaly městské
povrchy, byly tyto hodnoty spočítány pouze jako průměr z bodů sítě, které svou polohou odpovídají těmto
městům.
Charakteristiky odvozené ze základních proměnných, tedy extrémní indexy, jsou definovány v tabulce 2.1.1.
Z definic těchto indexů plyne citlivost na modelové vychýlení. Proto byly nad rámec zadání zpracovány tyto
indexy také z časových řad zpracovaných tzv. delta metodou, kdy je k pozorovaným hodnotám klimatických
proměnných v referenčním období přičten rozdíl modelových hodnot pro budoucí období od hodnot v
referenčním období (srážky jsou násobeny podílem). Tato metoda představuje nejjednodušší z mnoha možných způsobů korekce modelového vychýlení. Využití komplexnějších metod by vyžadovalo podrobnější
databázi pozorovaných hodnot a také časově zcela přesahuje rámec této studie.
Tabulka 2.1.1: Definice extrémních indexů

Index

Definice

Mrazový den

Den, kdy teplota klesne pod 0°C (Tmin < 0°C)

Ledový den

Den, kdy teplota nestoupne nad 0°C (Tmax < 0°C)

Letní den

Den, kdy teplota vystoupí nad 25°C (Tmax > 25°C)

Tropický den

Den, kdy teplota vystoupí nad 30°C (Tmax > 30°C)

Tropická noc

Noc, kdy teplota neklesne pod 20°C (Tmin > 20°C)

Index horkých vln

Počet období horkých vln za rok; horká vlna = více než 5 dnů za sebou, kdy
maximální teplota přesáhne normálovou alespoň o 5°C (Tmax > Tmaxnorm + 5°C)

Index sucha

Počet epizod sucha za rok; epizoda sucha = období alespoň 5 dnů
beze srážek (R < 1mm)

Pro zhodnocení rizika požárů byly vybrány dva indexy, které je možné spočítat z dostupných modelových
výstupu: Angströmův index a Nesterovův index.
  

R
27 − T
Angströmův index je definován vztahem A =
,
+
20
10
kde T je teplota vzduchu (°C) a R je relativní vlhkost (%). Hodnoty indexu potom určují riziko vzniku požáru
podle Tabulky 2.1.2.
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Tabulka 2.1.2: Hodnoty Angströmova indexu a související riziko požáru

Hodnota indexu

Riziko požáru

A1 pro hodnoty A>4.0

požár nepravděpodobný

A2 pro hodnoty 3.0<A<4.0

podmínky požáru nepříznivé

A3 pro hodnoty 2.5<A<3.0

podmínky příznivé

A4 pro hodnoty 2.0<A<2.5

podmínky příznivější

A5 pro hodnoty A<2.0

požár velmi pravděpodobný

Nesterovův index je definován vztahem N =

W

i=1

(Ti − Di )Ti,

kde T je teplota vzduchu (°C), D teplota rosného bodu (°C) a W je počet dnů od posledního dne se srážkami R > 3mm. Hodnoty indexu potom určují riziko vzniku požáru podle Tabulky 2.1.3.
Tabulka 2.1.3: Hodnoty Nesterovova indexu a související riziko požáru

Hodnota indexu

Riziko požáru

N1 pro hodnoty N<300

žádné nebezpečí požáru

N2 pro hodnoty 301<N<1000

nízké nebezpečí

N3 pro hodnoty 1001<N<4000

střední nebezpečí

N4 pro hodnoty 4001<N<10000

vysoké nebezpečí

N5 pro hodnoty N>10000

extrémně vysoké nebezpečí

S ohledem na charakter modelových simulací, nejistoty získaných výsledů a další je potřeba při interpretaci
zpracování modelových výsledků brát v úvahu fakt, že:
-

Modelové simulace klimatu jsou zatížené neurčitostmi vyplývajícími z chaotického chování, nedokonalého poznání a popisu klimatického systému a nejistoty ve scénářích vývoje koncentrací skleníkových plynů a využití povrchu.

-

Výstupem klimatických modelů je scénář, tedy projekce možného budoucího vývoje. Nejedná se o
deterministickou předpověď ve smyslu předpovědi počasí.

Autoři studie děkují za možnost použití dat E-OBS (Haylock et al., 2008) z projektu EU-FP6 ENSEMBLES (http://
ensembles-eu.metoffice.com), poskytovatelům dat z projektu ECA&D (http://www.ecad.eu) a rovněž za možnost
zpracovat modelové výstupy iniciativy Euro-CORDEX (http://www.euro-cordex.net/).
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2.2 Přehled pojmů
Den ledový – den, v němž maximální teplota vzduchu byla nižší než 0 °C.
Den letní – den, v němž maximální teplota vzduchu byla 25 °C nebo vyšší.
Den mrazový – den, v němž minimální teplota vzduchu byla nižší než 0 °C.
Den tropický – den, v němž maximální teplota vzduchu byla 30 °C nebo vyšší.
Horká vlna – v rámci studie definováno jako epizoda, ve které dojde v alespoň šesti po sobě jdoucích
dnech k překročení dlouhodobého průměru maximální denní teploty pro daný den o 5 stupňů a víc.
Hustota pravděpodobnosti (též hustota rozdělení pravděpodobnosti) – funkce určující rozdělení
pravděpodobnosti spojité veličiny (v našem případě teploty vzduchu).
Noc tropická – noc, v níž minimální teplota vzduchu neklesla pod 20 °C.
Období sucha – v rámci studie definováno jako epizoda, kdy jsou denní srážky nižší než 1 mm
po dobu delší než pět dní.
Tepelný ostrov města – oblast zvýšené teploty vzduchu nad městem ve srovnání s venkovským okolím.
Toto zvýšení teploty se projevuje zpravidla do výšky 1 až 2 km nad povrchem města.
Teplota maximální – maximální denní hodnota teploty vzduchu určená jako maximum hodnot teploty
měřených v pravidelných intervalech.
Teplota minimální – minimální denní hodnota teploty vzduchu určená jako minimum hodnot teploty
měřených v pravidelných intervalech.
Teplota průměrná – průměrná denní hodnota teploty vzduchu vypočtená jako aritmetický průměr hodnot
teploty měřených v pravidelných intervalech.
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3 Výstupy RCP pro území ČR
3.1 Letní dny

1971-2000

Letní dny patří v Česku mezi základní charakteristické
dny, jejichž trvání, počet i vývoj v čase sledují klimatologové. Relativní změny počtu letních dnů1 pro
období 2015-2039 a 2040-2060 vůči simulaci historického období 1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.1.2.
Výsledky ukazují relativní nárůst počtu letních dnů
pro obě studovaná období i pro oba scénáře. Nejvyšší
nárůst se ukazuje v Moravských úvalech – tam by se
jejich počet měl ze současných 50-70 zvýšit na víc než
100 dnů za rok kolem poloviny tohoto století.
Mezi regiony s výraznějším nárůstem počtu letních
dnů dále patří oblast České tabule, širší oblast kolem
Vltavy táhnoucí se z Prahy na jih Čech, nebo severní
část Moravské brány. Naopak mezi oblasti s minimálním nárůstem počtu letních dnů patří zejména

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.1.1: Rozložení počtu letních dnů
pro období 1971-2000

Graf 3.1.2: Rozložení počtu letních dnů pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi simulacemi budoucích
období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
1

viz kapitola 2 Zpracování výstupů klimatických modelů
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horské oblasti a centrální oblasti Českomoravské vrchoviny. Vzhledem k malému počtu letních dnů v těchto
oblastech v současnosti je ale i tato změna relativně velká.
Množství letních dnů vzrůstá pro vzdálenější období 2040-2060 a pro scénář RCP8.5. Pro období 2015-2039
se vzrůst počtu letních dnů pohybuje zejména mezi hodnotami 10-20 dnů. Pro období 2040-2060 se vzrůst
počtu letních dnů pohybuje zejména mezi hodnotami 25-35 dnů.
Grafy 3.1.3 zobrazují absolutní hodnoty počtu letních dnů pro simulace budoucích období. Ze srovnání s
rozložením pro historické období je zřejmé, že se prohlubují rozdíly mezi oblastmi s minimálním a maximálním počtem letních dnů.

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.1.3: Rozložení počtu letních dnů pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky).
Absolutní počty pro simulace budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce).
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3.2 Tropické dny
Tropické dny 1 se na rozdíl od dnů letních objevují
podstatně méně často, z databáze pozorování E-OBS
odvozené charakteristiky ukazují minimální výskyt
(zejména v horských oblastech). Jejich výskyt představuje pro obyvatele velkou tepelnou zátěž, zejména
ve městech (viz též pasáž o městských tepelných ostrovech). Relativní změny počtu tropických dnů pro
období 2015-2039 a 2040-2060 vůči historickému
období 1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.2.2. Rozložení výsledků pro budoucí období je celkem podle
očekávání podobné rozložení výsledků pro počet
letních dnů. Výsledky ukazují celkový nárůst počtu
tropických dnů pro obě studovaná období i pro oba
scénáře. Nejvyšší zvýšení počtu těchto horkých dnů je
indikováno na jižní Moravě (přibližně mezi Znojmem
a Hodonínem).
Mezi regiony s výraznějším nárůstem počtu tropických dnů dále patří oblast České tabule, opět širší okolí
Vltavy táhnoucí se z jižních Čech na sever, Plzeňsko a
Hornomoravský úval a taky širší okolí Ostravy. Naopak

Graf 3.2.1: Rozložení počtu tropických dnů
pro období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.2.2: Rozložení počtu tropických dnů pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi simulacemi budoucích
období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
1
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mezi oblasti s minimálním nárůstem počtu tropických dnů patří výše položené oblasti Česka (Doupovské
hory a Slavkovský les, Vysočina) a pochopitelně horské oblasti – tam se pravděpodobně ani polovině století
ještě tropické dny objevovat nebudou (zejména v polohách nad 1300 metrů).
Množství tropických dnů opět stoupá pro vzdálenější období 2040-2060 a pro scénář RCP8.5. Pro období
2015-2039 se vzrůst počtu tropických dnů pohybuje zejména mezi hodnotami 2-6 dnů. Pro období 20402060 se vzrůst počtu tropických dnů pohybuje zejména mezi hodnotami 8-12 dnů – v nejteplejších oblastech (jižní Morava) to pak bude znamenat zhruba 25 až 30 tropických dnů za rok.
Grafy 3.2.3 zobrazují absolutní hodnoty počtu tropických dnů pro simulace budoucích období. Ze srovnání
s rozložením pro historické období je zřejmé, že se prohlubují rozdíly mezi oblastmi s minimálním a maximálním počtem tropických dnů.

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.2.3: Rozložení počtu tropických dnů pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky).
Absolutní počty pro simulace budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce).
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3.3 Tropické noci
Tropické noci1 se vyskytují velmi zřídka (což je dobře
patrné i z grafu 3.3.1) a to jen v nejteplejších oblastech Česka, na většině území se ani nevyskytují každý
rok. Častější výskyt lze v posledních dekádách pozorovat pouze v centru Prahy, což souvisí s nárůstem
tepelného ostrova města (viz dále pasáž o městských
tepelných ostrovech). Tropické noci představují už
značnou tepelnou zátěž pro obyvatele a výrazné
snížení jejich tepelného komfortu – za takových nocí
je totiž velmi obtížné větráním snížit teplotu ve vnitřních prostorách budov na mez vhodnou pro kvalitní
spánek. Relativní změny počtu tropických nocí pro
období 2015-2039 a 2040-2060 vůči historickému období 1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.3.2. Výsledky
ukazují relativní nárůst počtu tropických nocí pro obě
studovaná období i pro oba scénáře. Vysoký nárůst
je podobně jako u tropických dnů pozorován na jižní
Moravě (zejména oblast Dyjsko-Svrateckého úvalu),
dále v Praze a okolí a ve středním Polabí (Kolínsko až
Mělnicko).

Graf 3.3.1: Rozložení počtu tropických nocí
pro období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.3.2: Rozložení počtu tropických nocí pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi simulacemi budoucích
období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
1
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Modelové simulace ukazují prakticky zanedbatelné změny výskytu tropických nocí na většině území ČR
kromě výše zmíněných regionů. Množství tropických nocí obecně stoupá pro vzdálenější období 2040-2060
a pro scénář RCP8.5. Pro období 2015-2039 se vzrůst počtu tropických nocí v daných regionech pohybuje
mezi hodnotami 1-3 noci. Pro období 2040-2060 se vzrůst počtu tropických nocí pohybuje zejména mezi
hodnotami 5-7 nocí. Je nutné opět připomenout významný vliv městského tepelného ostrova na zvýšení
nočních minimálních teplot vzduchu a tedy i možnost častějšího výskytu tropických nocí ve velkých městech, což je pod úrovní rozlišení použitého modelu – detaily viz kapitola 3.19 o městských tepelných ostrovech.

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.3.3: Rozložení počtu tropických nocí pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky).
Absolutní počty pro simulace budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce).
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3.4 Ledové dny
Ledové dny1 patří k základním charakteristickým
dnům popisujícím zimní období v Česku. Relativní
změny počtu ledových dnů pro období 2015-2039
a 2040-2060 vůči historickému období 1971-2000
jsou zobrazeny v grafu 3.4.2. Výsledky ukazují pokles
počtu ledových dnů pro obě studovaná období i pro
oba scénáře. Nejvyšší pokles se ukazuje v oblastech
Krkonoš, Jeseníků, Hostýnsko-Vsetínské pahorkatiny,
Českomoravské vrchoviny, Šumavy, Českého lesa
a jihu Krušných hor – to je ale logické s ohledem na
skutečnost, že právě v těchto oblastech je počet ledových dnů vyšší než v nižších polohách.
Mezi regiony s minimálním poklesem počtu ledových
dnů naopak patří oblast Středočeského kraje, střed
Jihočeského kraje v okolí Vltavy, jih Moravy a oblast
Moravské brány – tedy teplejší oblasti, ve kterých je
už v současnosti počet ledových dnů poměrně malý
– většinou nižší než 30 dnů za rok.

1971-2000

Graf 3.4.1: Rozložení počtu ledových dnů
pro období 1971-2000

Pro období 2015-2039 se pokles počtu ledových dnů
v daných regionech pohybuje mezi hodnotami 2-8

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.4.2: Rozložení počtu ledových dnů pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi simulacemi budoucích
období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
1
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dne. Pro období 2040-2060 je pokles počtu ledových dnů pro scénář RCP4.5 podobný, v případě scénáře
RCP8.5 dosahuje pokles v maximu až 14-16 dnů.
Grafy 3.4.3 zobrazují absolutní hodnoty počtu ledových dnů pro simulace budoucích období. Ze srovnání s
rozložením pro historické období je zřejmé, že se snižují rozdíly mezi oblastmi s minimálním a maximálním
počtem ledových dnů.

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.4.3: Rozložení počtu ledových dnů pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky).
Absolutní počty pro simulace budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce).
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3.5 Mrazové dny
Mrazové dny1 se v současnosti ve vyšších a horských
polohách vyskytují zhruba v polovině dnů z celého
roku, zatímco v centru Prahy jich je sotva 80. Relativní
změny počtu mrazových dnů pro období 2015-2039
a 2040-2060 vůči historickému období 1971-2000
jsou zobrazeny v grafu 3.5.2. Výsledky ukazují pokles
počtu mrazových dnů pro obě studovaná období i
pro oba scénáře. Nejvyšší pokles se ukazuje v severní
polovině Čech, přesněji v pásu táhnoucím se z Podkrušnohoří přes Českolipsko, Semilsko a Jičínsko až na
Náchodsko.
Vyšší pokles počtu mrazových dnů je indikován
rovněž v rozsáhlých oblastech kraje Vysočina, Jihomoravského, Olomouckého a Zlínského kraje. Mezi
regiony s minimálním poklesem počtu mrazových
dnů naopak patří oblast Šumavy, jihu Moravy, Moravskoslezských Beskyd a rozsáhlé oblasti Středočeského, Plzeňského a Karlovarského kraje. Opět je
při interpretaci této projekce nutné uvážit, že počet
mrazových dnů je v nižších polohách nižší než ve výše

Graf 3.5.1: Rozložení počtu mrazových dnů
pro období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.5.2: Rozložení počtu mrazových dnů pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi simulacemi budoucích
období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
1
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položených oblastech. Zajímavá je skutečnost, že v oblasti Šumavských plání, které jsou vyhlášeny vysokým
počtem mrazových dnů, je předpokládán relativně menší pokles ve srovnání s podobně vysoko ležícími oblastmi na severu Čech. Což může mimo jiné souviset se specifickým utvářením terénu vhodným pro výrazné
noční ochlazování vzduchu, kdy i uprostřed léta není vyloučen pokles pod bod mrazu.
Pokles mrazových dnů je výraznější pro vzdálenější období 2040-2060 v případě scénáře RCP8.5. V případě
scénáře RCP 4.5 je pokles počtu mrazových dnů nižší pro období 2040-2060 než v pro období 2015-2039.
Pro období 2015-2039 se pokles počtu mrazových dnů pohybuje zejména mezi hodnotami 10-20 dnů. Pro
období 2040-2060 se pokles počtu mrazových dnů pohybuje zejména mezi hodnotami 20-30 dnů v případě scénáře RCP8.5. Pro scénář RCP4.5 se změna pohybuje zejména v rozmezí 5-15.
Grafy 3.5.3 zobrazují absolutní hodnoty počtu mrazových dnů pro simulace budoucích období. Ze srovnání
s rozložením pro historické období je zřejmé, že se zvyšují rozdíly mezi oblastmi s minimálním a maximálním
počtem mrazových dnů.

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.5.3: Rozložení počtu mrazových dnů pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky).
Absolutní počty pro simulace budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce).
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3.6 Relativní vlhkost vzduchu (RH)
Relativní vlhkost vzduchu se v klimatologii používá
jako základní charakteristika vlhkostních poměrů a
udává se v procentech. Je dána poměrem aktuálního
obsahu vodní páry ve vzduchu (aktuálního tlaku
vodní páry) a maximálního možného obsahu vodní
páry při dané teplotě (maximálního tlaku vodní páry
při dané teplotě). Obecně platí, že relativní vlhkost s
výškou mírně roste, i když prostorové rozložení jejích
hodnot v Česku není příliš variabilní. Relativní změny
ročního průměru množství relativní vlhkosti RH pro
období 2015-2039 a 2040-2060 vůči simulaci historického období 1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.6.2.
Výsledky poukazují na zanedbatelné změny relativní
vlhkosti. Zároveň se ukazuje, že nejistoty vyjádřené
jako směrodatné odchylky výsledků jednotlivých
modelů převyšují na většině území zjištěný modelový
průměr očekávaných změn. Zatímco relativní změny
RH se pohybují od cca -0.4% do 0.4%, nejistoty dosahují hodnot až 1%. S ohledem na zjištěné nejistoty,
není detailnější interpretace rozložení výsledků v
tomto případě možná.

Graf 3.6.1: Rozložení relativní vlhkosti (%)
pro simulaci období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.6.2: Roční průměr rozložení změn relativní vlhkosti (%) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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V rámci ročního průměru lze tedy pouze konstatovat, že modely předpokládají zcela minimální změny.
Výraznější změny relativní vlhkosti lze pozorovat v jednotlivých měsících v rámci ročního chodu. Graf 3.6.3
zobrazuje modelový průměr ročních chodů pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze. V grafech jsou vyneseny výsledky odpovídající historické simulaci i budoucím scénářům (linie) a jejich rozdíly (sloupcový graf
uprostřed). Grafy 3.6.4 ilustrují rozložení výsledků na celém území ČR pro jednotlivé sezóny a pro simulovaná období a různé scénáře.
Výsledky pro jednotlivé měsíce a sezóny ukazují podobně jako v případě ročního průměru minimální změny
relativní vlhkosti a zároveň nejistoty přesahující velikosti těchto změn. Maximální pokles relativní vlhkosti
je indikován během letních měsíců s výraznějším projevem pro vzdálenější období 2040-2060 – což je v
souladu s nárůstem teploty vzduchu v letním období (viz následující kapitola). Tento pokles se projevuje v
rámci celého území ČR. V zimních a jarních měsících výsledky naopak poukazují na určitý nárůst relativní
vlhkosti. To je nejvýraznější pro scénář RCP4.5 a období 2040-2060. S ohledem na zjištěné nejistoty ale není
detailnější interpretace rozložení výsledků v tomto případě možná.

2040-2060

PRAHA

BRNO

2015-2039

Graf 3.6.3: Roční chody relativní vlhkosti (%) pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze (řádky). Rozdíly mezi simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000. Linie
zobrazují modelové roční chody, sloupcové grafy ilustrují rozdíly mezi simulovanou budoucností a minulostí.
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Graf 3.6.4: Rozložení změn relativní vlhkosti (%) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, JJA - červen/červenec/srpen, SON-září/říjen/listopad.

3.7 Průměrná teplota vzduchu (T)
Průměrná teplota vzduchu představuje základní
charakteristiku klimatu daného místa a současně
představuje klimatický prvek, který je v České republice měřen nejdelší dobu (souvislá řada měření
v Pražském Klementinu už 250 let). Relativní změny
průměrné teploty pro období 2015-2039 a 2040-2060
vůči simulaci historického období 1971-2000 jsou
zobrazeny v grafu 3.7.2. Výsledky ukazují vzrůst průměrné teploty pro obě studovaná období i pro oba
scénáře. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi ČR jsou
ve srovnání s celkovým vzrůstem průměrné teploty
malé a nejistoty vyjádřené jako směrodatné odchylky
výsledků jednotlivých modelů hodnoty těchto rozdílů
převyšují. Nejvyšší nejistoty se objevují v oblastech
nejvyššího vzrůstu teplot. To je indikováno v oblasti
Krušných hor, Krkonoš, Hanušovické vrchoviny a severu Jihomoravského kraje.

1971-2000

Graf 3.7.1: Rozložení průměrné teploty (°C)
pro simulaci období 1971-2000

Graf 3.7.3 zobrazuje modelový průměr ročních chodů
pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze. V grafech
jsou vyneseny výsledky odpovídající historické simu-

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.7.2: Roční průměr rozložení změn průměrné teploty (°C) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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laci i budoucím scénářům (linie) a jejich rozdíly (sloupcový graf uprostřed). Grafy 3.7.4 ilustrují rozložení
výsledků na celém území ČR pro jednotlivé sezóny a pro simulovaná období a různé scénáře.
Výsledky pro jednotlivé měsíce a sezóny ukazují na vzrůst teplot v rámci celého roku. Vzrůst teplot je relativně větší v chladné části roku. Vzrůst teplot pro Brno a Prahu je podobný, vyšší hodnoty se objevují v
případě Brna a období 2040-2060.
Největší regionální rozdíly se ukazují v období zimy a jara, kdy se větší vzrůst objevuje hlavně v severovýchodní polovině Česka. Naopak v létě a na podzim je vzrůst na většině území ČR podobný, případně
hlavně horské oblasti na severovýchodě Česka se ohřívají pomaleji. Vzrůst průměrných teplot se pohybuje
většinou v rozmezí 1.5-2.5 °C.

2040-2060

PRAHA

BRNO

2015-2039

Graf 3.7.3: Roční chody průměrné teploty (°C) pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000. Linie
zobrazují modelové roční chody, sloupcové grafy ilustrují rozdíly mezi simulovanou budoucností a minulostí.
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Graf 3.7.4: Rozložení změn průměrné teploty (°C) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, JJA - červen/červenec/srpen, SON-září/říjen/listopad.

3.8 Maximální teplota vzduchu (Tmax)
Relativní změny maximální teploty pro období 20152039 a 2040-2060 vůči simulaci historického období
1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.8.2. Výsledky
ukazují relativní vzrůst maximální teploty pro obě
studovaná období i pro oba scénáře. Podobně jako u
průměrných teplot jsou rozdíly mezi jednotlivými oblastmi ČR ve srovnání s celkovým vzrůstem maximální
teploty malé a nejistoty vyjádřené jako směrodatné
odchylky výsledků jednotlivých modelů hodnoty
těchto rozdílů převyšují. Nejvyšší nejistoty se objevují
v oblastech nejvyššího vzrůstu maximální teplot. Ten
se ukazuje v oblasti Šumavy, Podkrušnohoří, Krkonoš,
Jeseníků, Moravské brány a většiny Jihomoravského a
Zlínského kraje.
Graf 3.8.3 zobrazuje modelový průměr ročních chodů
pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze. V grafech
jsou vyneseny výsledky odpovídající historické simulaci i budoucím scénářům (linie) a jejich rozdíly (sloupcový graf uprostřed). Grafy 3.8.4 ilustrují rozložení
výsledků na celém území ČR pro jednotlivé sezóny a

Graf 3.8.1: Rozložení maximální teploty (°C)
pro simulaci období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.8.2: Roční průměr rozložení změn maximální teploty (°C) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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pro simulovaná období a různé scénáře.
Stejně jako u průměrné teploty výsledky ukazují pro jednotlivé měsíce a sezóny na vzrůst teplot v rámci
celého roku. Vzrůst teplot je relativně větší v chladné části roku. Vzrůst teplot pro Brno a Prahu je podobný,
vyšší hodnoty se objevují v případě Brna a období 2040-2060.
Největší regionální rozdíly se ukazují v období zimy a jara. Naopak v létě je vzrůst na většině území ČR
podobný. Vzrůst průměrných maximálních teplot se pohybuje většinou v rozmezí 1.2-2.2 °C.

2040-2060

PRAHA

BRNO

2015-2039

Graf 3.8.3: Roční chody maximální teploty (°C) pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000. Linie
zobrazují modelové roční chody, sloupcové grafy ilustrují rozdíly mezi simulovanou budoucností a minulostí.
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Graf 3.8.4 Rozložení změn maximální teploty (°C) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, JJA - červen/červenec/srpen, SON-září/říjen/listopad.

3.9 Minimální teplota vzduchu (Tmin)
Relativní změny minimální teploty pro období 20152039 a 2040-2060 vůči simulaci historického období
1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.9.2. Výsledky
ukazují relativní vzrůst minimální teploty pro obě
studovaná období i pro oba scénáře. Podobně jako
u průměrných a maximálních teplot jsou rozdíly
mezi jednotlivými oblastmi ČR ve srovnání s celkovým vzrůstem minimální teploty malé a nejistoty
vyjádřené jako směrodatné odchylky výsledků jednotlivých modelů hodnoty těchto rozdílů převyšují.
Nejvyšší nejistoty se objevují v oblastech nejvyššího
vzrůstu minimální teplot. Nejvyšší vzrůst je indikován
v oblasti Šumavy, Podkrušnohoří, Krkonoš, Jeseníků,
Moravské brány a rozsáhlých oblastí Jihomoravského,
Olomouckého a Zlínského kraje.

1971-2000

Graf 3.9.3 zobrazuje modelový průměr ročních chodů
pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze. V grafech jsou vyneseny výsledky odpovídající historické
simulaci i budoucím scénářům (linie) a jejich rozdíly
(sloupcový graf uprostřed). Grafy 3.9.4 ilustrují rozlo-

Graf 3.9.1: Rozložení minimální teploty (°C)
pro simulaci období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.9.2: Roční průměr rozložení změn minimální teploty (°C) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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žení výsledků na celém území ČR pro jednotlivé sezóny a pro simulovaná období a různé scénáře.
Stejně jako u průměrné a maximální teploty výsledky ukazují pro jednotlivé měsíce a sezóny na vzrůst teplot
v rámci celého roku. Vzrůst teplot je relativně větší v chladné části roku. Vzrůst teplot pro Brno a Prahu je
podobný, vyšší hodnoty se objevují v případě Brna a období 2040-2060.
Největší regionální rozdíly se ukazují v období zimy a jara. Naopak v létě a na podzim je vzrůst na většině
území ČR podobný. Vzrůst průměrných minimálních teplot se pohybuje zejména v rozmezí 1.6-2.6 °C.

2040-2060

PRAHA

BRNO

2015-2039

Graf 3.9.3: Roční chody minimální teploty (°C) pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000. Linie
zobrazují modelové roční chody, sloupcové grafy ilustrují rozdíly mezi simulovanou budoucností a minulostí.
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Graf 3.9.4: Rozložení změn minimální teploty (°C) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, JJA - červen/červenec/srpen, SON-září/říjen/listopad.

3.10 Sluneční svit (sund)
Doba trvání slunečního svitu, zkráceně sluneční svit,
je časový úsek mezi východem a západem Slunce,
během kterého není Slunce zakryto oblačností nebo
jinými překážkami. Fyzikálně je definován jako doba,
kdy je intenzita toku přímého slunečního záření na
plochu kolmou k paprskům vyšší než 120 W/m2.
Relativní změny ročního průměru trvání slunečního
svitu pro období 2015-2039 a 2040-2060 vůči simulaci historického období 1971-2000 jsou zobrazeny v
grafu 3.10.2. Výsledky poukazují na minimální pokles
slunečního svitu. Zároveň se ukazuje, že nejistoty
vyjádřené jako směrodatné odchylky výsledků jednotlivých modelů dosahují na většině území hodnoty
modelového průměru. Změny slunečního svitu se pohybují od cca -0.05 do -0.15 hodiny, nejistoty dosahují
hodnot kolem 0.1 hodiny. S ohledem na zjištěné nejistoty, není detailnější interpretace rozložení výsledků v
tomto případě možná.
V rámci ročního průměru lze pouze konstatovat, že
modely předpokládají zcela minimální změny.

Graf 3.10.1: Rozložení slunečního svitu (hodiny)
pro simulaci období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.10.2: Roční průměr rozložení změn slunečního svitu (hodiny) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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Výraznější změny slunečního svitu lze pozorovat v jednotlivých měsících v rámci ročního chodu. Graf 3.10.3
zobrazuje modelový průměr ročních chodů pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze. V grafech jsou vyneseny výsledky odpovídající historické simulaci i budoucím scénářům (linie) a jejich rozdíly (sloupcový
graf uprostřed). Grafy 3.10.4 ilustrují rozložení výsledků na celém území ČR pro jednotlivé sezóny a pro
simulovaná období a různé scénáře.
Výsledky pro jednotlivé měsíce a sezóny ukazují podobně jako v případě ročního průměru minimální pokles
doby slunečního svitu a zároveň nejistoty dosahující velikosti těchto změn. Maximální pokles je indikován
během zimy a jara s výraznějším projevem pro vzdálenější období 2040-2060. Tento pokles se projevuje v
rámci celého území ČR. S ohledem na zjištěné nejistoty ale není detailnější interpretace rozložení výsledků
ani v tomto případě možná.

2040-2060

PRAHA

BRNO

2015-2039

Graf 3.10.3: Roční chody slunečního svitu (hodiny) pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000. Linie
zobrazují modelové roční chody, sloupcové grafy ilustrují rozdíly mezi simulovanou budoucností a minulostí.
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Graf 3.10.4: Rozložení změn slunečního svitu (hodiny) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, JJA - červen/červenec/srpen, SON-září/říjen/listopad.

3.11 Horké vlny
Horkou vlnou rozumíme zpravidla vícedenní období
letních veder, během něhož dosahují vysoké maximální denní teploty (často se jako hranice uvažuje 30
°C a více). Ve střední Evropě bývají horké vlny podmíněny přílivem teplého (sub)tropického vzduchu do
nitra pevniny, případně intenzivním radiačním ohříváním vzduchu mírných zeměpisných šířek setrvávajícím nad přehřátou pevninou v oblastech tlakových
výší.
Pro účely této studie byl jako index horkých vln použit
počet epizod horkých vln normovaný na jeden rok. Za
jednu epizodu se přitom považuje interval, ve kterém
dojde v alespoň pěti po sobě jdoucích dnech k překročení dlouhodobého průměru maximální denní
teploty pro daný den o 5 stupňů a víc. Dlouhodobým
průměrem se v tomto případě rozumí klouzavý pětidenní průměr za normálové období 1971-2000.

Graf 3.11.1: Rozložení počtu horkých vln
pro období 1971-2000

Podle této metodiky vychází v historickém období
1971-2000 na území Česka 1 až 2 vlny za rok. Na základě modelových výpočtů by se v období 2015-2039

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.11.2: Roční průměr rozložení počtu horkých vln pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi simulacemi
budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků.
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měl počet horkých vln zvýšit o 1 až 2, pro období 2040-2060 vůči simulaci historického období 1971-2000
vychází zvýšení o 2 až 4 (podle typu použitého scénáře). Celkově je výraznější nárůst výskytu horkých vln
patrný v nižších polohách Moravy a Slezska, částečně i na severovýchodě a jihovýchodě Čech (viz graf
3.11.2). V nejteplejším scénáři (RCP8.5) se pak výsledný počet horkých vln v období 2040-2060 pohybuje
mezi 3.5 až 4.5, v níže položených oblastech Moravy a Slezska šplhá až k 5 vlnám za rok v průměru.
Grafy 3.11.3 zobrazují výsledné rozložení počtu horkých vln pro budoucí období a pro scénáře RCP4.5 a
RCP8.5. Oproti rozložení počtu horkých vln v období 1971-2000 (graf 3.11.1) se pro budoucí období mění
charakter oblasti vyššího počtu horkých vln na východě ČR a zvyšuje se rozdíl mezi jednotlivými regiony.

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.1.3: Rozložení počtu horkých vln pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky).
Absolutní počty pro simulace budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce).
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3.12 Srážky (Pr)
Atmosférické srážky a jejich rozložení během roku
představují základní klimatickou charakteristiku daného místa. Relativní změny srážek pro období 20152039 a 2040-2060 vůči simulaci historického období
1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.12.2. Výsledky
ukazují nevýrazný nárůst srážek pro obě studovaná
období i pro oba scénáře. Rozdíly mezi jednotlivými
oblastmi ČR jsou malé a nejistoty vyjádřené jako
směrodatné odchylky výsledků jednotlivých modelů
dosahují hodnoty těchto rozdílů. Nejvyšší nejistoty se
objevují v oblastech nejvyššího vzrůstu srážek. To je
indikováno v oblasti Krušných hor a okolí, Krkonoš, Jeseníků, Hanušovické vrchoviny a Moravskoslezských
Beskyd a Šumavy.
Graf 3.12.3 zobrazuje modelový průměr ročních
chodů pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze. V
grafech jsou vyneseny výsledky odpovídající historické simulaci i budoucím scénářům (linie) a jejich rozdíly (sloupcový graf uprostřed). Grafy 3.12.4 ilustrují

Graf 3.12.1: Rozložení srážek (mm/den)
pro simulaci období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.12.2 Roční průměr rozložení změn srážek (mm/den) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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rozložení výsledků na celém území ČR pro jednotlivé sezóny a pro simulovaná období a různé scénáře.
Výsledky pro jednotlivé měsíce a sezóny ukazují na vzrůst srážek pro většinu případů a v rámci většiny roku.
Vzrůst srážek je relativně větší v chladné části roku (protaženém až do května) a pro období 2040-2060.
Vývoj se mezi Brnem a Prahou liší zejména v letním období, kdy se v Praze objevují i poklesy srážek.
Největší regionální rozdíly se ukazují v období zimy a jara. Naopak v létě a na podzim je změna srážek minimální a na většině území ČR podobná. Vzrůst srážek dosahuje maximálních hodnot v případě zimy a jara
pro scénář RCP8.5 a období 2040-2060.

2040-2060

PRAHA

BRNO

2015-2039

Graf 3.12.3: Roční chody srážek (mm/den) pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze (řádky). Rozdíly mezi simulacemi
budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000. Linie zobrazují
modelové roční chody, sloupcové grafy ilustrují rozdíly mezi simulovanou budoucností a minulostí.
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Graf 3.12.4: Rozložení změn srážek (mm/den) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, JJA - červen/červenec/srpen, SON-září/říjen/listopad.

3.13 Množství sněhu (snw)
Sníh patří k důležitým klimatickým prvkům, který
ovlivňuje jak přírodní prostřední, tak lidskou činnost.
Výška sněhové pokrývky se v Česku měří k sedmé
hodině ranní a to v cm. Model ale s ohledem na složitost přepočtu sněhu na cm dává výsledky v množství sněhu (hmotnost) na jednotku plochy a rovněž
hloubku sněhu (viz další kapitola). Relativní změny
množství sněhu pro období 2015-2039 a 2040-2060
vůči simulaci historického období 1971-2000 jsou
zobrazeny v grafu 3.13.2. Výsledky ukazují pokles
množství sněhu pro obě studovaná období i pro
oba scénáře. Nejvýraznější změny se pochopitelně
objevují v horských regionech (kde je výskyt sněhové
pokrývky jako takový nejvyšší) - v oblasti Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků, Moravskoslezských Beskyd, Šumavy a v menší míře i Krušných hor. Úbytek sněhu je
v minimálních hodnotách indikován na celém území
ČR. Nejistoty vyjádřené jako směrodatné odchylky
výsledků jednotlivých modelů jsou maximální v oblastech největšího úbytku množství sněhu.

1971-2000

Graf 3.13.1: Rozložení množství sněhu (kg/m2)
pro simulaci období 1971-2000

Grafy 3.13.4 ilustrují rozložení výsledků na celém území ČR pro jednotlivé sezóny a pro simulovaná období
a různé scénáře. Pokles množství sněhu je maximální v zimě pro scénář RCP8.5 a vzdálenější období 20402060 – v horských oblastech na severu Česka je indikován až třetinový pokles množství (hmotnosti) sněhu.

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.13.2: Roční průměr rozložení změn množství sněhu (kg/m2) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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2015-2039 / RCP4.5

2040-2060 / RCP4.5

2015-2039 / RCP8.5

2040-2060 / RCP8.5

SON

MAM

DJF

HIST

Graf 3.13.3: Rozložení změn množství sněhu (kg/m2) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, SON-září/říjen/listopad.
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3.14 Hloubka sněhu (snd)
Kromě množství sněhu na určité ploše modely poskytují také další charakteristiku spojenou se sněhem,
a to aktuální hloubku sněhové pokrývky. Relativní
změny hloubky sněhu pro období 2015-2039 a 20402060 vůči simulaci historického období 1971-2000
jsou zobrazeny v grafu 3.14.2. Rozložení změn je
téměř totožné se změnami množství sněhu, výsledky
jsou ale spojeny s vyšší mírou nejistot. Stejně jako u
množství sněhu výsledky ukazují na relativní pokles
hloubky sněhu pro obě studovaná období i pro oba
scénáře. Nejvýraznější změny se objevují v horských
regionech - v oblasti Krkonoš, Orlických hor, Jeseníků,
Moravskoslezských Beskyd, Šumavy a v menší míře i
Krušných hor. Nejistoty vyjádřené jako směrodatné
odchylky výsledků jednotlivých modelů jsou maximální v oblastech největšího úbytku množství sněhu.
Grafy 3.14.3 ilustrují rozložení výsledků na celém
území ČR pro jednotlivé sezóny a pro simulovaná období a různé scénáře. Pokles množství sněhu je maximální v zimě pro scénář RCP8.5 a vzdálenější období
2040-2060.

Graf 3.14.1: Rozložení hloubky sněhu (m)
pro simulaci období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.14.2: Roční průměr rozložení změn hloubky sněhu (m) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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2015-2039 / RCP4.5

2040-2060 / RCP4.5
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Graf 3.14.3: Rozložení změn hloubky sněhu (m) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, SON-září/říjen/listopad.
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3.15 Období sucha
V různých klimatologických studiích lze najít velké
množství různých definic sucha, podle toho, pro jaký
účel je daná studie zaměřena. Může jít o sucho meteorologické, hydrologické, zemědělské nebo socioekeonomické. Primární příčinou vzniku sucha v Česku
je deficit srážek v určitém období. Proto bylo období
sucha pro účely této práce definováno jako epizoda,
kdy jsou denní srážky nižší než 1 mm po dobu delší
než pět dní. Jak plyne z grafu 3.15.1, je suchem v
tomto smyslu nejčastěji postihována jižní Morava, ale
i širší oblast středních Čech. Relativní změny pro epizody sucha pro období 2015-2039 a 2040-2060 vůči
simulaci historického období 1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.15.2. Výsledné grafy pak ukazují počet
těchto epizod za rok (resp. změny tohoto počtu vůči
historické simulaci).
Výsledky ukazují poměrně výrazný nárůst počtu
epizod sucha pro obě studovaná období i pro oba
scénáře. Tento nárůst se ukazuje zejména v oblastech,
kde je indikován vyšší počet epizod sucha již v sou-

Graf 3.15.1: Rozložení počtu epizod sucha
pro období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.15.2: Roční průměr rozložení změn počtu epizod sucha pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků.
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časnosti. Tedy hlavně na území Jihomoravského kraje (oblast přibližně na jih od Brna) a dále severozápadní
části Středočeského kraje s přesahem k Berounu na jihu a k Lounům a povodí dolní Ohře na severozápadě.
Pokud jde o období 2015-2039, výsledky simulací indikují nárůst počtu epizod sucha na celém území ČR
o 1-3 epizody (z původního počtu cca 12-15). Rozdíly mezi scénáři RCP4.5 a RCP8.5 jsou minimální. Další
nárůst počtu epizod sucha pokračuje i ve vzdálenějším období 2040-2060, kde by mělo dojít k nárůstu o 4-7
epizod ve srovnání s historickým obdobím. Zvýšení počtu epizod je indikováno pro celé území ČR, přičemž
vyšší hodnoty se objevují na území Středočeského a Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a s přesahem do
okolních krajů.
Grafy 3.15.3 ukazují výsledky pro absolutní hodnoty počtu epizod sucha (nejedná se o rozložení změn, ale o
faktické rozložení počtu epizod sucha v simulacích budoucího období). Je zřejmé, že dochází ke zvýraznění
kontrastu mezi jednotlivými regiony díky nárůstu počtu epizod sucha zejména v místech, kde je již nyní
pozorován vysoký počet takových epizod. Zasažené jsou tak zejména severní části Středočeského kraje a jih
Jihomoravského kraje, tedy zemědělsky nejúrodnější oblasti Česka.

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

Graf 3.15.3: Počet epizod sucha pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky).
Absolutní počty pro simulace budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce).
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3.16 Četnost výskytu teplot
Četnosti výskytu průměrných, maximálních a minimálních teplot vyjádřených jako hustota pravděpodobnosti1 jsou zobrazeny v grafech 3.16.1-3. Hodnoty na vertikální ose lze interpretovat jako četnosti během
roku, tzn. například hodnota 0.020 odpovídá přibližně výskytu v celkové době jednoho týdne (7.3 dne).
Modelové výstupy pro historické období byly porovnány s údaji z databáze E-OBS1. Tím se určil tzv. modelový bias, který byl započten pro modelové výsledky budoucích období (viz kapitola 2.1).
Rozložení pravděpodobnosti výskytu teplot má bimodální charakter s dvěma výraznými maximy. Výsledky
obecně ukazují na posun k častějšímu výskytu vyšších teplot pro všechny tři studované charakteristiky,
oba scénáře a obě studovaná období. Výraznější posun k vyšším teplotám se ukazuje pro scénář RCP8.5 a
vzdálenější období 2040-2060.
Posun rozložení pravděpodobnosti výskytu směrem k vyšším teplotám znamená změnu četnosti výskytu
těchto teplot. Kromě posunu rozdělení se ale mění také samotný tvar rozdělení. To platí zejména pro intervaly maxima četností, které jsou pro budoucnost ve většině případů vyšší (viz dále popis konkrétních
případů).
V případě průměrných teplot (viz graf 3.16.1) se první maximum četností výskytu pro historické období pohybuje v rozmezí cca -1 až +3 °C. V Praze se objevují vyšší teploty přibližně o jeden stupeň, v Brně odpovídá
danému maximu vyšší četnost. Pro budoucí období dochází k posunu prvního maxima četností výskytu k
vyšším teplotám o cca 2-3 °C. Posun je větší pro scénář RCP8.5 a rozdíly mezi scénáři jsou větší pro období
2040-2060. Dochází také ke zvýšení četnosti výskytu odpovídající prvnímu maximu. To je větší v případě
Brna, kde četnosti vzrůstají o cca dva dny. Druhé maximum četnosti výskytu průměrných teplot v historickém období odpovídá hodnotám v intervalu cca 12-17 °C. Posun k vyšším teplotám je v tomto případě
menší (o cca 1-2 °C) a nedochází k výraznému zvýšení četností výskytu daných teplot. Rozdíly mezi vývojem
v Praze a Brně a rovněž mezi vývojem pro různé scénáře a různá období jsou v tomto případě minimální.
K zásadním změnám dochází na okrajích rozdělení výskytu četností průměrných teplot. Četnosti výskytu u
nízkých teplot v rozmezí cca -10 až 0 °C se posouvají k teplotám vyšším o cca 2-3 °C. Rozdíly mezi Prahou a
Brnem, použitými scénáři a pro jednotlivá období jsou v tomto případě minimální. Podobná situace platí
pro vysoké teploty v rozmezí cca 17 až 25 °C. Dochází zde k posunu k vyšším teplotám o cca 2 °C a rozdíly
pro jednotlivé výsledky jsou minimální.
V případě maximálních teplot (viz graf 3.16.2) se liší podoba maxim rozdělení četností výskytu. V případě
Brna jsou maxima rozdělení četností pro historické období výrazně vyjádřena okolo teplot 1 až 3 a 16 až 18
°C. V případě Prahy tvoří maxima rozdělení pro historické období širší intervaly hodnot okolo 0 až 6 a 15 až
20 °C. V případě Brna dochází u prvního maxima k posunu k vyšším teplotám o cca 2-3 °C. Tento posun je
větší pro období 2040-2060. V případě Prahy dochází k obdobnému posunu k vyšším teplotám. Zároveň
se zvyšuje četnost pro teploty 7-8 °C o cca jeden den. Pro druhé maximum v případě Brna také dochází k
posunu k vyšším hodnotám o cca 2 °C (výraznější pro vzdálenější období, rozdíly mezi scénáři jsou minimální). V případě Prahy dochází také k posunu k vyšším teplotám o cca 2 °C. Rozdíly pro jednotlivá období

Praha

Brno

Graf 3.16.1: Hustota pravděpodobnosti rozložení průměrné teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060
ve srovnání s pozorováním za období 1971-2000, uzlové body odpovídající Praze a Brnu.
1

viz kapitola 2 Zpracování výstupů klimatických modelů
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a scénáře jsou minimální. Změny na okrajích rozdělení jsou obdobné jako v případě průměrných teplot. Pro
nízké teploty v rozmezí cca -10 až 0 °C se ukazuje posun k vyšším teplotám o cca 2 °C. Rozdíly mezi Prahou a
Brnem, scénáři a budoucími obdobími jsou v tomto případě minimální. V případě vysokých teplot v rozmezí
cca 25-35 °C dochází k posunu rozdělení k vyšším teplotám o cca 1-2 °C a rozdíly pro jednotlivé výsledky
jsou i v tomto případě minimální.
V případě minimálních teplot (viz graf 3.16.3) jsou hodnoty četností pro maxima rozdělení výrazně vyšší než
v předchozích případech. To platí zejména pro první maximum dosahující hodnot okolo 0.063 (23 dnů). V
případě Brna se první maximum rozdělení četností pro historické období nachází v intervalu cca -2 až +1
°C. V případě Prahy je toto maximum posunuto k teplotám cca -2 až +2 °C. V případě Brna i Prahy dochází
pro budoucí období k posunu prvního maxima k teplotám vyšším o cca 2-3 °C. Tento posun je výraznější
pro vzdálenější období 2040-2060 a scénář RCP8.5 (v případě Prahy jsou tyto rozdíly menší). Dochází také
k nárůstu četnosti pro teploty v oblasti prvního maxima rozdělení četností až o cca 2 dny. Druhé maximum
v rozdělení četností se pohybuje v intervalu cca 8 až 11 °C v případě Prahy a 7 až12 °C v případě Brna. Pro
budoucí období se ukazuje výrazný posun k vyšším teplotám až o 3 °C. Tento posun je výraznější pro vzdálenější období a scénář RCP8.5, rozdíly jsou ale relativně malé. Změny na okrajích rozdělení jsou obdobné
jako v předchozích. Pro nízké teploty v rozmezí cca -15 až -5 °C se ukazuje posun k vyšším teplotám o cca 2-3
°C. Rozdíly mezi Prahou a Brnem, scénáři a budoucími obdobími jsou v tomto případě minimální, nejvyšší
posun se ukazuje v případě období 2040-2060 a scénáře RCP8.5. V případě vysokých teplot v rozmezí cca
15 až 20 °C dochází k posunu rozdělení k vyšším teplotám o cca 2 °C. Rozdíly mezi Prahou a Brnem jsou i v
tomto případě minimální, nejvyšší rozdíl se opět ukazuje pro období 2040-2060 a scénář RCP8.5.

Praha
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Graf 3.16.2: Hustota pravděpodobnosti rozložení maximální teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060
ve srovnání s pozorováním za období 1971-2000, uzlové body odpovídající Praze a Brnu.
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Graf 3.16.3: Hustota pravděpodobnosti rozložení minimální teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060
ve srovnání s pozorováním za období 1971-2000, uzlové body odpovídající Praze a Brnu.
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3.17 Rychlost větru (sfcW)
Vítr patří mezi nejproměnlivější meteorologické prvky
a to jak časově, tak i prostorově. Rychlost větru je výrazně ovlivněna drsností zemského povrchu – čím je
povrch hladší, tím je rychlost větru vyšší. Standardně
se rychlost větru měří ve výšce 10 m nad povrchem.
Simulace historického období 1971-2000 je uvedena
v grafu 3.17.1 – zde je ale nutné zdůraznit, že vlivem
lokálních orografických faktorů může být skutečná
rychlost v daném místě výrazně vyšší (typicky výrazné
kopce typu Milešovka, Sedlo v Českém středohoří,
které jsou ale relativně malé ve srovnání s měřítkem
modelu). Změny rychlosti větru pro období 20152039 a 2040-2060 vůči simulaci historického období
1971-2000 jsou zobrazeny v grafu 3.17.2. Výsledky
ukazují minimální změny pro obě studovaná období
i pro oba scénáře. Zatímco se průměrné roční hodnoty rychlosti větru pohybují v intervalu cca 3-5 m/s,
modelové výstupy ukazují na změny v průměru o 0.05
m/s. Rozdíly mezi jednotlivými oblastmi ČR se liší ve
znaménku, jsou ale malé a nejistoty vyjádřené jako
směrodatné odchylky výsledků jednotlivých modelů
dosahují hodnoty těchto rozdílů.

Graf 3.17.1: Rozložení rychlosti větru (m/s)
pro simulaci období 1971-2000

2040-2060

RCP8.5

RCP4.5

2015-2039

1971-2000

Graf 3.17.2: Roční průměr rozložení změn rychlosti větru (m/s) pro scénáře RCP4.5 a RCP8.5 (řádky). Rozdíly mezi
simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000.
Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou
odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
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Graf 3.17.3 zobrazuje modelový průměr ročních chodů pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze. V grafech
jsou vyneseny výsledky odpovídající historické simulaci i budoucím scénářům (linie) a jejich rozdíly (sloupcový graf uprostřed). Grafy 3.17.4 ilustrují rozložení výsledků na celém území ČR pro jednotlivé sezóny a pro
simulovaná období a různé scénáře.
Výsledky pro jednotlivé měsíce ukazují na minimální změny a odlišný roční chod pro Brno a Prahu. Zatímco
v Praze se ukazuje maximum rychlostí větru v zimě, v Brně je posunuto na začátek jara. Výsledky pro jednotlivé sezóny ukazují největší regionální rozdíly v období zimy a jara. Zatímco v létě je indikován spíše
pokles rychlosti větru pro oba scénáře a období, v zimě převažuje nevýrazné zvýšení rychlostí větru (kromě
případu RCP4.5 a období 2040-2060).

2040-2060

PRAHA

BRNO

2015-2039

Graf 3.17.3: Roční chody rychlosti větru (m/s) pro uzlové body odpovídající Brnu a Praze (řádky). Rozdíly mezi simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 (sloupce) a simulacemi pro historické období 1971-2000. Linie
zobrazují modelové roční chody, sloupcové grafy ilustrují rozdíly mezi simulovanou budoucností a minulostí.
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Graf 3.17.4: Rozložení změn rychlosti větru (m/s) pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce)
a pro různé sezóny (řádky). Barevná škála zobrazuje průměr modelových výsledků, čárové kontury ukazují nejistoty vyjádřené směrodatnou odchylkou výsledků jednotlivých modelů.
DJF - prosinec/leden/únor, MAM - březen/duben/květen, JJA - červen/červenec/srpen, SON-září/říjen/listopad.

3.18 Proměna měststkých tepelných ostrovů
Městské oblasti jsou všeobecně teplejší než okolní
venkovské oblasti porostlé vegetací a to z několika
důvodů: snížení evapotranspirace ve městech, změna
geometrie a zvýšení podílu pohlceného dopadajícího
slunečního záření, rozdílné tepelné kapacity materiálů používaných ke stavbě budov a povrchů (asfalt,
beton, sklo), teplotní vodivost použitých materiálů,
albedo a vyzařování. Komplex těchto faktorů vede
ke vzniku tzv. tepelného ostrova města – tedy situaci,
kdy město, nebo alespoň jeho centrální část, je teplejší než okolní venkovská krajina.
Pro studium vývoje tepelného ostrova města v
souvislosti se změnou klimatu lze použít několik
přístupů. Základním a současně nejméně náročným,
který je použit i v této studii, je využití výstupů regionálního klimatického modelu s vysokým rozlišením
(v tomto případě 0,11 °, tedy cca 12 km). Na základě
vypočtených teplotních charakteristik pro budoucí
stav klimatu lze určit rozdíly mezi teplotou ve 2 metrech nad zemí (která je nejzkoumanějším prvkem při
studiu změny tepelného ostrova města) v současnosti
a budoucnosti a to pro ty uzlové body (případně jen
jeden uzlový bod), které odpovídají centrální oblasti
daného města.
Z modelových simulací lze následně určit například
posun v rozložení hustoty pravděpodobnosti1 teploty
vzduchu. To nám umožní udělat si základní představu
o vývoji teplot v čase, jejich statistickém rozložení a
případnému posunu k vyšším teplotám a taky častějšímu výskytu těchto vyšších teplot (což souvisí s častějším výskytem horkých vln, které můžou mít i delší
trvání – jev, který má ve velkých městech obzvláště
negativní dopady na zdraví obyvatel a zvýšení jejich
úmrtnosti). Tyto změny jsou v souladu s výsledky 4.
hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu
klimatu (IPCC, Beniston et al. 2007).

Graf 3.18.1: Hustota pravděpodobnosti rozložení teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060 ve
srovnání s pozorováním za období 1971-2000, průměrná teplota vzduchu a uzlový bod odpovídající Praze.

Graf 3.18.2: Hustota pravděpodobnosti rozložení teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060 ve
srovnání s pozorováním za období 1971-2000, maximální teplota vzduchu a uzlový bod odpovídající Praze.

Pokud se zaměříme na oblast Prahy, lze na základě
simulovaných výstupů pro uzlový bod ležící v centrální části města pro období kolem poloviny 21. století počítat s posunem teplot k vyšším hodnotám. To
platí pro všechny teplotní charakteristiky, tj. teplotu
průměrnou, maximální a minimální (viz obr. 3.18.1-3).
Lze předpokládat, že takováto změna povede k zesílení projevů tepelného ostrova města. Je tedy nutné
počítat s delším trváním vyšších teplot v centrální
části Prahy a samozřejmě i se zvýšením nočních minimálních teplot – situací, která je velmi negativní z
hlediska tepelného komfortu obyvatel města.
Jedním z často uvažovaných parametrů majících souvislost s tepelným komfortem obyvatel města je počet
tropických nocí, tedy takových, kde teplota neklesne
pod 20 °C. Na základě uvažovaných simulací dojde ke
zvýšení jejich počtu – v nejméně příznivém scénáři
1

viz kapitola 2 Zpracování výstupů klimatických modelů

Graf 3.18.3: Hustota pravděpodobnosti rozložení teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060 ve
srovnání s pozorováním za období 1971-2000, minimální teplota vzduchu a uzlový bod odpovídající Praze.
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(RCP8.5) by to pro období 2040 až 2060 mělo být asi
pětinásobně. Tady je nutné připomenout, že model
sám o sobě v sobě nemá zahrnut vliv tepelného ostrova Prahy, tudíž reálně zvýšení by bylo ještě větší.
Ostatně v centrální části města už nyní pozorujeme
zvýšení počtu tropických nocí v průměru o 1 za deset
let (při průměrném počtu 5 tropických nocí v posledních 25 letech). Jak vyplývá z přiložených obrázků, lze
v následujících dekádách očekávat i zvýšení denních
maxim a s nimi souvisejících letních i tropických dnů
a naopak se sníží počet dnů ledových i mrazových.
Zvýšení pravděpodobnosti výskytu tropických dnů
vychází v tom nejméně příznivém případě jako téměř
dvojnásobné.
V případě Brna, které je podstatně menší než Praha, se
město neprojevuje tak výrazným tepelným ostrovem
(Dobrovolný a kol., 2012). Přesto samotné centrum
města je s ohledem na svou výraznou zastavěnost
rovněž často podstatně teplejší než okolní krajina. Výsledky modelových simulací počítají taky se zvýšením
teplot vzduchu (viz obr. 3.18.4-6). Například počet
tropických dnů by se měl zvýšit zhruba o dvě třetiny
(tedy ze současného počtu zhruba 8-9 dnů za rok na
cca 14 dnů) a tropické noci, které se teď vyskytují jen
velmi výjimečně, by se měly objevovat podstatně častěji. Vcelku logické je pak i snížení počtu dnů s velmi
nízkými teplotami.
Výše použitý přístup s využitím výsledků regionálních
klimatických modelů i přes vysoké rozlišení trpí tím,
že v modelu nejsou zahrnuty lokální vlivy městského
prostředí. Pro přesnější zhodnocení vlivu města je
nutné do modelu zahrnout speciální parametrizace
popisující co nejlépe fyzikální vlastnosti povrchu
daného města. Existuje jich celá řada – zmiňme například SURFEX (SURface EXternalisée; La Moigne, 2009)
nebo Single Layer Urban Canopy Model (SLUCM; Kusaka and Kimura (2004). Tyto parametrizace uvažují
povrch v co možná nejrealističtější podobě – tedy
jako uliční kaňony, ve kterých se uvažuje vliv zastínění, odrážení a pohlcování radiace. V rámci těchto
schémat se pracuje s podrobnějším rozlišením (1 km
nebo i méně). Výsledky modelování se zahrnutím
těchto schémat jsou podstatně realističtější, co se
týká simulování tepelných ostrovů města (a modifikací klimatu ve městech jako takových) – teplota ve
velkých městských aglomeracích je vyšší než v jejich
okolí, relativní vlhkost naopak nižší a rychlost větru
(hlavně v létě) poněkud vyšší. Přitom změny jsou pozorovatelné nejen u zemského povrchu, ale i do výšek
desítek až několika málo stovek metrů.
Z hlediska působení městského klimatu na člověka
je vhodné uvažovat nejen změnu teploty vzduchu a
případně od ní odvozených charakteristik, ale rovněž
i charakteristiky popisujíc teplotní komfort člověka.
Příkladem může být fyziologicky ekvivalentní teplota

Graf 3.18.4: Hustota pravděpodobnosti rozložení teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060 ve
srovnání s pozorováním za období 1971-2000, průměrná teplota vzduchu a uzlový bod odpovídající Brnu

Graf 3.18.5: Hustota pravděpodobnosti rozložení teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060 ve
srovnání s pozorováním za období 1971-2000, maximální teplota vzduchu a uzlový bod odpovídající Brnu.

Graf 3.18.6: Hustota pravděpodobnosti rozložení teploty vzduchu pro období 2015-2039 a 2040-2060 ve
srovnání s pozorováním za období 1971-2000, minimální teplota vzduchu a uzlový bod odpovídající Brnu.
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vzduchu (viz např. Höppe, 1983), kterou je možné vypočíst pomocí mikroklimatických modelů (např. Matzarakis et al. 2010). Ta názorně popisuje frekvenci výskytu a intenzitu tepelného stresu se zahrnutím těch parametrů, které ho ovlivňují (tedy i vlhkost vzduchu, rychlost větru, intenzitu slunečního záření, lze zahrnout i
vliv toků tepla z budov a oblečení) – v tomto případě jsou potřeba na vstupu hodinová data, která pro účely
této studie nebyla uvažována. Pro její případné rozšíření by takový výstup byl velmi užitečný.
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3.19 Index požárního nebezpečí
Nebezpečí požáru je spojeno s klimatickými podmínkami a podmínkami aktuálního počasí. Toto nebezpečí
se standardně odhaduje pomocí různých indexů nebezpečí požáru. Indexy nebezpečí požáru berou do
úvahy řadu meteorologických, fenologických a dalších parametrů. Používané indexy požárního nebezpečí
se mezi sebou výrazně liší svou konstrukcí. Mezi velmi komplexní patří například v Německu používaný
M-68 anebo indexy FWI (tzv. kanadský index) a McArthur (např. Stigter, 2010; Dowdy et al., 2009; San Miguel-Ayanz et al., 2003; Možný a Bareš, 2014; Cohen et Deeming, 1985; Skvarenina et al, 2003). Poslední dva
zmiňované berou do úvahy kromě meteorologických faktorů, také charakteristiky půdní vlhkosti anebo
množství paliva (jako třeba spadané listí).
Výstupy klimatických modelů poskytují pouze omezený počet proměnných a pro odhad nebezpečí požáru
je tedy potřeba využít indexů jednodušších, do jejichž výpočtu vstupují základní modelované prvky. Pro
odhad budoucího vývoje jsme proto použili dva takové indexy - Angströmův index1 odhadující možnosti
vznícení s použitím mezidenní proměny meteorologických parametrů a Nesterovův index1 započítávající
kumulativní hodnoty (viz např. Eastaugh et al., 2012; Skvarenina et al, 2003).
Do výpočtu Angströmova indexu se započítávají hodnoty relativní vlhkosti a teploty. Výsledek je rozdělen
do pěti stupňů:
- první stupeň A1 pro hodnoty A>4.0 hodnotí vznik požáru jako nepravděpodobný
- druhý stupeň A2 pro hodnoty 3.0<A<4.0 hodnotí podmínky pro vznik požáru jako nepříznivé
- třetí stupeň A3 pro hodnoty 2.5<A<3.0 hodnotí podmínky pro vznik požáru jako příznivé
- čtvrtý stupeň A4 pro hodnoty 2.0<A<2.5 hodnotí podmínky pro vznik požáru jako příznivější
- pátý stupeň A5 pro hodnoty A<2.0 hodnotí možnost výskytu požáru jako velmi pravděpodobnou
Graf 3.19.1 zobrazuje výsledky analýzy modelové simulace historického období a budoucího vývoje pro
různé scénáře (sloupce) v první až čtvrté skupině hodnot Angströmova indexu (řádky). Pátá skupina není
zobrazena, protože počet dnů padající za rok do této kategorie byl všude nulový. Stejné je to i u třetí a čtvrté
kategorie, která jsou pro ilustraci v grafu uvedeny. Výsledky ukazují, že v modelové simulaci je riziko vzniku
požárů minimální. Zároveň je zřejmé, že pro budoucí období se počet dnů spadajících do první kategorie
mírně snižuje (výraznější pro scénář RCP8.5 a období 2040-2060) a počet dnů spadajících do druhé a třetí
kategorie mírně zvyšuje (opět výraznější pro scénář RCP8.5 a období 2040-2060). To platí zejména pro Žatecko a okolní oblast dolního a středního Poohří a jih Jihomoravského kraje.
Do výpočtu Nestorovova indexu se započítávají hodnoty teploty a rosného bodu v pro období s minimem
srážek (<3 mm za den). Výsledek je opět rozdělen do pěti stupňů:
- první stupeň N1 pro hodnoty N<300 označuje nulové riziko požáru
- druhý stupeň N2 pro hodnoty 301<N<1000 označuje nízké riziko požáru
- třetí stupeň N3 pro hodnoty 1001<N<4000 označuje střední riziko požáru
- čtvrtý stupeň N4 pro hodnoty 4001<N<10000 označuje vysoké riziko požáru
- pátý stupeň N5 pro hodnoty N>10000 označuje extrémně vysoké riziko požáru
Graf 3.19.2 zobrazuje výsledky analýzy modelové simulace historického období a budoucího vývoje pro
různé scénáře (sloupce) v první až čtvrté skupině hodnot Nestorovova indexu (řádky). Pátá skupina opět
není zobrazena, protože počet dnů padající za rok do této kategorie byl všude nulový. Výsledky ukazují, že
metodika Nestorovova indexu poukazuje na rozsáhlejší oblasti hodnocené s nenulovým rizikem požáru.
Ty se objevují dokonce i pro čtvrtou kategorii v případě scénáře RCP8.5. Zvýšené riziko požárů je tomto
případě indikováno zejména pro Žatecko a okolní oblast dolního a středního Poohří. Stejně jako v případě
Angströmova indexu se zvýšené riziko požárů ukazuje také pro jižní část Jihomoravského kraje. Pro budoucí
období se počet dnů spadajících do první kategorie mírně snižuje (výraznější pro scénář RCP8.5 a období
2040-2060). Kromě scénáře RCP4.5 ve čtvrté kategorii se počet dnů spadajících do druhé, třetí a čtvrté kategorie mírně zvyšuje (opět výraznější pro scénář RCP8.5 a období 2040-2060).
Grafy 3.19.1 a 3.19.2 představují výsledky modelových simulací, které nebyly dále korigovány v porovnání
s analýzou pozorovaných dat. Zároveň srovnání modelových výstupů teploty v historickém období s databází E-OBS ukázalo, že modelové výstupy indikují nižší teploty. Pro posouzení nebezpečí požáru danými
indexy to znamená snížení počtu dnů spadajících do vyšších kategorií. Výsledky tedy zejména poukazují
na rozložení nebezpečí požárů (oblast Žatecka a jihu Moravy) a na pravděpodobné mírné zvýšení tohoto
nebezpečí do budoucnosti.
1

viz kapitola 2 Zpracování výstupů klimatických modelů
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Graf 3.19.1: Rozložení změn počtu dnů v roce pro různé kategorie Angströmova indexu požárního nebezpečí (řádky)
pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce).
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Graf 3.19.2: Rozložení změn počtu dnů v roce pro různé kategorie Nesterovova indexu požárního nebezpečí (řádky)
pro historickou simulaci a rozdíly se simulacemi budoucích období 2015-2039 a 2040-2060 pro scénáře RCP4.5 a RCP 8.5 (sloupce).

2040-2060 / RCP8.5

4 Shrnutí výsledků
V rámci provedené studie byly analyzovány základní i odvozené teplotní charakteristiky. Pro teplotu modelové simulace ukazují na zvýšení průměrných, maximálních i minimálních teplot přibližně v intervalu
1.5-2.5°C (viz kapitoly 3.7-3.9). Vzrůst teplot je indikován pro obě hodnocená období a oba scénáře (vyšší nárůst pro vzdálenější období 2040-2060 a scénář RCP8.5). Relativně větší vzrůst teplot se objevuje v chladné
části roku, kdy se také ukazují největší regionální rozdíly (vyšší nárůst teplot je indikován v oblasti Šumavy,
Podkrušnohoří, Krkonoš, Jeseníků, Moravské brány a rozsáhlých oblastí Jihomoravského, Olomouckého a
Zlínského kraje).
Dále byly studovány počty letních, tropických, ledových a mrazových dnů a tropických nocí (viz kapitoly
3.1-3.5). Modelové výsledky ukazují na zvýšení počtu tropických nocí a letních a tropických dnů, výsledky zároveň poukazují na snížení počtu ledových a mrazových dnů. Ukazuje se tedy nárůst počtu dnů
s vyššími teplotami v teplé části roku a pokles počtu dnů s nízkými teplotami zejména v chladné části roku.
Zvýšení počtu tropických nocí (noc, v níž minimální teplota vzduchu neklesla pod 20 °C) a letních a tropických dnů (den, v němž maximální teplota vzduchu byla 25, resp. 30 °C nebo vyšší) se objevuje pro obě
studovaná období a oba scénáře, nárůst počtu těchto dnů a nocí se zvětšuje pro vzdálenější období 20402060 a scénář RCP8.5. Nejvyšší nárůst se pozoruje zejména na jižní Moravě (přibližně mezi Znojmem a Hodonínem) a v Praze a okolí. Významný nárůst počtu tropických a letních dnů se objevuje v oblasti České
tabule, v oblasti kolem Vltavy táhnoucí se z Prahy na jih Čech anebo severní části Moravské brány. Pro různé
varianty výsledků a různé oblasti se zvýšení počtu letních dnů pohybuje v intervalu 10-35 dnů, pro tropické
dny 2-12 dnů a pro tropické noci 1-7 nocí. Pro (zejména) chladnou část roku ukazují modelové simulace
pokles počtu ledových a mrazových dnů (den, v němž maximální, resp. minimální teplota vzduchu byla nižší
než 0 °C) pro obě studovaná období i pro oba scénáře. Pro různé varianty výsledků a různé oblasti se pokles
počtu ledových dnů pohybuje v intervalu 2-16 dnů a pro mrazové dny 5-30 dnů.
Mezi dalšími studovanými charakteristikami byl počet horkých vln (viz kapitola 3.11). Horkou vlnou rozumíme zpravidla vícedenní období letních veder, během něhož dosahují vysoké maximální denní teploty. V
historickém období 1971-2000 na území Česka objevují 1 až 2 vlny za rok. Na základě modelových výpočtů
by se v období 2015-2039 měl počet horkých vln zvýšit o 1 až 2, pro období 2040-2060 vychází zvýšení o 2
až 4. Celkově je výraznější nárůst výskytu horkých vln patrný v nižších polohách Moravy a Slezska, částečně
i na severovýchodě a jihovýchodě Čech.
Změny teplotních charakteristik byly dále využity k posouzení proměn efektu městského tepelného ostrova (viz kapitola 3.19). Komplex faktorů typických pro velké aglomerace vede ke vzniku tzv. tepelného
ostrova města – tedy situaci, kdy město, nebo alespoň jeho centrální část, je teplejší než okolní venkovská
krajina. V případě Prahy lze na základě simulovaných výstupů pro uzlový bod ležící v centrální části města
pro období kolem poloviny 21. století počítat s posunem teplot k vyšším hodnotám. Lze předpokládat, že
takováto změna povede k zesílení projevů tepelného ostrova města. Je tedy nutné počítat s delším trváním
vyšších teplot v centrální části Prahy a samozřejmě i se zvýšením nočních minimálních teplot – situací, která
je velmi negativní z hlediska tepelného komfortu obyvatel města. V případě Brna, které je podstatně menší
než Praha, se město neprojevuje tak výrazným tepelným ostrovem. Přesto samotné centrum města je s
ohledem na svou výraznou zastavěnost rovněž často podstatně teplejší než okolní krajina a výsledky modelových simulací počítají taky se zvýšením teplot vzduchu.
Kromě teplotních charakteristik byly rovněž studovány srážky, relativní vlhkost, rychlost větru a doba
trvání slunečního svitu (viz kapitoly 3.12, 3.6, 3.17 a 3.10). Pro všechny tyto prvky ukazují modelové výsledky na nevýrazné změny, jejichž hodnoty dosahují hodnot zjištěných nejistot, díky čemuž není možná
podrobnější interpretace. Výjimkou je množství sněhu (viz kapitoly 3.13 a 3.14), kde modelové simulace
ukazují na jeho významné snížení. To se projevuje hlavně v horských regionech a je výraznější pro scénář
RCP8.5 a vzdálenější období 2040-2060, kdy je v maximu indikován až třetinový pokles množství sněhu.
V návaznosti na studii průměrných srážek za určité období byly rovněž studovány epizody sucha (období,
kdy jsou denní srážky nižší než 1 mm po dobu delší než pět dní, viz kapitola 3.15). Modelové výsledky ukazují poměrně výrazný nárůst počtu epizod sucha pro obě studovaná období i pro oba scénáře. Tento nárůst
je pozorován zejména v oblastech, kde je vyšší počet epizod sucha již v současnosti. Tedy hlavně na území
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Jihomoravského kraje (oblast přibližně na jih od Brna) a dále severozápadní části Středočeského kraje s
přesahem k Berounu na jihu a k Lounům a povodí dolní Ohře na severozápadě. Pro různé varianty výsledků
a různé oblasti se nárůst počtu období sucha pohybuje v intervalu 1-7 epizod.
Kombinací studie teplotních charakteristik, srážek a relativní vlhkosti byl propočten také vývoj indexu požáru (viz kapitola 3.18). Byly použity dva přístupy indikující riziko vzniku požáru. Oba tyto indexy rozlišují
pět stupňů nebezpečí požárů od zcela nepravděpodobných podmínek po extrémně vysoké riziko vzniku
požáru. Modelové simulace ukazují, že ani v historickém ani budoucím období se nevyskytují podmínky pro
pátý (tedy nejhorší) stupeň hodnocení nebezpečí požárů. Do čtvrté a třetí kategorie spadá pouze několik
uzlových bodů s nenulovým počtem dnů. To platí zejména pro Žatecko a okolní oblast dolního a středního
Poohří a jižní oblasti Jihomoravského kraje přibližně mezi Znojmem a Hodonínem. Pro budoucí období
modelové výsledky indikují mírné zvýšení počtu dnů v těchto kategoriích a naopak snížení počtu dnů pro
první kategorii podmínek nepříznivých pro vznik požáru.
S ohledem na charakter modelových simulací, nejistoty získaných výsledů a další je potřeba při interpretaci
zpracování modelových výsledků brát v úvahu fakt, že:
-

Modelové simulace klimatu jsou zatížené neurčitostmi vyplývajícími z chaotického chování, nedokonalého poznání a popisu klimatického systému a nejistoty ve scénářích vývoje koncentrací skleníkových plynů a využití povrchu.

-

Výstupem klimatických modelů je scénář, tedy projekce možného budoucího vývoje. Nejedná se o
deterministickou předpověď ve smyslu předpovědi počasí.

Autoři studie děkují za možnost použití dat E-OBS (Haylock et al., 2008) z projektu EU-FP6 ENSEMBLES (http://
ensembles-eu.metoffice.com), poskytovatelům dat z projektu ECA&D (http://www.ecad.eu) a rovněž za možnost
zpracovat modelové výstupy iniciativy Euro-CORDEX (http://www.euro-cordex.net/).
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