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Klimatická data 

• Vstupy 

• Zpracování 

• Surové výstupy 

• Adjustace 



Klimatická data 

• Vstupy 
• Data z modelu ALADIN (1961 – 2015) 

• Tabulky v txt formátu a struktuře 
SUBSTR(ID,1,18); DATUM; PRECI; TMEAN 

LAT+4874_LON+01687; 01-01-2013; 1; -0.50 

• Ve 131 bodech čtvercové sítě 25x25 km 

 



Klimatická data 
Plošný rozsah poskytnutých dat 



Klimatická data 
Ideální plošný rozsah dat pro další zpracování 



Klimatická data 

• Zpracování 
• Doplnit čtvercovou síť 

• Doplněným bodům dopočítat údaje o teplotě a srážkách 

• Údaje o teplotě a srážkách doplnit ke sledovaným 
lokalitám 



Klimatická data 
Plošný rozsah dat po doplnění bodů 



Klimatická data 
Dopočet základních (denních) údajů o teplotě a srážkách doplněným bodům 



Klimatická data 
Výpočet průměrné (týdenní) měsíční teploty a 

(týdenního) měsíčního úhrnu srážek 
pro všechny body 



Klimatická data 
Body s denními klimatickými hodnotami a buffery kolem lokalit 

Ani 10 km buffer kolem lokality často neobsahuje 
žádný bod s klimatickými údaji 



Klimatická data 
Odvozený grid - 200x200 m - Spline interpolace 

 
Týdenní úhrn srážek 
Rok 2010 - Týden 19 



Klimatická data 
Spline interpolace 

Výsledný povrch má minimální zakřivení 
Prochází přesně vstupními body 

Umí vypočítat i vyšší nebo nižší hodnoty 
 

Teplota vzduchu je veličina měnící se pozvolna, 
spline je pro ni optimální 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.fsv.cvut.cz/diplomky/2009_BP_Krikavova_Interpolace_bodovych_dat_v_GIS.pdf 



Klimatická data 
Buffery 10 km a 1 km kolem lokalit a grid 

Zonální statistika - hodnoty z gridu do bufferu 
Průměrná hodnota z hodnot gridu v bufferu 

pro teploty i srážky 
 



Klimatická data 

• Výstupy 
• Tabulka 

 hodnoty ukazatelů pro buffer 10 km a 1 km kolem každé lokality 

• Průměrná teplota [TM] 

• Srážkový úhrn [PS] 
• Vždy pro ISO týden a měsíc 



Klimatická data 



Klimatická data 

• Adjustace 
• Podmnožina surových výstupů 

• 1986 – 2015 

• Měsíční 

• Buffer 1 km 

• Teploty a srážky hodnoceny zvlášť (různá povaha dat) 

 



Klimatická data 

• Adjustace - teploty 
• Sezónní charakter - nejprve dekompozice 

• Dekompozice 
• Sezónní složka – následně odstraněna 

• Trendová složka  

• Náhodná složka 

• Centrování 
• Od všech hodnot odečten průměr ze všech hodnot časové řady 

• Výsledná data představují výkyvy hodnoty proti 
běžnému průměru daného měsíce 



Klimatická data 

• Adjustace - srážky 
• Menší sezónnost a vysoká míra extrémních měsíčních výkyvů 

- nejprve centrování po měsících 

• Centrování 
• Od všech hodnot odečten průměr pro daný měsíc v celé časové 

řadě očištěný od extrémních výkyvů 

• Dekompozice 
• Sezónní složka – odstraněna (centrování již téměř zanedbatelná) 

• Trendová složka  

• Náhodná složka 

• Výsledná data představují výkyvy hodnoty proti běžnému 
průměru daného měsíce 

 

 



Klimatická data 

• Obsah databáze 
• Surová klimatická data 

• Průměrná teplota 

• Srážkový úhrn 

• Adjustovaná klimatická data 
• Abnormality v obou sledovaných ukazatelích 

 

V obou případech pro blízké okolí lokalit monitorovací sítě (buffer 1 km)  

 



Klimatická data - REF_022 Ostružná, Sušice 
korelace mezi měřenými (dopočtenými) teplotami vzduchu a měřenými teplotami vody 



Klimatická data - REF_022 Ostružná, Sušice 
surové měsíční teploty vzduchu, adjustované hodnoty měsíčních teplot vzduchu a trend adjustované časové řady 



Data landuse – využití krajiny 

• Vstupy 

• Zpracování 

• Výstupy 



Data landuse – využití krajiny 

• Vstupy 
• GIS CORINE Land Cover (CLC) 

• CLC_2000 pro etapu I. 

• CLC_2006 pro etapu II. 

• CLC_2012 pro etapu III. 



Data landuse 

• Zpracování 
• Typy využití území z CLC 

• Zastavěná plocha 

• Les 

• Orná půda 

• Ostatní 



I. celková plocha povodí nad lokalitou 
II. okruh (buffer) 10 km  
III. okruh (buffer) 1 km 

IV. příbřežní pás o šířce 250 m 
do vzdálenosti 15 ř. km 

V. příbřežní pás o šířce 100 m  
do vzdálenosti 15 ř. km 

 
 

Data landuse 



Data landuse 

• Zpracování 
• 5 ploch pro každou lokalitu 

I. celková plocha povodí nad lokalitou monitorovací sítě 

II. okruh (buffer) 10 km okolo lokality omezený celkovou plochou 
povodí 

III. okruh (buffer) 1 km okolo lokality omezený celkovou plochou 
povodí 

IV. příbřežní pás o šířce 250 m (na obou březích) podél vodního 
toku maximálně do vzdálenosti 15 říčních kilometrů proti proudu 
nad lokalitou, vymezený hranicí povodí 

V. příbřežní pás o šířce 100 m (na obou březích) podél vodního 
toku maximálně do vzdálenosti 15 říčních kilometrů proti proudu 
nad lokalitou, vymezený hranicí povodí 



Data landuse 

• Zpracování 
• Do každé z pěti ploch pro každou lokalitu 

• Rozloha daného typu v [km2] 

• Procentuální zastoupení  [% rozlohy dané plochy] 



Data landuse 
Data landuse dostupná v portálu vč. změn ve způsobu využití 



Klimatická data 
a 

landuse 
Zpracování geodat 

 

Děkuji za pozornost Josef Beneš 


