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Regional Climate Modeling
Práce je psaná anglicky na 137 číslovaných stranách a s CD jako přílohou. Je členěna do 7
kapitol, seznamu literatury, seznamu tabulek, obrázků a seznamu zkratek.
Tématem práce je modelování klimatu na omezené oblasti. Autor využíval především
regionální model RegCM ve velmi vysokém rozlišení (10 km) na oblasti s komplexní
orografií. V tomto smyslu navazuje na práci projektu CECILIA (EC, FP6). Model RegCM byl
aplikován na výstupy globálního modelu ECHAM5 pro emisní scénář A1B. Jako validační
data byly použity reanalýzy ERA-40.
V úvodu autor stručně ale přehledně popisuje motivaci k používání modelu klimatu, důvody
použití downscalingových metod (včetně RCM) a uvádí strukturu celé práce.
První kapitola je věnována základním principům modelování klimatu. V subkapitole 1.1 se
autor možná až příliš věnuje zcela základním a známým záležitostem (definice klimatu,
složení atmosféry, skleníkové plyny, zdroje energie pro klimatický systém,…) a zejména
v této části jde spíše o text populárně-naučný než odborný. Oproti tomu např. v subkapitole
1.2.1. autor zmiňuje ensemblový přístup k modelování, aniž by ho blíže vysvětlil a popsal.
V dalších částech první kapitoly autor ovšem velice pěkně a věcně popisuje zejména
problematiku downscalingu a vazby mezi řídícím GCM a RCM.
Druhá kapitola je věnována stručnému popisu historie modelu RegCM a algoritmu jeho
klíčových částí (dynamika, parametrizace). Popisuje i výsledky některých dříve provedených
studií s tím to modelem.
Třetí kapitola se zabývá problematikou systému modelování s vysokým rozlišením pro oblast
střední a východní Evropy. Rekapituluje dosud realizované mezinárodní projekty, popisuje
problematiku nestingu (přímý a dvojstupňový) a ukazuje lepší výsledky při dvojstupňovém
nestingu pro RegCM3. Dále se zabývá problematikou konvektivních schémat modelu
RegCM3 a logicky zdůvodňuje výběr schématu Grell. Dále jsou zrekapitulovány základní
parametry modelu RegCM a jeho konfigurace, diskutovány nároky na výpočetní techniku a
výpočetní čas. Závěr kapitoly je věnován popisu modelového systému celého projektu
CECILIA (včetně účasti dalších organizací) a začlenění modelu RegCM do tohoto systému.
Čtvrtá kapitola je věnována validaci modelů. Nejprve byly posuzovány nejen teploty vzduchu
ve 2 metrech a srážky, ale i příkon krátkovlnného globálního slunečního záření. Následně se
autor zabývá validací extrémních (minimálních a maximálních denních) teplot na území ČR,
Rakouska, Maďarska a Slovenska a v závěru kapitoly porovnává simulované výsledky
s výstupy ostatních modelovacích systémů v rámci projektů CECILIA a ENSEMBLES.

Ukazuje, mimo jiné, bias modelu RegCM3-alfa ve srážkách a možnost jeho částečné
redukce přechodem na RegCM3-beta.
Pátá kapitola je věnována projekcím – změně klimatu ve střední a východní Evropě. Autor
definuje 2 období: blízká budoucnost (2021-2050) a vzdálená budoucnost (2071-2100).
Popisuje výsledky simulace modelem RegCM3 pro emisní scénář A1B, v rozlišení 10 km,
řízený GCM ECHAM5 s double-nestingem přes RegCM 25 km. Diskutuje scénářové změny
teplot, srážek a rychlosti větru, a to z hlediska ročních průměrů (úhrnů), tak i sezónních
charakteristik. Dále se zabývá problematikou změn extrémních hodnot a porovnáním
výsledků s výsledky dalších modelovacích systémů.
V šesté kapitole se autor zabývá souvislostmi snížení biasu při modelování srážek pomocí
modelů RegCM3-alfa a RegCM3-beta. Porovnává výsledky modelů pro kontrolní klima, pro
teploty a srážky při běhu s krajovými podmínkami jak z ERA-40, tak z ECHAM5, s databází
pozorování E-OBS, včetně ročních chodů. Následně porovnával i výsledky pro projekce
klimatu na 2 období, 2021-2050 a 2071-2100. V závěru je konstatováno, že verze RegCM3beta poněkud snižuje bias u srážek, ale nemá velký celkový efekt na signál ve scénářových
simulacích. Zdůrazňuje ale nutnost jak post-processingu modelových výstupů, tak i dalšího
vývoje modelu a snižování biasu.
Sedmá kapitola je věnována studii modelování pro oblast Afriky v rámci projektu CORDEX
pomocí modelu RegCM3 a RegCM4 s rozlišením 50 km. Zajímavý efekt, kdy výsledky RCM
vykazují v některých oblastech horší shodu s pozorováním než ERA-Interim (použitá pro
krajové podmínky při výpočtu kontrolního klimatu) vysvětluje autor nedostatečně realistickým
popisem SST.
Práce je psána, pokud mohu posoudit, dobrou a dobře srozumitelnou angličtinou, k jazykové
stránce nemám výhrady.
Pokud jde o připomínky k práci:
1. V některých grafech malé popisky a hodnoty škály, horší čitelnost.
2. Strana 60 – extrémy: někdy je problematické různé kombinace průměrování a extrémů
jednoznačně vyjádřit. Občas bývá lepší místo popisu veličiny samotné (prostorové
minimum, průměr a maximum průměrné maximální denní teploty apod.) vyjádřit veličinu
vlastně popisem algoritmu jejího výpočtu. Jsou hodnoty v tab. 4.2. a 4.3. počítány tak, že
byla pro jednotlivé sezóny a gridové body spočítána průměrná denní teplotní maxima za
roky 1961-1990 a následně hledáno jejich minimum, průměr a maximum přes všechny
gridové body v daném státě (analogicky pro denní minimální teploty v tab.4.4. a 4.5.)?
Zcela ale chápu, že definovat slovně takto komplikované charakteristiky je někdy velice
těžké.

3. Na str. 62 v diskusi výsledků pozorování a modelových simulací pro počty letních,
ledových a mrazových dnů a tropických nocí je nesprávně uvedena definice tropické
noci: „Number of tropical nights (days where Tmin>20°C)“. Jednak podle klasické definice
tropické noci by mělo jít pouze o noční teploty od 21 do 07 MSSČ, jednak i minimální
noční teplota přesně 20°C splňuje definici tropické noci. Pokud byly v porovnání použity
jinak definované charakteristické dny, mělo by to být v textu jasně uvedeno a přesně
definováno.
4. Strana 70: asi chyba ve 2.řádku 2.odstavce (je uvedeno, že je to porovnání s během,
řízeným reanalýzou ERA-40, pravděpodobně jde ale o porovnání s databází E-OBS).
V popisu pod obr. 5.2. uvedeno správně.
5. Str. 81-84 (tab. 5.1. až 5.13): možná by stačilo uvést jen velikost změn NF-CTRL a FFCTRL a ne hodnoty samotné (mají bias, takže některé uvedené hodnoty z CTRL
nemusejí odpovídat tomu, co bylo v období 1961-1990 napozorováno). V této fázi nejde
ani tak o hodnoty jako takové, ale o jejich změny.
6. Str. 88: odkaz na „Fig. 5.2-5.6 left“ je asi špatně, má pravděpodobně být odkaz na „Fig.
5.19-5.23 left“. Totéž strana 89, začátek 2.odstavce (…„right“). Podobně na straně 91
(2.řádek) má být odkaz na obr. 5.24 a ne na 5.8.
7. Strana 95: V kapitole 6.1. na 2.řádku je odkaz na obr. 7.1., zřejmě má být na obr. 6.1.
8. Str.109: u porovnání srážek odkaz na obr. 7.2., má být 7.3.
Celkově lze na práci lze ocenit zejména to, že v ní autor prokázal schopnost samostatně
pracovat s regionálními modely klimatu, prakticky ve všech fázích (od přípravy krajových a
počátečních podmínek, navázání modelu na ně, přes konfiguraci modelu, samotné výpočty,
až po základní validaci výsledků). Práce je navíc psána velice srozumitelně a je dobře
členěna do jednotlivých kapitol. Naopak přivítal bych v práci více „vědy“. Podle mého názoru
by například autorem zjištěné a v práci jasně ukázané nadhodnocování srážek modelem
RegCM zasloužilo poněkud hlubší analýzu možných příčin, ne jen konstatování, že je nutný
další vývoj modelu.
Celkově považuji práci za dostatečně kvalitní a doporučuji přijetí práce k obhajobě.

V Hradci Králové dne 8.9.2011
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