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Oblast výzkumu 1 - Hodnocení nebezpečí a rizika přírodních jevů a jejich dopadů z 
hlediska zlepšování připravenosti a posilování odolnosti 
společnosti a ekosystémů 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu č. 1 pro rok 2018 

Předcházení bezpečnostním rizikům vyvolaných extrémními 
meteorologickými jevy – jejich specifikace a inovace předpovědních a 
varovných systémů s ohledem na změny klimatu 

Oblast výzkumu 
Hodnocení nebezpečí a rizika přírodních jevů a jejich dopadů z hlediska zlepšování 
připravenosti a posilování odolnosti společnosti a ekosystémů 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 - Water resources 
10509 - Meteorology and atmospheric sciences 
10510 - Climatic research 
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu  

V rámci řešení úkolu bude provedena revize dostupných informací o definicích a katalogizace 
nebezpečných událostí v podmínkách ČR. Vycházet budeme ze systému IRDR (Integrated Research of 
Disaster Risk), který bude upraven tak, aby umožnil víceúrovňovou selekci informací a jejich přiřazení 
k příčinné situaci. Za tímto účelem bude vytvořen seznam nebezpečných hydrometeorologických jevů 
a bude provedeno zpřesnění jejich definic s přihlédnutím k probíhajícím mezinárodním aktivitám 
(IRDR, ESSL, WMO). 

Bude provedena revize dostupných informací o možných způsobech nastavení výstražných systémů 
sledujících odhady dopadů nebezpečných jevů (impact based warning) při zapojení odvětvových 
uživatelů do kooperace na definici postupů a způsobu hodnocení výstrah. Informace o možných 
dopadech nebezpečných hydrometeorologických jevů představovaného nutným zásahem složek 
integrované záchranné služby doplníme do klimatologické databáze a na základě těchto dat 
zanalyzujeme typické podmínky, při nichž dochází k ohrožení majetku, zdraví a životů obyvatel. 
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Asimilace vybraných typů dat bude využita pro tvorbu pokročilé objektivní analýzy meteorologických 
prvků vytvářené v hodinových krocích nástrojem VARCANPACK. V další fázi se počítá s využitím 
zmíněné pokročilé objektivní analýzy k provedení krátké integrace numerického předpovědního 
modelu, na kterou naváže zpracování předpovědních produktů. 

Bude dále vyvíjen numerický předpovědní model ALADIN, který se v současné době využívá k výpočtu 
až na 72 hodin. Bude navýšeno rozlišení modelu, čímž dojde ke kvalitativnímu posunu v popisu 
cirkulace zahrnující nehydrostatické jevy. Bude rozšířena nabídka mapových a jiných produktů 
vhodných pro předpověď nebezpečných jevů. 

Dále bude prověřena možnost předpovědi jevů v dlouhodobějším časovém horizontu nebo jevů, 
jejichž výskyt závisí na dlouhodobém působení určitých podmínek (riziko povodní v dlouhodobějším 
časovém horizontu, sucho). Bude zvážena možnost náhrady v současnosti používané metody analogů 
pokročilejšími metodami. Budou identifikovány meteorologické parametry (indexy různých 
velkoprostorových oscilací apod.), které by mohly fungovat jako vhodné prediktory pro budoucí 
hodnoty meteorologických parametrů (teplota, srážky) a hydrologických prvků (odtok). 

Odběratelům výstrah budou informace poskytovány prostřednictvím všeobecného výstražného 
protokolu (CAP), což prostřednictvím snadného filtrování nebezpečných jevů včetně doprovodných 
textů zajistí doručení informace adresátovi, kterého se varování skutečně týká. S ohledem na 
přechod ke všeobecnému výstražnému protokolu budou provedeny příslušné změny ve vnitřních 
předpisech ČHMÚ, které upravují fungování Systému integrované výstražné služby a Smogového 
varovného a regulačního systému. Změny přinesou možnost informování orgánů státní správy před 
nebezpečnými meteorologickými jevy s větším časovým předstihem (až 5 dní). 

V prostředí GIS bude pokračovat tvorba modelů úseků říčních toků vázaných na hlásné profily a na 
něj bude navázána informace o míře povodňového rizika v daném úseku. Bude rozpracována 
databáze historických povodní se zaměřením na extrémní události, které nejsou podchyceny 
v časových řadách měření průtoků. Na základě analýzy příčin, průběhu a dopadů povodní bude 
navržena klasifikace a struktura databáze povodňových událostí. 

Budou prováděny analýzy úspěšnosti výstrah z hlediska časového předstihu vydání před výskytem 
nebezpečného jevu, z hlediska známých a dohledatelných dopadů jevu a z hlediska přínosu informace 
pro jejího uživatele. Bude pokračovat i průběžné hodnocení úspěšnosti obecných předpovědí a 
k tomu určená aplikace bude dále zdokonalována, aby byla schopna podat i základní analýzu příčin 
odchylek předpovědí a pozorování.  

Bude zacíleno na zlepšování předpověditelnosti koncentrací suspendovaných částí PM10 a 
přízemního ozónu pro účely zajištění Smogového varovného a regulačního systému (SVRS). K tomuto 
účelu bude využito chemického transportního modelu (CTM) napojeného na model ALADIN. V první 
fázi bude prováděno srovnání výstupů CTM a vstupní meteorologie s měřením pro vybrané smogové 
epizody.  

Plnění dílčích cílů oblasti výzkumu v roce 2018 

Plnění dílčího cíle Studium extrémních hydrometeorologických jevů a pravděpodobnosti jejich 
výskytu, zlepšování operativních informací o riziku v oblasti meteorologie, hydrologie a čistoty 
ovzduší, a to i v dlouhodobém časovém měřítku bude v roce 2018 zaměřeno zejména na sběr dat, 
která jsou potřebná pro tvorbu klasifikace extrémních meteorologických jevů a analýzu jejich 
možných dopadů, a dat, která jsou potřebná pro tvorbu systému dlouhodobých predikcí. Bude 
rovněž pokračovat tvorba pokročilých objektivních analýz a modelu říčních úseků.  

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směrovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 
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 Sběr dat vyjadřujících impakt nebezpečného hydrometeorologického jevu; 

 Sběr dat potřebných pro analýzu prediktability v dlouhodobějším časovém měřítku; 

 Vytvoření klasifikace extrémních meteorologických a hydrologických jevů; 

 Tvorba objektivních analýz meteorologických prvků vytvářených metodou VARCANPACK; 

 Revize existujících databází nebezpečných hydrologických jevů a návrh struktury databáze 
historických povodní; 

 Srovnání výstupů chemického transportního modelu s měřením pro vybrané smogové 
epizody; 

 Ve spolupráci v ONPP a ve vazbě na oblast výzkumu 3 bude vybrána zimní smogová epizoda 
vhodná pro testování vlivu rozlišení a parametrizací NWP modelu ALADIN na výstupy 
chemického transportního modelu. Pro tuto vybranou epizodu bude provedeno porovnání 
modelovaných koncentrací znečišťujících látek a vstupní meteorologie (aktuální provozní 
konfigurace modelu ALADIN) s měřeními na stanicích; 

 Pokračující integrace nové aplikace pro zajištění výstražných systémů do meteorologického a 
hydrologického provozu; 

 Analýzy úspěšnosti výstrah za předcházející období (cca 5 let), zejména prostřednictvím 
prezentace dosaženého Critical Success Index; 

 Návrh řešení databáze předpovídaných hodnot meteorologických parametrů v prostředí 
provozně používaného informačního systému. 

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Hodnocení nebezpečí a rizika přírodních jevů a jejich dopadů z hlediska 
zlepšování připravenosti a posilování odolnosti společnosti a ekosystémů v r. 2018 

Jméno a příjmení Úroveň vzdělání 
(resp. akademická 

hodnost) 

Formální pozice v rámci VO Pozice v týmu Úvazek 
(%) 

 VŠ (Mgr.) 
meteorolog – prognostik, 
vedoucí OVPS  

garant výzkumné 
oblasti 

20 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí OKZ  

řešitel  5 

 VŠ (RNDr., CSc.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí ONPP 

řešitel  5 

 VŠ (Mgr.) meteorolog, vedoucí CPP řešitel  10 

 VŠ (Mgr.) meteorolog  řešitel, SW vývojář  10 

 VŠ (Ing., CSc.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 10 

 VŠ (RNDr.) vedoucí OMK Brno  řešitel 5 

 VŠ (Mgr.) 
meteorolog, vedoucí RPP 
Brno  

řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 5 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 5 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 5 
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 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 5 

 VŠ (Ing.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí OBA 

řešitel 5 

 VŠ (RNDr., PhD.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 5 

 VŠ (RNDr.) meteorolog, vedoucí OMP řešitel 10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí SOO HK 

řešitel 5 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 5 

 VŠ (Mgr., Ing.) meteorolog řešitel 10 

 VŠ (Bc.) hydrolog  řešitel 10 

 VŠ (Ing.) meteorolog  řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) meteorolog  řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) hydrolog  řešitel 10 

 SŠ 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel, datový 
analytik 

10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel – garant za 
oblast hydrologie 

10 

 VŠ (Ing., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel 15 

 VŠ (Mgr.) 
hydrolog/výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) 
hydrolog/výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Ing., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Mgr., Ph.D.) 
hydrolog RPP/výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a 
vývojový pracovník  

řešitel – garant za 
oblast čistoty ovzduší 

10 

 VŠ (RNDr., CSc.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 5 

 VŠ (Ing.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 5 

 

3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Hodnocení nebezpečí a rizika přírodních jevů a jejich dopadů z hlediska 
zlepšování připravenosti a posilování odolnosti společnosti a ekosystémů v r. 2018 
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Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

O ostatní výsledky 2 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Bude pokračovat příprava kurzů pro systém MOODLE, který by měl přispět k pravidelnému vzdělávání 
zaměstnanců ČHMÚ. Od 1. ledna 2018 bude MOODLE zpřístupněn s tím, že OLM bude pokračovat 
v ostrém provozu, OPSS zahájí ostrý provoz a CPP/RPP zahájí zkušební provoz. 

Budou publikovány články v Meteorologických zprávách zaměřené na vyhodnocení úspěšnosti 
výstrah i obecných předpovědí. 

Příspěvek na konferenci Ochrana ovzduší ve státní správě 2018 

Přednáška v rámci České meteorologické společnosti 
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Oblast výzkumu 2 - Sledování a hodnocení stavu atmosféry 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu č. 2 pro rok 2018 

Zpřesnění detekce a nowcastingu srážkové oblačnosti a nebezpečných 
konvektivních bouří včetně jejich interakcí s okolním prostředím 

Oblast výzkumu 
Sledování a hodnocení stavu atmosféry 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 Meteorology and atmospheric sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu  

Odbornou náplní bude zpřesnění detekce a nowcastingu srážkové oblačnosti, srážek a zejména 
silných konvektivních bouří (dále jen „bouří“) s pomocí distančních měření (data z meteorologických 
radarů, družic, aerologických sondáží a systémů detekce blesků). Zároveň budou studovány vzájemné 
interakce bouří s okolním prostředím (dále jen „interakce“). 

V roce 2018 předpokládáme podrobnější seznámení se s vybranými produkty nowcastingového SAF, 
s novými metodami detekce význačných družicových charakteristik bouří a s daty z hyperspektrálních 
přístrojů pro sondáž atmosféry. Zaměříme se především na využitelnost těchto produktů, metod a 
dat v naší geografické oblasti (střední Evropa), zejména pro operativní potřeby ČHMÚ. Budou 
vyhledávány a archivovány význačné případy pro následné využití v rámci výzkumného projektu (jak 
pro potřeby testování a validace nowcastingového SAF a metod detekce jevů, tak i pro část 
zaměřenou na interakce bouří s okolním prostředím). 

Zkvalitnění radarové detekce a nowcastingu srážkové oblačnosti a bouří se bude opírat o data z 
nových polarimetrických dopplerovských radarů sítě CZRAD provozované ČHMÚ, popřípadě o 
radarová data z okolních zemí získávaná rutinně v rámci mezinárodní výměny, v kombinaci s 
aerologickými měřeními, výstupy z numerického modelu ALADIN a daty detekce blesků. Budou 
vyvíjeny a testovány nové produkty zaměřené na vyhodnocení nebezpečnosti konvektivních bouří a 
detekci krup. Bude též řešena jejich vhodná prezentace/vizualizace pro koncové uživatele (zejména 
předpovědní pracoviště). 

Budou zpracovány dlouhodobé charakteristiky radarových a bleskových dat. Znalost takovýchto 
charakteristik je důležitá při nastavování prahových hodnot rozhodovacích algoritmů vyhodnocujících 
nebezpečnost bouří z radarových a bleskových produktů. Dlouhodobé charakteristiky jsou též 
důležité pro popis kvality dat a identifikaci možných zdrojů nepřesnosti čí nejistot vyvíjených 
produktů. 
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Se zkvalitněním nowcastingu bouří též souvisí vytvoření ucelené a přehledné databáze výskytu jevu 
derecho (a silných húlav obecně) na území ČR a v nejbližším okolí. Takováto databáze doposud chybí.  

Bude vytvořen nový software pro vizualizaci aerologických sondáží a výpočet odvozených indexů 
(stabilitních a jiných) s ohledem na možnosti nowcastingu bouří. Bude zlepšena dostupnost 
radiosondážních dat pro veřejnost, zlepšeno rozlišení a četnost radiosondážních dat. 

Plnění dílčích cílů oblasti výzkumu v roce 2018 

Plnění výzkumného úkolu bude v roce 2018 zaměřeno jednak na sběr a zpracování potřebných dat a 
informací, ale také na vývoj a testování nových produktů distančních měření pro zpřesnění detekce a 
nowcastingu srážkové oblačnosti a nebezpečných konvektivních bouří včetně jejich interakcí s 
okolním prostředím. Specifikace plnění je uvedena v následujícím výčtu konkrétních 
kontrolovatelných cílů.  

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Podrobnější seznámení se s vybranými produkty nowcastingového SAF, metodami detekce 
význačných družicových charakteristik bouří a s daty z hyperspektrálních přístrojů pro sondáž 
atmosféry; 

 Sběr dat; 

 Výpočet dlouhodobých charakteristik radarových a bleskových dat; 

 Vývoj a testování nových produktů distančních měření pro sledování vlastností bouří; 

 Návrh webové vizualizační aplikace pro sledování vlastností bouří na základě distančních 
měření; 

 Vývoj a realizace nového zpracování dat z aerologických sondáží, ověření možností nových 
parametrů pro zlepšení předpovědí konvektivních bouří a jejich doprovodných jevů; 

 Vyhledávání případů výskytu jevu derecho (i silných rozsáhlých húlav obecně) na území ČR a 
tvorba jejich ucelené databáze. 

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Sledování a hodnocení stavu atmosféry v r. 2018 

Jméno a příjmení 
Úroveň vzdělání 

(resp. akademická 
hodnost) 

Formální pozice v rámci 
VO 

Pozice v týmu Úvazek (%) 

 VŠ (RNDr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí ODMI 

garant výzkumné 
oblasti 

10 

 VŠ (RNDr., CSc.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí OD 

řešitel 10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) meteorolog  řešitel 10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí OR 

řešitel, SW vývojář, 
datový analytik 

15 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) meteorolog  
řešitel, SW vývojář, 
datový analytik 

15 

 SŠ meteorolog  řešitel, SW vývojář, 10 
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datový analytik 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí OA 

řešitel 10 

3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Sledování a hodnocení stavu atmosféry v r. 2018 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

J článek v odborném periodiku 1 

O ostatní výsledky 1 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Příspěvek na konferenci ERAD2018 (10th European Conference on Radar in Meteorology and 
Hydrology) 

Zlepšení znalostí o časové a prostorové variabilitě konvektivních bouří díky dostupnosti průběžných 
výsledků výpočtu dlouhodobých charakteristik radarových a bleskových dat (finální vyhodnocení se 
předpokládá v roce 2019). 

V rámci vývoje a testování nových produktů distančních měření pro sledování vlastností bouří budou 
vybrané produkty v experimentálním režimu dostupné pro uživatele v rámci ČHMÚ (předpovědní 
pracoviště). 

Příspěvek na workshopu CWG (Konvektivní pracovní skupiny) EUMETSATu. 

Přednáška v rámci České meteorologické společnosti v Praze. 

Příspěvek na národním Bouřkovém semináři ČHMÚ a AMS o.s.  
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Oblast výzkumu 3 - Numerická předpověď počasí 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu č. 3 pro rok 2018 

Inovace schémat numerického předpovědního modelu ALADIN a jeho 
aplikace se specifickým cílem zpřesnění analýzy a predikce meteorologických 
podmínek rozhodujících pro vývoj znečištění ovzduší   

Oblast výzkumu 
Numerická předpověď počasí 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 Meteorology and atmospheric sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu  

Výzkum sleduje dvě hlavní osy inovace numerického předpovědního modelu ALADIN a jejich 
uplatnění do provozní praxe. Tato orientace je konkretizována pomocí dvou dílčích cílů výzkumného 
úkolu.  

První dílčí cíl je zaměřen na zdokonalování modelování energetického a hydrologického cyklu 
atmosféry se specifickým zaměřením na problematiku cirkulace v tzv. mezní vrstvě atmosféry, která 
je dominantním faktorem pro vývoj znečištění ovzduší, a tudíž pro atmosférický účinek na chemický 
transportní model. Úkolem je inovovat a zkvalitnit zejména parametrizace těch procesů, které mezní 
vrstvu atmosféry nejvíce ovlivňují. Sem se řadí turbulentní transport veličin charakterizujících stav 
atmosféry, přenos a disipace kinetické energie atmosféry v jemných měřítkách včetně kinetické 
energie turbulence, tvorba a disipace oblačnosti, fyzikální procesy ovlivňující toky entalpie a vlhkosti 
v zemském povrchu a interakce zemského povrchu s atmosférou.  

Tyto procesy spolu interagují a existují mezi nimi kladné i záporné zpětné vazby. Nelze je tak studovat 
a rozvíjet izolovaně, ale v celkovém kontextu fyziky modelu včetně jejich interface s dynamickým 
jádrem. Při inovaci schémat bude kladen důraz na konsistenci jejich jednotlivých komponent a na 
přenos většího množství informací mezi časovými kroky modelu, což usnadní lepší podchycení 
vzájemných interakcí procesů modelem. Další důležitou komponentou zlepšení modelu bude zvýšení 
jeho horizontálního rozlišení a přechod na využití méně aproximovaných rovnic dynamiky, 
popisujících plně stlačitelnou atmosféru bez hydrostatického přiblížení. To mimo jiné umožní simulaci 
některých typů proudění, jako jsou například tzv. nehydrostatické vlny vznikající na závětrné straně 
horských překážek působením vztlakové síly.  

Druhý dílčí cíl výzkumu se zabývá zlepšením analýzy stavu atmosféry, ze kterého se počítá následná 
předpověď. Dobrá znalost této počáteční podmínky je totiž pro kvalitu předpovědi klíčová. Výzkum se 
bude věnovat algoritmu tzv. asimilace dat, tedy meteorologických pozorování do modelu, což je 
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procedura získání analýzy. Dále se výzkum soustředí na výběr dalších meteorologických pozorování, o 
která se procedura asimilace dat rozšíří. Výběr se bude týkat zejména pozorování získaných 
distančními metodami měření, a to ze srážkoměrných radarů a z meteorologických družic. Ta budou 
doplněna i dalšími typy pozorování, jako jsou například navigační data komerčních letadel 
zprostředkovaná pomocí úřadů řízení letového provozu. Lepšího využití pozorování bude též docíleno 
zvýšením časového rozlišení asimilačních kroků, což bude vyžadovat studii tzv. spin-up efektu modelu 
a udržení modelového stavu atmosféry v podprostoru tzv. pomalé variety, tj. řešení nebude 
kontaminováno vysokofrekvenčním šumem generovaným nerovnováhami polí hmoty a proudění.  

Zvýšení horizontálního rozlišení modelu (viz první dílčí cíl) bude mít dopad i na proceduru asimilace 
dat. V algoritmické části bude potřeba určit funkce struktur šíření asimilované informace do jejího 
okolí s ohledem na vyšší rozlišení; pro efektivnější využití pozorování bude třeba zohlednit změnu 
reprezentativnosti pozorovaných dat, a to především těch z pozemních stanic v komplexním terénu.   

Plnění dílčích cílů oblasti výzkumu v roce 2018 

V roce 2018 budou započaty práce na obou dílčích cílech oblasti výzkumu, tj. 

 DC 3.1 - Zkvalitnění numerického předpovědního modelu ALADIN a jeho párování s 
chemickým transportním modelem (CTM); a 

 DC 3.2 - Rozvoj asimilace pozorování do modelu ALADIN. 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Vývoj schématu mělké konvekce v rámci parametrizace turbulence TOUCANS (Third Order 
moments Unified Condensation and N-dependent Solver);  

 Vývoj schématu oblačnosti; 

 Validace schémat modelu ve vysokém horizontálním rozlišení; 

 Vývoj interface schémat TOUCANS a SURFEX. 

 Určení poměru limitního oříznutí spekter mezi rozlišením analýzy globálního modelu ARPEGE, 
se kterým je model ALADIN párován, a nového vysokého rozlišení modelu ALADIN; 

 Určení časového okna a síly digitálního filtru za účelem odstranění nerozlišeného šumu z 
dlouhých škál počáteční podmínky; 

 Určení časového okna a síly digitálního filtru pro aplikaci inkrementální filtrace šumu z 
počáteční podmínky v krátkých vlnách; 

 Výpočet matice kovariancí chyb předběžného odhadu analýzy ve vysokém rozlišení; 

 Studie dopadu časového zahuštění asimilačního cyklu ze 6h na 3h za účelem optimálního 
využití dat z přeletů družic s polární dráhou; 

 Vývoj kontroly kvality dat (odrazivostí) měřených srážkoměrnými radary; 

 Vývoj nové metody korekce systematické chyby satelitních pozorování; 

 Test přínosu leteckých pozorování atmosférické vlhkosti a v případě pozitivních výsledků 
implementace do provozní praxe. 

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Numerická předpověď počasí v r. 2018  

Jméno a příjmení Úroveň vzdělání (resp. 
akademická hodnost) 

Formální pozice v rámci VO Pozice v týmu Úvazek 
(%) 

 VŠ (RNDr., CSc.) výzkumný a vývojový garant výzkumné 15 
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pracovník, vedoucí ONPP  oblasti 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel  DC 3.2  10 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel  DC 3.2  10 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel  DC 3.1  10 

 VŠ (Mgr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel  DC 3.2  10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel  DC 3.1  10 

3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Numerická předpověď počasí v r. 2018  

Druh výsledku dle číselníku RIV Počet 
výsledků Kód 

druhu 
Druh výsledku 

J článek v odborném periodiku 3 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

V rámci výzkumného úkolu budou vytvořeny nebo rozvinuty softwarové procedury modelu ALADIN, 
související skripty a datové soubory, které však nesplňují definici „software“ podle RIV. 

Budou vyvinuty a testovány některé nové produkty, žádané uživateli modelu ALADIN, a to pro interní 
aplikace v biometeorologii nebo pro nowcasting. 

Budou též vytvořeny publikace tzv. šedé literatury – dílčí výzkumné reporty, dokumentace postupů, 
technické nóty, příspěvky na workshopech a konferencích, příspěvky do odborných newsletterů, 
které však nejsou v databázi WoS a podobných.    
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Oblast výzkumu 4 - Zpřesňování podkladů pro aktualizaci scénářů změny klimatu a 
identifikaci a monitorování jejích dopadů pro území ČR 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu č. 4.1 pro rok 2018 

Provoz a rozvoj databáze CLIDATA 
Oblast výzkumu 

Zpřesňování podkladů pro aktualizaci scénářů změny klimatu a identifikaci a 
monitorování jejích dopadů pro území ČR  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 Meteorology and atmospheric sciences 
10510 - Climatic research 

Stručná anotace výzkumného úkolu  

Databáze CLIDATA je aplikace, která udržuje a k dalšímu využití poskytuje klimatický záznam Česka. 
Nejstarším uloženým záznamem jsou údaje o teplotě, oblačnosti, směru a rychlosti větru z ledna 
1775 naměřené na stanici Praha-Klementinum a od té doby je datový rozsah klimatického záznamu 
postupně rozšiřován vždy o data z aktuálního roku. Součástí tzv. Data Rescue (ET-DARE projekt 
Světové Meteorologické Organizace) aktivit je digitalizace historických klimatických dat, včetně 
dostupných metadat. 

Plnění dílčích cílů oblasti výzkumu v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Uložení klimatických dat za rok 2018 v datové struktuře CLIDATA, včetně odpovídajících 
metadatových záznamů, evidence změn ve staniční síti. 

 Rozšíření datového obsahu CLIDATA o digitalizované záznamy historických klimatických dat.  

 

Název výzkumného úkolu č. 4.2 pro rok 2018 

Udržování kvality klimatického záznamu České republiky 
Oblast výzkumu 

Zpřesňování podkladů pro aktualizaci scénářů změny klimatu a identifikaci a 
monitorování jejích dopadů pro území ČR  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
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1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 
10510 - Climatic research 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 Meteorology and atmospheric sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu  

Klimatický záznam je postupně rozšiřován importem nových hodnot a digitalizací archivních 
podkladů. Nové hodnoty dnes do databáze vstupují tempem cca 28.000 hodnot / 10 minut. U takto 
rychlého datového přírůstku nelze hlídat kvalitu časové řady bez automatické detekce podezřelých, 
popřípadě chybných hodnot. Hodnoty detekované jako podezřelé jsou následně na expertní úrovni 
posouzeny a uživatel s vysokým oprávněním rozhoduje o dalším postupu. Tento proces však trvá i 
několik dní, což se pro uživatele dat stává nepřijatelnou překážkou. Ve výhledu by u některých 
datových sad (např. teplota, vlhkost) bylo možné zajistit automatický přepočet podezřelé hodnoty na 
správnou. Tento zásah do kvality dat však vyžaduje důkladné analýzy, testování a nastavení 
uživatelského rozhraní tak, aby byla zachována datová kontinuita. Pro jiné datové sady (např. srážky, 
charakteristiky proudění) je úspěšnost automatických oprav podezřelých hodnot zatím hodně malá. 

Plnění dílčích cílů oblasti výzkumu v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujícího kontrolovatelného 
dílčího cíle 

– Automatická detekce podezřelých hodnot.  

 

Název výzkumného úkolu č. 4.3 pro rok 2018 

Doplňování a homogenizace vybraných datových sad databáze CLIDATA. 
Oblast výzkumu 

Zpřesňování podkladů pro aktualizaci scénářů změny klimatu a identifikaci a 
monitorování jejích dopadů pro území ČR  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 
10510 - Climatic research 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 Meteorology and atmospheric sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu  

V historii, ale i v současnosti po automatizaci staniční sítě, se stává, že data nejsou dostupná zcela 
kontinuálně bez přerušení. V historii docházelo k výpadkům pozorovatelů, dnes se jedná hlavně o 
technické problémy, popřípadě o následky přírodních katastrof. Chybějící hodnoty je pro některé 
úlohy nutné v časových řadách doplnit. Klimatologie se zároveň musí věnovat homogenitě dat, která 
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bývá narušena zásahem do způsobu měření (přechod z manuální na automatizované měření), 
výraznější změnou v okolí měřících stanic (např. výstavba, růst vegetace), změnou umístění samotné 
stanice nebo i déletrvající nezaznamenanou technickou závadou na měřících čidlech a jejich 
následnou rekalibrací (např. postupné zanášení ložisek u větroměrných přístrojů) nebo použitou 
metodou doplnění po datovém výpadku. Tyto změny je nutno v řadách detekovat a případně řady 
přepočítat s využitím sofistikovaných statistických metod a data homogenizovat. 

Plnění dílčích cílů oblasti výzkumu v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Analýza a testování statistických metod doplňování časových řad. 

 Využití GIS metod pro on-line doplňování chybějících hodnot v datovém záznamu v základním 
intervalu 10M. 

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Zpřesňování podkladů pro aktualizaci scénářů změny klimatu a identifikaci a 
monitorování jejích dopadů pro území ČR v r. 2018 

Jméno a příjmení Úroveň vzdělání 
(resp. akademická 

hodnost) 

Formální pozice v rámci 
VO 

Pozice v týmu Úvazek (%) 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

garant výzkumné 
oblasti  

15 

 VŠ (RNDr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 4.2 a 4.3 

12 

 VŠ (Ing.) meteorolog 
řešitel výzkumného 
úkolu 4.1 

10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 4.2 

10 

 VŠ (RNDr.) meteorolog 
řešitel výzkumného 
úkolu 4.1 a 4.2 

10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 4.1 až 4.3 

12 

 VŠ (Ing.) meteorolog 
řešitel výzkumného 
úkolu 4.1 a 4.2 

10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí SOO HK 

řešitel výzkumného 
úkolu 4.1 a 4.2 

10 

 VŠ (Mgr.) meteorolog 
řešitel výzkumného 
úkolu 4.2 a 4.3 

10 

 VŠ (Mgr.) meteorolog 
řešitel výzkumného 
úkolu 4.1 a 4.2 

10 

 VŠ (Mgr.) meteorolog 
řešitel výzkumného 
úkolu 4.1 až 4.3 

10 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 4.3 

5 
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 VŠ (RNDr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 4.2 a 4.3 

12 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 4.3 

5 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) meteorolog 
řešitel výzkumného 
úkolu 4.2  

10 

 

3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Zpřesňování podkladů pro aktualizaci scénářů změny klimatu a identifikaci a 
monitorování jejích dopadů pro území ČR v r. 2018 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

D článek ve sborníku 1 

J článek v odborném periodiku 2 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Již v průběhu řešení budou k dispozici kvalitnější podklady pro výpočet indikátorů změny klimatu pro 
Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Použité metody a jejich testování bude prezentováno 
na seminářích České meteorologické společnosti, aby mohly být diskutovány i odborníky 
z akademických pracovišť ČR.  

Aplikace CLIDATA je používána ve 35 národních meteorologických službách ve světě a nově vyvinuté 
metody a postupy zkvalitnění dat budou tak rozšířeny i do dalších zemí. 
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Oblast výzkumu 5 - Vývoj a rozvoj metod pro sledování a hodnocení zátěže 
vodních ekosystémů pesticidy a emergentními polutanty 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu č. 5.1 pro rok 2018 

Rozvoj DSS (Decision support systému) pro oblast monitoringu pesticidů ve 
vodách 

Oblast výzkumu 
Vývoj a rozvoj metod pro sledování a hodnocení zátěže vodních ekosystémů 
pesticidy a emergentními polutanty  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 Water resources 
10511 Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu  

Vývoj systému pro zpřesnění výpočtu zatížení jednotlivých půdních bloků pesticidními látkami na 
základě klasifikace plodin z multitemporálních dat dálkového průzkumu země vysokého rozlišení a 
údajů o spotřebě účinných látek v jednotlivých okresech (data ÚKZÚZ) v příslušném roce pomocí 
analýzy vztahu plodina – přípravek na ochranu rostlin – účinná látka – spotřeba účinné látky v okrese 
včetně kvantifikace a mapové vizualizace plošné distribuce účinných látek jako podklad pro 
operativní nastavení monitoringu pesticidních látek ve vodách zainteresovanými subjekty z řad 
odborné veřejnosti (správci povodí, provozovatelé vodních zdrojů.   Implementace výpočtu do IS 
ČHMÚ včetně implementace algoritmu prioritizace pesticidů pro optimalizaci monitoringu pesticidů 
na základě zpracování dostupných dat v IS ČHMÚ pro uživatelem zvolené zájmové území a poskytnutí 
této funkcionality zainteresovaným subjektům z řad odborné veřejnosti. 

Plnění dílčích cílů oblasti výzkumu v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Validace systému klasifikace snímků DPZ pomocí terénního šetření a fotodokumentace 
minimálně 50 lokalit pro každou z klasifikačních tříd v rámci celé ČR.  

 Výpočet plošné distribuce pesticidů na území ČR pro jednotlivé půdní bloky na základě dat 
z roku 2017 a implementace analytického nástroje pro analýzu v rámci zájmového území pro 
využití odbornou veřejností.  

 Výpočet prioritizace pesticidů pro účely monitoringu na základě aktualizovaných údajů o 
plošné distribuci a výsledků monitoringu na území ČR v předchozím tříletí a 
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ekotoxikologických údajů dané účinné látky včetně implementace výpočtu do IS ČHMÚ pro 
použití odbornou veřejností. 

 

Název výzkumného úkolu č. 5.2 pro rok 2018 

Identifikace nových, dosud nesledovaných polutantů vhodných pro zařazení 
do monitoringu říčních ekosystémů a podzemních vod. 

Oblast výzkumu 
Vývoj a rozvoj metod pro sledování a hodnocení zátěže vodních ekosystémů 
pesticidy a emergentními polutanty 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na RVO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 Water resources 
10511 Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 

Identifikace nových, v ČR rutinně nesledovaných polutantů pro zařazení do monitoringu říčních 
ekosystémů a podzemních vod, posouzení jejich relevance pro jednotlivé složky (matrice) říčních 
ekosystémů a pro podzemní vody z pohledu jejich environmentálních vlastností majících vliv na jejich 
distribuci v jednotlivých složkách (perzistence, sorpční charakteristiky, bioakumulační potenciál 
apod.), identifikace zdrojů těchto látek a vyhodnocení výskytu v hydrosféře na základě dostupných 
dat. Identifikace vhodných vzorkovacích a analytických technik pro jednotlivé matrice a 
identifikovanou látku. Návrh monitoringu identifikovaných látek pro realizaci v následujících letech 
v rámci ověření jejich výskytu na území ČR.   

Plnění dílčího cíle oblasti výzkumu v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Rešerše výskytu v ČR rutinně nesledovaných polutantů a sestavení seznamu identifikovaných 
látek. 

 Stanovení relevance identifikovaných látek pro jednotlivé složky (matrice) říčních ekosystémů 
a podzemní vody na základě environmentálních vlastností. 

 

Název výzkumného úkolu č. 5.3 pro rok 2018 

Aplikace inovativních metod pro zlepšení a zpřesnění interpretce naměřených 
výsledků monitoringu. 

Oblast výzkumu 
Vývoj a rozvoj metod pro sledování a hodnocení zátěže vodních ekosystémů pesticidy a 
emergentními polutanty 
Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na RVO  
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1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
1.5. Earth and related environmental sciences 

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 Water resources 
10511 Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 

Stávající systém odběrů vzorků neumožňuje správně interpretovat získané výsledky pro potřeby 
vyhodnocování látkového odtoku z území v důsledku vysoké variability unášecích rychlostí v toku a s 
ní spojené variability koncentrací suspendovaných částic jako nosičů adsorbovaných znečišťujících 
látek. Kombinací detailního měření koncentrací suspendovaných částic pomocí ADCP (Acoustic 
Doppler Current Profiler) a detailního odběru vzorků v příčném profilu bude inovována a významně 
zpřesněna metoda pro výpočet látkového odtoku relevantních znečišťujících látek adsorbovaných na 
povrchu suspendovaných částic, metoda bude navíc využitelná i pro výpočet samotného odnosu 
suspendovaných částic z území ČR a jako doplňkového ukazatele pro kvantifikaci půdní eroze na 
území ČR. 

Plnění dílčího cíle oblasti výzkumu v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujícího kontrolovatelného 
dílčího cíle: 

 Testování metody za minimálních, průměrných a vysokých průtoků, odběry vzorků pro 

následnou validaci výpočtu látkových odnosů na 10 lokalitách.  

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího oblast Vývoj a rozvoj metod pro sledování a hodnocení zátěže vodních ekosystémů pesticidy a 
emergentními polutanty 

Jméno a příjmení 
Úroveň vzdělání 

(resp. akademická 
hodnost) 

Formální pozice v rámci VO Pozice v týmu Úvazek (%) 

 VŠ (Mgr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí odboru 

garant výzkumné 
oblasti 

20 

 VŠ (Ing.) 
hydrolog/výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) 
hydrolog/výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Ing.) 
hydrolog/výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (RNDr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí 
oddělení 

řešitel 10 

 VŠ (Bc.) 
hydrolog/výzkumný a 
vývojový pracovník* 

řešitel 10 
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3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky pro oblast Vývoj a rozvoj metod pro sledování a hodnocení zátěže vodních ekosystémů pesticidy a 
emergentními polutanty 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

R software 1 

N soubor specializovaných map 2 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Podklady pro aktualizaci Rámcového programu monitoringu dle vyhl. 98/2011 Sb.  
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Oblast výzkumu 6 - Rozvoj metod monitoringu a hodnocení hydrologického cyklu, 
režimu a trendů složek hydrologické bilance pro potřeby 
vodního hospodářství 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu 6.1 pro rok 2018 

Zpracování rozvodnic s využitím DMR5G a aktualizovaných dat ZABAGED. 
Oblast výzkumu 

Rozvoj metod monitoringu a hodnocení hydrologického cyklu, režimu a trendů 
složek hydrologické bilance pro potřeby vodního hospodářství  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 - Water resources 

Stručná anotace výzkumného úkolu 6.1 

Vrstva rozvodnic a na jejím základě odvozené plochy povodí jsou fundamentálními a nezbytnými 
daty, která slouží při zpracování základních hydrologických údajů dle normy ČSN 75 1400 
„Hydrologické údaje povrchových vod“. Přesnost základních hydrologických údajů je tak do značné 
míry determinována přesností odvození rozvodnic. 

V současné době probíhá v ČÚZK zpřesňování polohopisu vodních toků a vodních ploch na základě 
výškopisu DMR5G. Využití výškopisu DMR5G a zpřesněného polohopisu vodstva včetně určené 
topologie vodních toků bude sloužit jako podklad pro nové vymezení rozvodnic základních 
hydrologických ploch. 

Zpracování úkolu bude probíhat po etapách a jednotlivých dílčích povodích, pro která budou 
k dispozici podkladová data. Předpokládá se velmi úzká spolupráce s VÚV T. G. M., v. v. i. a ČÚZK. 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 6.1 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Zpracování metodiky pro odvození rozvodnic, výběr pilotního povodí; 

 Zpracování rozvodnic v pilotním povodí v rozsahu do 500 km2;  

 průběžná zpráva. 
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Název výzkumného úkolu 6.2 pro rok 2018 

Zpracování metodiky a vývoj SW pro odvozování N-letých průtoků. 
Oblast výzkumu 

Rozvoj metod monitoringu a hodnocení hydrologického cyklu, režimu a trendů 
složek hydrologické bilance pro potřeby vodního hospodářství  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 - Water resources 

Stručná anotace výzkumného úkolu 6.2 

N-leté průtoky s dobou opakování N ≤ 100 let patří dle normy ČSN 75 1400 „Hydrologické údaje 
povrchových vod“ mezi základní hydrologické údaje, s dobou opakování ≤ 500 let mezi tzv. 
standardní hydrologické údaje. Poskytováním základních i standardních hydrologických údajů je dle 
normy pověřen ČHMÚ. 

Metodika a SW, které doposud ČHMÚ využívá, se z pohledu dnešních potřeb jeví již jako zastaralé. 
Roste např. zejména u odborné veřejnosti poptávka po poskytování N-letých průtoků se zahrnutím 
antropogenního ovlivnění. Jedná se o poměrně složitou problematiku, která doposud nebyla 
komplexně řešena. 

Další důležitou informací je určení nejistoty odhadu N-letých průtoků ve formě konfidenčních 
intervalů. Současné statistické programové balíčky (R, Python) umožňují tuto problematiku řešit, a to 
včetně věrohodného odhadu parametrů příslušného statistického rozdělení. 

Výsledkem by měly být nové metodické postupy a příslušný SW, zahrnující postup odvození N-letých 

průtoků ve vodoměrných stanicích a jejich odhad v soutokových uzlech. 

Plnění dílčího cíle výzkumného úkolu 6.2 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Zpracování metodiky pro odvození N-letých průtoků ve vodoměrných stanicích; 

 průběžná zpráva. 

 

Název výzkumného úkolu 6.3 pro rok 2018 

Odvození M-denních průtoků za referenční období 1991–2020. 
Oblast výzkumu 

Rozvoj metod monitoringu a hodnocení hydrologického cyklu, režimu a trendů 
složek hydrologické bilance pro potřeby vodního hospodářství  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
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2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 - Water resources 

Stručná anotace výzkumného úkolu 6.3 

M-denní průtoky patří dle normy ČSN 75 1400 „Hydrologické údaje povrchových vod“ mezi základní 
hydrologické údaje. Poskytováním základních hydrologických údajů je pověřen ČHMÚ. 

V současné době poskytuje ČHMÚ data M-denních průtoků za referenční období 1981–2010. V rámci 
zpracování dat za toto období bylo získáno mnoho cenných poznatků, které bude možné uplatnit pro 
zpřesnění algoritmů výpočtu a zároveň využít při odvození M-denních průtoků za referenční období 
1991–2020. Mezi nejpodstatnější inovace bude patřit odvození nových regresních vztahů mezi 
parametry statistického rozdělení pravděpodobnosti a fyzicko-geografickými charakteristikami.  

Výsledkem by měly být aktualizované metodické postupy a příslušný SW, zahrnující postup odvození 
M-denních průtoků v soutokových uzlech vodních toků v jednotlivých říčních úsecích. 

Plnění dílčího cíle výzkumného úkolu 6.3 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Úprava algoritmů dle nejnovějších poznatků a zkušeností a aktualizace metodických přístupů, 
testování na datech za období 1981–2010;  

 průběžná zpráva. 

 

Název výzkumného úkolu 6.4 pro rok 2018 

Hodnocení trendů v hydrologických řadách. 
Oblast výzkumu 

Rozvoj metod monitoringu a hodnocení hydrologického cyklu, režimu a trendů 
složek hydrologické bilance pro potřeby vodního hospodářství  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 - Water resources 

Stručná anotace výzkumného úkolu 6.4 

Variabilitu, cykličnost, nestacionaritu a trendy v hydrologických řadách lze prokázat jedině 
prostřednictví studia dlouhých řad průtoků a aplikací vhodných statistických metod pro jejich 
analýzu. Cílem proto je zpracování dlouhých referenčních hydrologických dat pro analýzu 
klimatických změn a jejich dopadů na vodní zdroje v Česku. To bude zajištěno pomocí dohledání 
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historických materiálů a údajů a studiem metod pro doplňování chybějících hodnot v časových 
řadách. 

Součástí cíle je aplikace moderních statistických metod pro navrhování hydrologických veličin a 
analýzy časových řad za využití více proměnných najednou (objem, kulminace povodňové vlny apod.). 
Taková metodologie může být velmi prospěšná při navrhování vodních děl, kdy by byla životnost díla 
a ekonomičnost jeho řízení hodnocena z mnohem reálnější perspektivy, protože ve skutečnosti 
působí více faktorů najednou, a nejen jeden izolovaně. Současně studium změny klimatu a jejího 
dopadu na vodní zdroje prostřednictvím pokročilých metod analýzy trendu, které by zahrnuly 
hodnocení příčinných vztahů telekonekcí, což má velký potenciál pro zpřesnění sezónních 
předpovědí, důležitých např. při predikování sucha apod. 

Plnění dílčího cíle výzkumného úkolu 6.4 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujícího kontrolovatelného 
dílčího cíle: 

 Výběr potenciálních referenčních řad pro studium průměrných hodnot a extrémů. 

 

Název výzkumného úkolu 6.5 pro rok 2018 

Rozvoj metod měření hydrologických prvků. 
Oblast výzkumu 

Rozvoj metod monitoringu a hodnocení hydrologického cyklu, režimu a trendů 
složek hydrologické bilance pro potřeby vodního hospodářství  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10503 - Water resources 

Stručná anotace výzkumného úkolu 6.5 

Monitoring prvků hydrologického cyklu je základním podkladem pro získávání hydrologických dat. V 
současnosti se rozvíjí celá řada metod založených na DPZ, jejich přímá aplikovatelnost v podmínkách 
ČR však zatím zůstává omezená. Podobně se rozvíjí alternativní metody monitoringu (crowd sourcing 
apod.). Klíčovým však zůstává in-situ měření a rozvoj metod a přístrojů pro měření rychlosti 
proudění/průtoku, parametrů sněhové pokrývky apod. Výzkum v tomto ohledu bude zaměřen na 
metody vyhodnocení nejistot měřených dat a zpřesňování měření a jejich interpretace (zpracování) 
prostřednictvím kombinace dalších zdrojů informací (např. DPZ). 

V rámci ČHMÚ se produkty DPZ, mezi něž náleží také vlastní informace pocházející z radarů, dají v 
hydrologii využít hned několikerými způsoby. Předně lze zpřesňovat vstupy, a tím i počáteční 
podmínky, pro tzv. Indikátor přívalových povodní. Zejm. vlastnosti sněhové pokrývky, monitorované 
metodami DPZ, budou velice prospěšné. Za využití zahraničních modelů budou rovněž testovány 
možnosti mapování záplavových území kolem řek, přičemž půjde hlavně o místa podél dolních úseků 
větších řek (Vltava, Labe apod.). 
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Plnění dílčího cíle výzkumného úkolu 6.5 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujícího kontrolovatelného 
dílčího cíle: 

 Vyhodnocování nejistot in-situ měření. Vytipování pilotních povodí, testování možností 
využití produktů DPZ.  

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Rozvoj metod monitoringu a hodnocení hydrologického cyklu, režimu a trendů 
složek hydrologické bilance pro potřeby vodního hospodářství v r. 2018 

Jméno a příjmení 
Úroveň vzdělání 

(resp. akademická 
hodnost) 

Formální pozice v rámci 
VO 

Pozice v týmu Úvazek (%) 

 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník, vedoucí 
oddělení 

garant výzkumné 
oblasti 

10 

 VŠ (Ing., Ph.D.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel, specialista 
GIS 

10 

 VŠ (Ing., Ph.D.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel, vývojář v R 
nebo Pythonu 

10 

 VŠ (Mgr., Ph.D.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 20 

 
VŠ (doc., RNDr., 

Ph.D.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Ing.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Ing.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (RNDr.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (RNDr.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Ing.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Ing.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Mgr.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 
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 VŠ (Mgr.) 
hydrolog/ výzkumný a 
vývojový pracovník 

řešitel 10 

 

3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Rozvoj metod monitoringu a hodnocení hydrologického cyklu, režimu a trendů 
složek hydrologické bilance pro potřeby vodního hospodářství v r. 2018 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

B odborná kniha 1 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Prezentace průběžných výstupů a použitých metodik v rámci odborné akce České vědeckotechnické 
společnosti vodohospodářské. 

Návrh úpravy metodických pokynů pro zpracování hodnot N-letých průtoků. 
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Oblast výzkumu 7 - Rozvoj a aplikace metod sledování kvality ovzduší s důrazem 
na prachové částice a na ně vázané látky 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu 7 pro rok 2018 

Vývoj metod pro odběry a analýzy za účelem identifikace zdrojů znečišťování 
atmosféry (vývoj metod včetně metrologického zajištění) 

Oblast výzkumu 
Rozvoj metod hodnocení a předpovědí dopadů počasí na živé organizmy a na zdraví 
lidské populace 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 
10406 - Analytical chemistry 

Stručná anotace výzkumného úkolu 7 

Celý výzkumný záměr oblasti 7 je zaměřen na vytvoření nových metodických postupů, resp. 
standardních operačních postupů, pro provádění speciálních měření, vlastní realizaci pilotních měření 
a následné zpracování a aplikaci výstupů v praxi. Výsledky by měly být využity jednak pro nastavení 
systému měření „nových“ znečišťujících látek (např. ultrajemné částice nebo některé dosud 
neměřené polycyklické uhlovodíky) ve Státní síti imisního monitoringu, jednak pro speciální analýzy 
využitelné pro zkvalitnění plošného hodnocení polí koncentrací (měření za pohybu podél komunikací, 
chemické složení částic o velikostech do řádově mikrometrů, vertikální profil ozonu apod.) a 
v neposlední řadě i pro tvorbu datových sad určených pro zkvalitnění a verifikaci modelů transportu a 
rozptylu znečištění (modely pro rozptylové studie ve smyslu zákona 201/2012 Sb., lokální znečištění 
apod.) a nástrojů pro identifikaci zdrojů znečištění ovzduší. 

Tento záměr navazuje na dílčí cíle Koncepce MŽP 1.4.1: Omezení emisí znečišťujících látek z 
antropogenních zdrojů a to tak, že si klade za úkol vyvinout metody využitelné pro zvýšení množství 
informací o znečištění venkovního ovzduší. V roce 2018 by mělo dojít k navržení systému zajištění 
metrologické návaznosti stávajících měření ultrajemných částic a měly by být vyvíjeny chemicko-
analytické metody pro odběry a analýzy vzorků ovzduší za účelem analýz doposud neměřených 
polyaromatických uhlovodíků metodou plynové chromatografie s hmotnostní detekcí, rozšíření 
metody iontové chromatografie na analýzy aniontů z částic v ovzduší (v současnosti je standardně 
používána na analýzy aniontů ve srážkových vodách), měření morfologie aerosolových částic 
v ovzduší, měření prvkového složení aerosolových částic pomocí rentgenové fluorescenční 
spektrometrie a zapojení vysokorozlišovacího hmotnostního spektrometru s indukčně vázanou 
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plazmou do měření prvkového složení ae. částic. Výstupy pravděpodobně budou přecházet i do roku 
2019. 

 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 7 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Navržení systému zajištění metrologické návaznosti měření ultrajemných částic (UFP); 

 Vývoj metody pro odběry a analýzy nových polycyklických uhlovodíků; 

 Vývoj metody pro odběry a prvkové analýzy metodou rentgenové fluorescenční 
spektrometrie; 

 Vývoj metody pro odběry a prvkové analýzy metodou spektrometrie s indukčně vázanou 
plazmou; 

 Vývoj metody pro odběry a analýzy vzorků pomocí elektronové mikroskopie; 

 Vývoj metody pro odběry a analýzy aniontů pomocí iontové chromatografie. 

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Vývoj metod pro odběry a analýzy za účelem identifikace zdrojů znečišťování 
atmosféry (vývoj metod včetně metrologického zajištění) v r. 2018 

Jméno a příjmení 
Úroveň vzdělání 

(resp. akademická 
hodnost) 

Formální pozice v rámci 
VO 

Pozice v týmu Úvazek (%) 

 VŠ (Ph.D.) pracovník IM 
garant výzkumné 
oblasti 

15 

 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a 
vývojový pracovník  

řešitel (OCEC, IC) 10 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel (VOC) 12 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel (ICPMS) 10 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší/výzkumný a 
vývojový pracovník  

řešitel (PAH) 10 

 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel (UFP) 10 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

spoluřešitel (UFP) 10 

 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a 
vývojový pracovník ( 

řešitel (XRF) 10 

 VŠ (Bc.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel (PMF) 10 

 VŠ (CSc.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel (měření za 
pohybu) 

5 
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 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

spoluřešitel (měření 
za pohybu) 

8 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel (EM) 10 

3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Vývoj metod pro odběry a analýzy za účelem identifikace zdrojů znečišťování 
atmosféry (vývoj metod včetně metrologického zajištění) v r. 2018 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

O ostatní výsledky 3 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Příspěvek na odborné konferenci. 

Přínos k poznání úrovně imisní zátěže na území ČR s důrazem na látky s největšími dopady na lidské 
zdraví. 

Zavedení a rozvoj nových metod měření znečišťujících látek. 
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Oblast výzkumu 8 - Vývoj a adaptace nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší 
včetně rozvoje modelových aplikací 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu 8.1 pro rok 2018 

Zkvalitnění prostorové interpretace dat  
Oblast výzkumu 

Vývoj a adaptace nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší včetně rozvoje 
modelových aplikací 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 8.1 

V roce 2018 se výzkumný úkol bude věnovat jednak rozvoji metodiky mapování pro znečišťující látky 
NO2 a NOx (pomocí začlenění pokryvu půdy a dalších doplňkových dat), jednak testování metodiky 
pro tvorbu map procenta překročení denních limitů WHO v roce. 

V případě rozvoje mapování NO2 a NOx půjde o začlenění metod LUR (Land Use Regression) do 
rutinně používané metodiky tvorby ročních map, tj. vícenásobného lineárního modelu s následnou 
interpolací reziduí tohoto modelu, přičemž venkovské, městské a dopravní vrstvy jsou mapovány 
zvlášť a následně sloučeny (ČHMÚ, 2017). Metody LUR jsou často využívány v lokálním i regionálním 
měřítku (Hoek et al., 2008). Jejich začlenění do metodiky mapování NO2 bylo zkoumáno v evropském 
měřítku (Horálek et al. 2017), tato metodika je v evropském měřítku použita pro rutinní tvorbu map 
NO2 (EEA, 2017). Výzkumný úkol se bude věnovat testování použití této metodiky v českém měřítku. 
Jako doplňkové parametry přidané do lineárního regresního modelu budou především pokryv půdy 
(CLC2006), přičemž bude testována využitelnost jednotlivých tříd. Bude testováno i použití dalších 
doplňkových dat. 

V případě map procenta překročení denních limitů WHO půjde o testování metodiky vhodné pro 
tvorbu takovýchto map. Mají-li být denní limity WHO aplikovány na roční soubor dat, jeví se mapa 
procenta překročení jako vhodný ukazatel. (Jedná se o aplikaci doporučení SZÚ.) Bude aplikována 
zejména metoda založená na ročních datech. Doplňkově bude otestována metodika založená na 
automatické tvorbě denních map. Výsledky budou porovnány.  

 ČHMÚ (2017). Znečištění území na území České republiky v roce 2016. ISBN 978-80-87577-72-1. 

 EEA (2017). Air quality in Europe – 2017 Report. EEA Report No 13/2017.  ISSN 1977-8449. 
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 Hoek G, Beelen R, de Hoogh K, Vienneau D, Gulliver J, Fischer P, Briggs D (2008), A review of land-use 
regression models to assess spatial variation of outdoor air pollution, Atmospheric Environment 42, 
7561–7578. 

 Horálek J, de Smet P, Schneider P, Kurfürst P, de Leeuw F (2017). Inclusion of land cover and traffic data 
in NO2 mapping methodology. ETC/ACM Technical Paper 2016/12.  

 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 8.1 v roce 2018 

Bude připravena zpřesněná metodika tvorby map NO2 a NOx. Na základě této metodiky budou 
připraveny roční mapy NO2 a NOx. Na základě připravené metodiky pro tvorbu map procenta 
překročení denních limitů WHO v daném roce budou zkonstruovány takové mapy procenta 
překročení. 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Zpracování map NO2 a NOx; 

 Zpracování map procenta překročení denních limitů WHO. 

 

Název výzkumného úkolu 8.2 pro rok 2018 

Zpřesnění a doplnění klasifikace stanic ve Státní síti imisního monitoringu 
Oblast výzkumu 

Vývoj a adaptace nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší včetně rozvoje 
modelových aplikací 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 8.2 

Cílem celého výzkumného záměru je zpřesnění a doplnění klasifikace stanic ve Státní síti imisního 
monitoringu. V roce 2018 je cílem dílčí části úkolu: Analýza stávajícího stavu klasifikace stanic, její 
revize z hlediska legislativy ČR a EU. Klasifikace stanic V EU, posouzení a využití. 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 8.2 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Analýza stávajícího stavu klasifikace imisních stanic, její revize z hlediska legislativy ČR a EU; 

 Klasifikace stanic pro reporting, její revize z hlediska legislativy EU a možnost její aplikace pro 
stanice ČR; 

 Klasifikace imisních stanic používané v EU, posouzení a využití; 

 Využití rozptylových podmínek jako důležitý aspekt při klasifikaci stanic. 
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Název výzkumného úkolu 8.3 pro rok 2018 

Zpřesnění kvantifikace atmosférické depozice dusíku 
Oblast výzkumu 

Vývoj a adaptace nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší včetně rozvoje 
modelových aplikací 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 8.3 

Cílem celého výzkumného úkolu je zpřesnění kvantifikace atmosférické depozice dusíku. V r. 2018 
bude zpřesněna standardně prováděná kvantifikace depozice dusíku (viz výstupy v Grafické ročence 
ČHMÚ) s využitím výstupů modelu CAMx pro r. 2015 pro rutinně neměřené látky přispívající k suché 
depozici dusíku. Konkrétně se jedná o zahrnutí imisních koncentrací NH3, plynné HNO3, PAN, NH4+ 
v aerosolu a NO3- v aerosolu. Dále bude odhadnut podíl látek přispívající k vstupu dusíku horizontální 
depozicí (mlha) pomocí geostatistického modelu. Výsledná mapa celkové atmosférické depozice 
dusíku za r. 2015 v prostorovém rozlišení 1 x 1 km bude porovnána s r. 2008 (pro který poprvé 
proběhlo obdobné zpracování) s cílem zjistit, zda výsledky pro oba roky jsou robustní. Výstupy 
modelu CAMx budou validovány s využitím existujících měřených dat. 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 8.3 v roce 2018  

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Začlenění neměřených látek obsahujících dusík do kvantifikace celkové atmosférické 
depozice dusíku; 

 Validace výsledů modelu CAMx s využitím existujících měřených dat. 
 

Název výzkumného úkolu 8.4 pro rok 2018 

Detailní analýza znečištění a jeho příčin v oblasti Moravy  
Oblast výzkumu 

Vývoj a adaptace nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší včetně rozvoje 
modelových aplikací 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 
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Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 8.4 

Hustě osídlená oblast severovýchodní Moravy, přilehlých částí Slezska a navazujících oblastí Polska 
byla již z hlediska kvality ovzduší, vlivu meteorologických podmínek a přeshraničního přenosu 
znečišťujících látek v dílčích zpracováních samostatně hodnocena. Nadále zde ovšem dochází 
k výraznému překračování imisních limitů pro některé škodliviny a vyskytují se zde nepříznivé imisní 
situace, především v chladných obdobích roku. Cílem je hledání odpovědí na nastolené otázky: Do 
jaké míry se zlepšila kvalita ovzduší? Lze ve výsledku hodnocení pozorovat důsledek přísnějších 
legislativních opatření na polské straně vzájemné hranice, opatření zavedených na velkých zdrojích 
znečišťování nebo částečné obměny zastaralých kotlů v domácích topeništích? Ovlivňují zdroje z 
nejznečištěnější části republiky ostatní oblasti Moravy a kam až sahá jejich vliv?  

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 8.4 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Analýzy chladných sezon v Moravskoslezském a Olomouckém kraji z hlediska kvality ovzduší; 

 Analýzy rozptylových podmínek v letech 2001–2017; 

 Vzájemné porovnání oblastí s využitím průměrných oblastních imisních koncentrací 
suspendovaných částic a jejich závislostí na meteorologických podmínkách rozptylu a 
synoptických situacích. 

 

Název výzkumného úkolu 8.5 pro rok 2018 

Vývoj a aplikace modelů rozptylu znečišťujících látek v ovzduší  
Oblast výzkumu 

Vývoj a adaptace nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší včetně rozvoje 
modelových aplikací 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 8.5 

Jedním z cílů v dlouhodobé koncepci rozvoje výzkumné organizace je vytvoření jednotné metodiky 
pro modelování příspěvků zdrojů znečišťování ovzduší Gaussovským modelem v roce 2019. Tato 
metodika by měla sjednotit stávající referenční modely SYMOS´97 a ATEM. Dílčím úkolem pro rok 
2018 je srovnávající rozdílných vztahů pro výpočet liniových zdrojů v modelech ATEM a SYMOS a 
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porovnání jejich výsledků s měřeními koncentrací škodlivin v blízkosti liniového zdroje (např. výstupy 
interního projektu ČHMÚ „Doprava“ nebo jiná vhodná data ze zahraničních měření). Dalším 
plánovaným bodem je ověření, případně revize, vztahu pro výškový profil větru a jeho stáčení, kde 
předběžné analýzy naznačují závislost vztahu na hrubosti povrchu. 

Dále budou probíhat práce na ověření stávajících vztahů pro rozptylové parametry v modelech ATEM 
a SYMOS na základě měření frikční rychlosti u* a konvektivní rychlosti (Convective Velocity Scale) w* 
s cílem navrhnout jednotný výpočet rozptylu škodlivin v blízkosti liniového (nízkého) zdroje, a pro 
bodové (vysoké) zdroje. 

Vzhledem k tomu, že se pro přípravu meteorologických dat pro referenční Gaussovské modely 
využívá model CALMET, je nutné ověřit, s jakou přesností modeluje veličiny rozhodující pro rozptyl 
znečišťujících látek v ovzduší – stabilitní třídy, nebo mikrometeorologické parametry, jako jsou frikční 
rychlost u* a konvektivní rychlost (Convective Velocity Scale) w*.   

V rámci řešení projektu UrbanAdapt, ve kterém byl ČHMÚ zapojen, byla provedena řada simulací LES 
modelem PALM pro křižovatku ulic Komunardů a Dělnická v Praze. Součástí těchto simulací bylo i 
šíření znečišťujících látek pocházejících z dopravy v ulicích. Výsledky naznačovaly rozumnou 
použitelnost modelu pro odhad koncentrací polutantů, nebylo však možné provést detailnější 
analýzu správnosti výsledků, vzhledem k tomu, že pro danou oblast nebylo k dispozici měření 
znečišťujících látek. V roce 2018 plánujeme vybrat vhodnou pražskou lokalitu pro validaci výsledků 
modelu, zajistit potřebná data jak z měření tak data potřebná ke konfiguraci modelu PALM. 
Předpokládá se návaznost na projekt Urbi Pragensi, jehož je ČHMÚ spoluřešitelem. V rámci tohoto 
projektu je plánována měřicí kampaň pro vybrané zájmové lokality.  

Dále je možné využít lokalitu Praha 2-Legerova (hot spot), která představuje typický uliční kaňon, a je 
pro ni k dispozici jak měření koncentrací polutantů tak zároveň měření intenzit dopravy. Vzhledem k 
tomu, že PALM v tuto chvíli neobsahuje model chemismu atmosférických látek (jeho zahrnutí je 
předmětem současného vývoje modelu) v první fázi validace budou uvažovány látky PM10 a PM2,5, 
pro které je možno chemické reakce na prostorových a časových škálách uličního kaňonu v dobrém 
přiblížení zanedbat. Výsledky této validace budou součástí souhrnné zprávy o aplikaci CFD modelů 
pro hl. město Praha plánované na rok 2020.  

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 8.5 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Srovnání vztahů pro výpočet koncentrací v okolí liniových zdrojů u modelů SYMOS a ATEM; 

 Ověření stávajících parametrizací rozptylových koeficientů v modelech ATEM a SYMOS; 

 Srovnání vybraných výstupů modelu CALMET s měřenými daty; 

 Validace výstupů modelu PALM pro koncentrace znečišťujících látek – výběr lokality, sběr 
vstupních dat. 

 

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Vývoj a adaptace nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší včetně rozvoje 
modelových aplikací v r. 2018 

Jméno a příjmení Úroveň vzdělání 
(resp. akademická 

Formální pozice v rámci VO Pozice v týmu 
Úvazek 

(%) 
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hodnost) 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a vývojový 
pracovník  

garant výzkumného 
úkolu 8.1 

10 

 VŠ (RNDr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a vývojový 
pracovník  

zástupce garanta 
výzkumného úkolu 
8.1 

15 

 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 8.1 

10 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a vývojový 
pracovník  

garant výzkumného 
úkolu 8.5 a řešitel 
výzkumného úkolu 
8.1 a 8.3  

10 

 VŠ (RNDr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

garant výzkumného 
úkolu 8.2 

10 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

zástupce garanta 
výzkumného úkolu 
8.2 

10 

 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a vývojový 
pracovník  

řešitel výzkumného 
úkolu 8.2 

10 

 VŠ (Bc.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel výzkumného 
úkolu 8.2 a 8.5 

12 

 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel výzkumného 
úkolu 8.2 

10 

 
VŠ (doc., RNDr., 
CSc.) 

pracovník ochrany čistoty 
ovzduší /výzkumný a vývojový 
pracovník  

garant výzkumného 
úkolu 8.3 

15 

 VŠ (Bc.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

zástupce garanta 
výzkumného úkolu 
8.3 

10 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel výzkumného 
úkolu 8.3 

10 

 VŠ (Mgr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

garant výzkumného 
úkolu 8.4 

15 

 VŠ (RNDr.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

zástupce garanta 
výzkumného úkolu 
8.4 

10 

 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší  

řešitel výzkumného 
úkolu 8.4 

10 
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 VŠ (RNDr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 8.5 

15 

 VŠ (Mgr., Ph.D.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 8.5 

10 

 VŠ (RNDr., CSc.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 8.5 

10 

 VŠ (Ing.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel výzkumného 
úkolu 8.5 

8 

3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Vývoj a adaptace nástrojů pro hodnocení kvality ovzduší včetně rozvoje 
modelových aplikací v r. 2018 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

Nmap zpřesněné mapy NO2 a NOx 2 

Nmap mapy procenta překročení denních limitů  2 

O výzkumná zpráva 5 

Nmap specializovaná mapa s odborným obsahem 1 

J článek s odborným obsahem 2 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Příspěvek na konferenci Ochrana ovzduší ve státní správě 2018 

Poté, co bude metodika otestována, se předpokládá její aplikace v rutinní praxi, mj. v ročence 
„Znečištění ovzduší na území ČR“. (Předpokládá se aplikace v roce 2019.) 

Přínos k hodnocení kvality ovzduší, příprava metodiky na úrovni současného stupně vědeckého 
poznání, vstup pro potenciální hodnocení vlivu zvýšené depozice dusíku na ekosystémy (možnost 
využití v lesnictví, zemědělství, botanice)   

Přednáška v rámci České meteorologické společnosti Českého hydrometeorologického ústavu 
pobočky v Ostravě 
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Oblast výzkumu 9 - Zpřesnění a doplnění postupů pro zpracování, analýzy a 
projekce emisí klasických znečišťujících látek a skleníkových 
plynů 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu 9.1 pro rok 2018 

Verifikace a validace vstupních údajů používaných pro reporting UNFCCC a 
rozvoj metodik pro zpracování projekcí 

Oblast výzkumu 
Zpřesnění a doplnění postupů pro zpracování, analýzy a projekce emisí klasických 
znečišťujících látek a skleníkových plynů 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 9.1 

Reporting emisí a propadů skleníkových plynů i klasických znečišťujících látek vč. jejich projekce má 
být zpracován transparentním, porovnatelným, přesným, časově konzistentním a kompletním 
způsobem. Proto jsou pro obě oblasti vytvořeny Mezivládním panelem pro změnu klimatu a Pracovní 
skupinou pro emisní inventury a projekce standardní metodiky, které mají zajistit konzistentní 
vykazování emisí a propadů skleníkových plynů a znečišťujících látek vč. projekcí napříč státy. 
Používání standardně stanovené metodiky ale vnáší do výpočtů emisí vyšší nejistotu, jelikož 
nereflektuje regionální specifika daného státu. V oblasti vykazování emisí a propadů skleníkových 
plynů proto existuje doporučení dle Dec. 24/CP.19, podle nějž mají státy za úkol reflektovat ve svých 
inventurách podmínky, které co nejvíce reprezentují regionální a klimatická specifika. Mezi ně se řadí 
vývoj územně specifických emisních a výpočetních faktorů. Nedílnou součástí výpočtů je i stanovení 
nejistot výpočtů a celého reportingu. Dalším dílčím vstupem je zajištění kontrolních mechanismů, 
mezi něž patří verifikace a validace vstupních údajů.  

Výzkumný úkol bude naplňovat tyto potřeby jak v oblasti zpracování emisních inventur a tím i 
zpřesnění reportovaných emisí, tak v oblasti projekce emisí. Následující výzkumné úkoly pokrývají 
oblast skleníkových plynů. V roce 2018 dojde k verifikaci a validaci aktivitních dat a vstupních údajů 
pro odhad emisí z fluorovaných uhlovodíků použitím automobilových statistik a zahrnutím nových 
zdrojů emisí SF6 do reportingu. Součástí verifikace je také správné vykazování emisí vznikajících 
z paliv, která nejsou v procesu využita energeticky. Dále budou zpřesněny a vyvinuty nové územně 
specifické emisní faktory CO2 ze spalování kapalných paliv. Přesná a ověřená data jsou vykazována 
v rámci vykazování emisí CO2 v rámci systému obchodování s emisními povolenkami (EU ETS). 
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Provozovatelé v ČR ale dosud nevykazují emise v kategoriích odpovídajících reportingu emisí 
skleníkových plynů. V roce 2018 bude provedena detailní analýza vykázaných emisí vznikajících při 
výrobě tepelné nebo elektrické energie. Analýza bude provedena do detailu, který bude využit v roce 
2019 pro využití v reportingu v sektoru Energetika. 

Při aktualizaci podkladů nezbytných ke zpřesnění projekce emisí sektoru energetiky v oblasti 
komerčních institucí, obchodu a veřejných služeb a v oblasti vytápění domácností budou definovány 
skupiny emisních faktorů, u kterých jsou v období let 2018 až 2030 předpokládány významnější 
změny. Především se bude jednat o přizpůsobení provozu spalovacích zdrojů požadavkům Směrnice 
o středních spalovacích zdrojích a Směrnice o Ekodesignu pro kotle a kamna na tuhá paliva. Cílem 
práce budou podrobná rozdělení zdrojů emisí z domácností podle typů kotlů a odpovídajících paliv. 
Daným kotlům budou přiřazeny emisní faktory podle aktuálních emisních inventur.  Zastoupení typů 
kotlů a paliv se budou do budoucna měnit na základě národní i evropské legislativy i podle aktuální 
energetické koncepce. Vývoj emisních faktorů pro základní znečišťující látky bude záviset na zavádění 
nových technologií. Připravená vstupní data budou vložena do modelu MESSAGE, který vypočítá 
vývoj emisí v tomto sektoru. 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 9.1 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Verifikace vstupních údajů pro výpočty emisí F-plynů použitím statistik automobilů a 
zahrnutím nových zdrojů emisí SF6 do reportingu; 

 Aktualizace vstupních údajů pro zpracování nejistot v reportingu; 

 Vývoj územně specifických emisních faktorů ze spalování kapalných paliv a specifikace 
vykazování neenergeticky využívaných paliv jako součást verifikace dat; 

 Detailní analýza používaných metodik emisních projekcí v sektorech domácností a 
komerčním sektoru v oblasti rozvoje metodik pro zpracování projekcí. 

 

Název výzkumného úkolu 9.2 pro rok 2018 

Návrh modelu pro výpočet emisí z lokálního vytápění domácností 

Oblast výzkumu 
Zpřesnění a doplnění postupů pro zpracování, analýzy a projekce emisí klasických 
znečišťujících látek a skleníkových plynů 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 9.2 

V souladu s požadavky na provádění emisních inventur podle Guidelines for Reporting Emissions and 
Projections Data under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution a závěry z 
kontrolního procesu podle směrnice 2016/2284/EU bude emisní inventura sektoru NFR 1A4bi-



Specifikace plnění DKRVO ČHMÚ pro rok 2018 – příloha č. 2 k Rozhodnutí 05/RVO/2018 
Verze pro publikování na www.mzp.cz 

 
 

40 
 

Residential provedena s využitím údajů o spotřebě paliv uvedených v energetické bilanci EUROSTAT. 
Přepočtené emise za období 1990-2016 budou reportovány ke dni 15.2.2018 a nahradí původní 
údaje zjištěné modelem ČHMÚ. 

Pro potřeby modelování kvality ovzduší, územních emisních bilancí, energetických koncepcí měst a 
obcí bude dále pokračovat vývoj modelu, který umožní odhad spotřeb paliv a výpočet emisí na úrovni 
základních územních/sídelních jednotek. Základ modelu tvoří údaje o parametrech bytové výstavby, 
získané z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, doplněné o údaje distributorů paliv a energií, ze kterých 
je se zahrnutím vlivu klimatických podmínek počítána spotřeba paliva na vytápění a emise do 
ovzduší. Výzkumný úkolu zahrnuje modifikaci modelu podle výsledků statistického šetření ENERGO 
2015 a aktualizaci způsobu výpočtu potřeby tepla na vytápění bytů. Model bude doplněn o 
kombinace spotřeby paliv při převažujícím způsobu vytápění bytů, podíly zateplených a 
nezateplených bytů podle převažujícího způsobu vytápění, podíly pevných paliv podle typů 
spalovacích zařízení (prohořívací, odhořívací, automatické, zplyňovací, kamna) a dalšími podklady, 
které dříve nebyly k dispozici. Dojde k aktualizaci jakostních parametrů uhlí a koksu (výhřevnost, 
obsah síry) se zahrnutím vlivu přeshraničního dovozu a k rozšíření druhů sledovaných paliv o uhelné 
brikety, biobrikety a pelety. Spotřeba palivového dřeva bude upřesněna podle údajů o délce jeho 
sušení a druhovém složení. Model umožní nastavit podíl provozu spalovacích zařízení při sníženém a 
jmenovitém tepelném výkonu. 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 9.2 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujícího kontrolovatelného 
dílčího cíle: 

 Aktualizace modelu výpočtu emisí z lokálního vytápění domácností.  

 

Název výzkumného úkolu 9.3 pro rok 2018 

Využití matice dojížďkových proudů dle SLDB pro vyhodnocení podílu 
individuální dopravy do zaměstnání na znečištění ovzduší 

Oblast výzkumu 
Zpřesnění a doplnění postupů pro zpracování, analýzy a projekce emisí klasických 
znečišťujících látek a skleníkových plynů 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 9.3 

V rámci výzkumného úkolu zaměřeného na rozšíření informací o vlivu dopravy na kvalitu ovzduší 
budou zpracovány údaje Sčítání lidu, domů a bytů provedeného v r. 2011. Z dostupných informací o 
dojížďce do zaměstnání a škol podle Sčítání lidu, domů a bytů na úrovni ZSJ a UO doplněných 
vybranými detailními údaji o frekvenci dojížďky, použitém dopravním prostředku a časovém úseku 
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budou v rámci řešení výzkumného úkolu v r. 2018 sestaveny matice reprezentující dopravu do 
zaměstnání na vybraných komunikačních sítí. 

Jedno z tematických šetření prováděných v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2011 bylo zaměřeno na 
způsob dojíždění do zaměstnání a škol. Vedle druhu použitého dopravního prostředku byla zjišťována 
frekvence a doba dojezdu. Z údajů o adrese respondenta a údaje o cílové adrese byly odborným 
pracovištěm ČSÚ sestaveny hrubé matice pro pohyb mezi jednotlivými obcemi. Tyto údaje byly 
společně s popisem datové struktury získány z Informační služby ČSÚ. Získané matice dojížďkových 
tras budou tabelárně a graficky vyhodnoceny s cílem vytipování významnější dopravních proudů 
dojížďky do zaměstnání individuální automobilovou dopravou.  

S využitím výsledků posledního Sčítání vozidel 2016, popř. dalších informací z dostupných 
regionálních šetření bude vyhodnocen podíl dopravních proudů dojížďky do zaměstnání na celkovém 
provozu. Pozornost bude logicky zaměřena na období ranních dopravních špiček. Na základě 
vyhodnocení významnosti podílu dopravního proudu dojížďky do zaměstnání a škol bude pro několik 
vytipovaných lokalit vyžádána detailnější struktura údajů SLDB, zahrnující lokalizaci trasy dojíždění do 
zaměstnání a škol na úrovni ZSJ a UO. S jejich využitím budou sestaveny detailnější dopravní proudy 
na vybraných komunikačních sítí. Získané detailnější matice dojížďkových tras budou opět tabelárně a 
graficky vyhodnoceny. 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 9.3 v roce 2018 

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujícího kontrolovatelného 
dílčího cíle: 

 Analýza údajů o dojíždění do zaměstnání individuální dopravou i dalšími způsoby. 

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Zpřesnění a doplnění postupů pro zpracování, analýzy a projekce emisí 
klasických znečišťujících látek a skleníkových plynů v r. 2018 

Jméno a příjmení 
Úroveň vzdělání 

(resp. akademická 
hodnost) 

Formální pozice v rámci 
VO 

Pozice v týmu 
Úvazek 

(%) 

 VŠ (Ing.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

garant výzkumné oblasti 
a výzkumného úkolu 9.1 

15 

 VŠ (Ing.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Dr.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel 10 

 VŠ (Ing.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel, garant 
výzkumného úkolu 9.3 

10 

 VŠ (Ing.) 
výzkumný a vývojový 
pracovník 

řešitel, garant 
výzkumného úkolu 9.2 

10 

 VŠ (Ing.) 
pracovník ochrany čistoty 
ovzduší 

řešitel 10 
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3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Zpřesnění a doplnění postupů pro zpracování, analýzy a projekce emisí 
klasických znečišťujících látek a skleníkových plynů v r. 2018 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

J článek v odborném periodiku 2 

D článek ve sborníku z konference 3 

V výzkumná zpráva 5 

Nmap specializovaná mapa s odborným obsahem 1 

H poskytovatelem realizované výsledky 1 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Dílčí výsledky budou využity pro celkové zpřesnění pravidelného reportingu emisí a propadů 
skleníkových plynů a znečišťujících látek a jejich projekcí a budou promítnuty do aktualizací podkladů 
při plnění reportingových povinností.  

Územně specifické podklady zpřesněné inventury emisí z vytápění domácností a výstupy analýzy 
dopravy do zaměstnání budou využitelné pro zpracování pracovní dokumentace potřebné pro 
aktualizaci PZKO. 
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Oblast výzkumu 10 - Rozvoj metod hodnocení a předpovědí dopadů počasí na živé 
organizmy a na zdraví lidské populace 

1. Základní údaje o výzkumném úkolu 

Název výzkumného úkolu 10.1 pro rok 2018 

Využití fenologických dat pro hodnocení vlivu počasí na vegetaci 

Oblast výzkumu 
Rozvoj metod hodnocení a předpovědí dopadů počasí na živé organizmy a na zdraví 
lidské populace 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 10.1 

Výzkumný úkol obsahuje vývoj metod získávání hodnověrných fenologických dat na základě 
spolupráce s odbornou i laickou veřejností. Účelem je zahuštění řídké sítě fenologických pozorování 
probíhajících v současné síti fenologických stanic ČHMÚ. Získání dat kompatibilních s daty 
dobrovolných pozorovatelů ČHMÚ umožní vytvoření většího počtu datových setů využitelných pro 
provozní i výzkumné činnosti v oborech biometeorologie a agrometeorologie, včetně těch, jež jsou 
součástí DKRVO.  

Fenologická síť ČHMÚ zahrnuje v současnosti 26 stanic lesní fenologie (divoce rostoucí druhy) a dvě 
mezinárodní fenologické zahrádky. Pro dosažení zahuštění této sítě bude v rámci úkolu zpracována 
metodika získávání dat ze zdrojů mimo ČHMÚ, která přesně vymezí pozorované druhy a fenofáze, 
způsob komunikace s pozorovateli a metody kontroly dat. Využity budou především kontakty 
s některými vzdělávacími institucemi, předpokládáme zapojení především studentů.  

Součástí výzkumného úkolu bude i posouzení vhodnosti datových řad ze zrušené sítě polních plodin k 
dalšímu zpracování a výzkumu, případně i využití při řešení problematiky alergologie. Za tím účelem 
proběhne inventarizace dostupných zdrojů dat a postupná digitalizace kvalitních a využitelných 
datových řad.  

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 10.1 v roce 2018 

Plnění výzkumného úkolu bude v roce 2018 zaměřeno jednak na dosažení zahuštění sítě 
fenologických pozorování volně rostoucích druhů rostlin ze zdrojů mimo ČHMÚ, jednak na provedení 
analýzy datových řad ze zrušené sítě polních plodin a jejich případné využití v dalších etapách 
výzkumu a vývoje.  
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Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Příprava podkladů pro sběr feno dat na základě spolupráce s veřejností, zpracování metodiky, 
inventarizace zdrojů dat a posouzení jejich kvality, homogenizace a digitalizace části dat; 

 Příprava podkladů pro sběr fenologických dat na základě spolupráce s veřejností; 

 Vytvoření metodiky sběru a zpracování fenologických dat od subjektů mimo ČHMÚ; 

 Inventarizace zdrojů dat ze sítě polních plodin, vyhodnocení jejich kvality, jejich 
homogenizace a případná digitalizace. 

 

Název výzkumného úkolu 10.2 pro rok 2018 

Vývoj biometeorologických a agrometeorologických metod hodnocení 
dopadů počasí na živé organizmy a jejich životní prostředí 

Oblast výzkumu 
Rozvoj metod hodnocení a předpovědí dopadů počasí na živé organizmy a na zdraví 
lidské populace.  

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

 

Stručná anotace výzkumného úkolu 10.2 

Výzkumný úkol zahrnuje vývoj a zdokonalování vybraných modelů a předpovědí hodnotících dopady 
počasí na konkrétní organizmy i na krajinu jako celek. Vybrána byla témata mající velkou závažnost 
z hlediska společenského, protože se dotýkají zdraví velké části populace a také dopadů sucha na 
člověkem využívané polní a lesní ekosystémy.  

V rámci úkolu bude ve spolupráci s partnery z oblasti zdravotnictví započat vývoj metody (modelu) 
předpovědi nástupu fenologických fází vybraných alergologicky významných rostlinných druhů, které 
jsou zařazeny do programu fenologických pozorování ČHMÚ. Metoda umožní kvalifikovaně 
odhadovat dobu, po kterou se bude do ovzduší uvolňovat pyl způsobující problémy alergikům.  

V průběhu řešení úkolu bude vylepšen program na předpověď aktivity klíšťat a doplněn modelem 
závislosti počtu onemocnění klíšťovou encefalitidou na průběhu počasí, což umožní v dalších letech 
vytvořit komplexnější informaci o riziku napadení klíštětem a následného onemocnění.  

Součástí úkolu je i zdokonalení vybraných výstupů prezentovaných v rámci monitoringu půdního 
sucha na portálu ČHMÚ. S využitím rozšířené sítě přímých měření půdní vlhkosti na stanicích ČHMÚ a 
na základě analýzy půdních poměrů a reprezentativnosti příslušných stanic budou zkvalitněny mapy 
odhadující půdní vlhkost na území ČR metodou kombinace modelových a měřených hodnot pod 
trávníkem v profilech 0 až 40 cm a 0 až 100 cm.    
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lnění dílčích cílů výzkumného úkolu 10.2 v roce 2018 

Plnění výzkumného úkolu bude v roce 2018 zaměřeno na inovaci programu předpovědi aktivity 
klíšťat jako základu pro další vývoj informačního systému o rizicích spojených s klíšťaty, dále na 
posouzení využitelnosti fenologických a pylových dat a tvorbu databáze dat vhodných pro 
pokračování výzkumu. V oblasti půdního sucha se zaměříme na posouzení a volbu lokalit vhodných 
pro měření vlhkosti v lesní půdě a na vyhodnocení míry reprezentativnosti stanic ČHMÚ s doplněným 
měřením vlhkosti půdy pod trávníkem.  

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Inovace programu předpovědi aktivity klíšťat a jeho přepis do modernějšího programovacího 
jazyka, analýza možností další verifikace výsledků programu; 

 Výběr využitelných fenologických a pylových dat a vytvoření pracovní databáze těchto dat; 

 Provedení rekognoskace terénu, posouzení vhodnosti výběru meteorologických 
a fenologických stanic ve vztahu ke stanicím Pylové služby; 

 Volba lokalit a vytvoření metodiky měření vlhkosti půdy v lese; 

 Vyhodnocení reprezentativnosti stanic s měřením půdní vlhkosti z hlediska využitelnosti pro 
tvorbu map sucha kombinujících měřené a modelové hodnoty vlhkosti půdy pod trávníkem. 

 

Název výzkumného úkolu č. 10.3 pro rok 2018 

Humánní biometeorologie – přímý vliv a dopady aperiodických změn vnějšího 
prostředí na lidský organismus 

Oblast výzkumu 
Rozvoj metod hodnocení a předpovědí dopadů počasí na živé organizmy a na zdraví 
lidské populace. 

Vazba výzkumného úkolu na hlavní výzkumná témata poskytovatele ve vazbě na VO  
1. Přírodní a materiálové zdroje 
2. Globální změny a adaptace na změnu klimatu 
3. Udržitelný rozvoj krajiny a lidských sídel 

Hlavní obor výzkumného úkolu 
10500 - 1.5 Earth and related environmental sciences  

Vedlejší obor výzkumného úkolu 
10509 – Meteorology and atmospheric sciences  
10511 - Environmental sciences 

Stručná anotace výzkumného úkolu 10.3 

Dalším dílčím cílem v oblasti humánní biometeorologie je zvýšení úrovně poznání vazeb mezi 
aperiodickými změnami fyzikálních (počasí) a chemických (znečištění ovzduší) vlastností mezní vrstvy 
atmosféry a zdravotním stavem populace. Celkovým výsledkem by měla být konstrukce nového 
systému biometeorologické předpovědi, která je ve své stávající podobě veřejně vydávána ČHMÚ (s 
pouze minimálními změnami modelu) pro celé území ČR již od roku 1994.   

Zastoupení meteorosenzitivních lidí v celé populaci se odhaduje zhruba na 70 % lidí (ve městech ale 
až přes 80 % obyvatel). Zatímco u zdravých jedinců se vliv stavu vnějšího prostředí a jeho 
aperiodických změn projevuje většinou drobnými změnami chování (ale včetně schopnosti 
koncentrace, která je důležitá například v dopravě nebo bezpečnosti práce), u starších a nemocných 
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lidí může zátěž organismu způsobená nepravidelnými změnami fyzikálních vlastností atmosféry nebo 
jejího chemického složení vyvolat i akutní zdravotní problémy vyžadující rychlou zdravotní péči. 
Kvalitní biometeorologická předpověď využívající moderních metod v oblasti humánní 
biometeorologie a zkušeností např. ze současných HHWS (Heat Health Warning Systems) může být 
významnou součástí primární prevence systému veřejné zdravotní péče. 

Studie vazeb stavu a změn vnějšího prostředí (počasí, znečištění ovzduší) na zdravotní stav 
obyvatelstva, včetně navázání systematické spolupráce s externími partnery pokrývající 
interdisciplinární charakter humánní biometeorologie, tedy kombinaci fyzikálních (meteorologických) 
základů a lékařských věd, vyžaduje vybudování struktury dat ze všech oborů. To je hlavním cílem 
činnosti v roce 2018. Je důležité současně správně ocenit vypovídající schopnost dat, zejména 
zdravotnických. Ta jsou typicky zatížena některými omezeními, která vyplývají ze zdroje těchto dat. 
Jedná se například o periodické systematické vlivy dané ordinační dobou, nepřesnosti stanovení 
diagnóz při náhlých výjezdech ZZS apod. Současně bude nutné testovat nový typ výstupu 
matematického modelu atmosféry ČHMÚ ALADIN, ekvivalentní teplotu UTCI popisující tepelný 
komfort/diskomfort organismu. Index UTCI byl vytvořen mezinárodním týmem v rámci projektu COST 
Action 730 pod záštitou Mezinárodní biometeorologické společnosti ISB. Tento výstup začne být 
rutinně počítán v prvním pololetí roku 2018. 

Plnění dílčích cílů výzkumného úkolu 10.3 v roce 2018 

Plnění výzkumného úkolu bude v roce 2018 zaměřeno na verifikaci do matematického modelu 
atmosféry ČHMÚ ALADIN nově zařazeného pole UTCI (Universal Thermal Climate Index), definici 
potřebných zdravotnických dat (typ dat, jejich zdroj, časový a plošný rozsah dat, to vše 
s respektováním legislativy chránící osobní údaje osob), prvotní zpracování dat.  

Řešení výzkumného úkolu bude v r. 2018 směřovat ke splnění následujících kontrolovatelných dílčích 
cílů: 

 Příprava rutinního zpracování objektivní analýzy i předpovědních polí UTCI v prostředí 
provozně používaného informačního systému; 

 Řešení importů pole UTCI do prostředí GIS; 

 Definice potřebných zdravotnických dat, včetně jejich vlastností (periodických závislostí, 
stupni přesnosti stanovení diagnóz apod.) a určením jejich dostupnosti pro další zpracování 
(zdroj, rozsah území, časový rozsah, cena); 

 Tvorba strukturovaného zdroje dat – meteorologických, zdravotnických, znečištění ovzduší 
vybranými škodlivinami.  

2. Předpokládané složení týmu zajišťující výzkumný úkol v roce 2018 

Složení týmu zajišťujícího výzkumnou oblast Rozvoj metod hodnocení a předpovědí dopadů počasí na živé organizmy a na 
zdraví lidské populace v r. 2018 

Jméno a příjmení Úroveň vzdělání 
(resp. akademická 

hodnost) 

Formální pozice v rámci 
VO 

Pozice v týmu Úvazek (%) 

 VŠ (Ing., PhD.) meteorolog  
garant výzkumného 
úkolu 10.1 

10 

 VŠ (Ing.) meteorolog  řešitel  10 

 VŠ (RNDr.) meteorolog  řešitel  10 

 VŠ (RNDr., PhD.) výzkumný a vývojový garant výzkumného 10 
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pracovník  úkolu 10.2 

 VŠ (RNDr.) meteorolog  
garant výzkumného 
úkolu 10.3 

15 

 VŠ (Mgr.) meteorolog  řešitel  10 

 

3. Předpokládané výsledky výzkumného úkolu, které budou uplatněny v RIV za rok 
2018  

Předpokládané výsledky výzkumné oblasti Rozvoj metod hodnocení a předpovědí dopadů počasí na živé organizmy a na 
zdraví lidské populace v r. 2018 

Druh výsledku dle číselníku RIV 
Počet 

výsledků Kód 
druhu 

Druh výsledku 

D článek ve sborníku  1 

Jost recenzovaný odborný článek 1 

 

4. Ostatní předpokládané výsledky výzkumného úkolu (nevykazované v RIV) 

Výstupy výzkumného úkolu budou průběžně využívány v operativních prezentacích ČHMÚ pro 
veřejnost (např. výstupy na portálu, výstrahy, zprávy o suchu) i pro zpřesňování podkladů 
poskytovaných orgánům státní správy. 

Dílčí i závěrečné výsledky budou prezentovány na zahraničních i tuzemských workshopech, 
konferencích a seminářích příslušného zaměření. 
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Náklady na zajištění výzkumných úkolů 

 

5. Souhrn nákladů na zajištění výzkumných úkolů v roce 2018 

Ukazatel 
Celkové náklady  

tis. Kč 

Z toho náklady hrazené 
z institucionální podpory  

tis. Kč  

Celkem za rok 36 465 15 571,365 

z toho běžné prostředky 36 465 15 571,365 

z toho kapitálové prostředky 0 0 

 

 

6. Plánované celkové výnosy a náklady VO v roce 2018 

Ukazatel tis. Kč 

Výnosy   889 563 

Náklady  889 563 

 


