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Abstrakt 

Ve světě jsou v různých výstražných nebo varovných systémech (specializovaných na 

problematiku lidského zdraví nebo komplexněji používaných) používají často indexy 

vyjadřující míru tepelného komfortu/diskomfortu člověka. Mezinárodní biometeorologická 

společnost (ISB) iniciovala vývoj univerzálního indexu, který bude respektovat komplexní 

působení vnějšího prostředí na organismus. Současně musel být index konstruován tak, aby 

byly vstupy do vzorce pro jeho výpočet běžně dostupné. Výsledkem výzkumu byl index 

UTCI (Universal Thermal Climate Index). Pro budoucí využití v ČR a ČHMÚ byly v roce 

2018 implementovány do modelu ALADIN pomocné výpočty, začátkem roku 2019 pak byl 

zahájen týmem vývojářů ALADINa rutinní výpočet UTCI. V článku jsou ilustrovány základní 

možnosti využití UTCI a diskutováno jeho možné použití pro účely biometeorologické 

předpovědi. 
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Abstract 

In the world, they are often used in various alerting or warning systems (specialized in human 

health issues or more widely used) to indicate the level of human thermal comfort / 

discomfort. The International Biometeorological Society (ISB) has initiated the development 

of a universal index that will respect the complex environmental impact of the organism. At 

the same time, the index had to be constructed in such a way that the inputs to the formula for 

its calculation are commonly available. The research resulted in UTCI (Universal Thermal 

Climate Index). Auxiliary calculations were implemented in the ALADIN model for future 

use in the Czech Republic and the Czech Hydrometeorological Institute in 2018. The article 

illustrates the basic possibilities of using UTCI and discusses its possible use for 

biometeorological forecasting purposes. 
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Úvod 

Působení vnějšího prostředí na energetickou bilanci lidského organismu není dáno jen 

teplotou vzduchu, ale také dalšími vlastnostmi vzduchu obklopujícího lidské tělo, stejně jako 

krátko- i dlouhovlnným zářením, tedy radiační složkou bilance. V rámci výzkumů 

v oblasti humánní biometeorologie a bioklimatologie byly za posledních zhruba 70 let 

vyvinuty stovky různých indexů, které si kladly za cíl popsat tepelný komfort/diskomfort 

člověka co nejlépe.  

Některé z těchto indexů byly nepoužitelné v praxi, protože byly počítány z veličin běžně 

nedostupných, některé byly příliš zjednodušené. Proto vznikla v 90. letech 20. století 

v odborné komunitě poptávka po konstrukci univerzálního indexu (tj. použitelného nezávisle 

na zájmové oblasti), který by respektoval komplexnost působení atmosféry na organismus, 

přičemž by byly používány pro výpočet vstupy dostupné z běžných zdrojů 

meteorologických/klimatologických dat. Pod záštitou Mezinárodní biometeorologické 

společnosti (ISB) tak byla vytvořena Komise 6, která byla prací na novém indexu pověřena. 

Cílem práce je přispět k rozhodování o případném nasazení UTCI do běžné praxe ČHMÚ, ať 

už jako součásti biometeorologické předpovědi (BMP), výstražného systému SIVS, případně 

specializovaného systému typu ve světě používaných HHWS (Heat Health Warning Systém). 

 

Materiál a metody 

Samotný vzorec výpočtu hodnot UTCI vychází z obecně postulovaného tepelného 

komfortu/diskomfortu člověka popsaného vnějšími faktory, ale také charakteristikami 

konkrétního člověka (jeho fyzické parametry, vykonávaná práce, oblečení apod.). Pro účely 

výpočtu podmínek pro větší plochu nebo pro delší časový okamžik ale nelze individuální 

faktory určit. Proto je použit „standardní“ jedinec, tedy v podstatě průměrné hodnoty 

individuálních parametrů (Bröde et al., 2009).  

Pro samotný výpočet je pak třeba umět stanovit meteorologické (fyzikální) charakteristiky 

vnějšího prostředí – teplotu vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost větru a střední radiační 

teplotu (mean radiant temperature - Tmrt). A právě Tmrt může být při výpočtech problémem, 

pro její stanovení je totiž třeba znát zářivé toky v krátkovlnné i dlouhovlnné části spektra 

(Fanger PO, 1970). Často se pak stanoví odhadem nebo substitutivním výpočtem podle 

slunečního svitu nebo množství oblačnosti. V případě výpočtu UTCI modelem ČHMÚ 

ALADIN je použit originální výpočet, protože součástí standardních výstupů modelu byly (a 

jsou) i zmíněné toky krátkovlnného a dlouhovlnného záření. 

  



Samotný UTCI je v podstatě ekvivalentní teplotou, definován tak, že při referenčních 

podmínkách je odezva fyziologického modelu (Fiala et al., 2012) stejná jako odezva 

organismu v reálných podmínkách. Pro účely interpretace UTCI je pro jeho hodnoty 

stanovena škála podle kategorií tepelného stresu (Glossary…, 2003). 

 

 

Obr. 1: Škála kategorií tepelného stresu podle hodnot UTCI. 

ALADIN je numerický model počítaný a používaný v ČHMÚ. Je to model typu LAM 

(Limited Area Model) s definovanou oblastí přibližně totožnou s širším pojetím střední 

Evropy. Velikost oblasti a modelová orografie je na obr. 2. 

 

Obr. 2: Oblast výpočtu a modelová orografie numerického modelu ALADIN. 



V roce 2018 byl ještě do starší verze modelu (s rozlišením 4,7 km a starší základní 

knihovnou) implementován výpočet Tmrt. Už v nové verzi (s rozlišením 2,3 km a novou verzí 

knihovny) byl přidán v lednu 2019 i výpočet samotného UTCI. Autor tak měl pro první testy 

k dispozici souvislou řadu modelových předpovědí UTCI od 1. února 2019, a to ze čtyř běhů 

denně (0, 6, 12 a 18 UTC) s krokem 1 hodina, a to na 72 hodin (z termínu 18 UTC na 54 

hodin). 

Výsledky  

Na obr. 3 až 6 jsou pro porovnání tabulky (modul MeteoChart SW Visual Weather, v 4.0.10 

d) modelových předpovědí teploty vzduchu, cítěné teploty (Novák, 2011), Tmrt a UTCI.  

 

Obr. 3: Modelová předpověď teploty vzduchu ve 2 m. 

 

Obr. 4: Modelová předpověď Vavruškovy cítěné teploty. 

 

Obr. 5: Modelová předpověď střední radiační teploty Tmrt. 



 

Obr. 6: Modelová předpověď UTCI. 

Pro lepší představu o rozdílech mezi UTCI a reálnou teplotou vzduchu ve výšce 2 m 

poskytuje obr. 7, na kterém je kombinovaná naměřená teplota vzduchu na AKS Teplice a 

předpovídaná hodnota UTCI z modelu ALADIN pro lokalitu Teplice. Graf je rutinně 

připraven pro použití v modulech MapEditor nebo Forecaster SW Visual Weather, v. 4.0.10d. 

 

Obr. 7: Porovnání reálně naměřené teploty vzduchu na AKS Teplice (černá) a modelových 

hodnot UTCI (červená). [Období: 15. 9. 2019, 12 UTC až 18. 9. 2019, 12 UTC.] 

 



Na obr. 8 a 9 je uvedena ukázka rozložení hodnot UTCI v chladné zimní situaci. Na obr. 8 (a 

později i na obr. 10) jsou využity barvy odpovídající škále tepelného stresu (obr. 1).  

 

Obr. 8: Předpovědní mapa UTCI na 6. 2. 2019, 6 hod. SEČ (z běhu 00 UTC). 

 

 

Obr. 9: Předpovědní mapa minimálních (modrá) a maximálních (červená) hodnot UTCI 

v okresu Ústí n.L. a okolí pro 5. 2. 2019 v období od 1 do 7 hodin SEČ (z běhu 00 UTC). 

 



Je zjevné, že uvedená únorová situace není výrazně inverzního charakteru, nejvyšší stres 

chladem je většinou ve vyvýšených oblastech. Přesto se ukazují nižší hodnoty třeba na 

Lounsku, což odpovídá typickým projevům na zadní straně anticyklony po předchozí advekci 

studeného vzduchu a následnému vzniku vrstevnaté oblačnosti v nízkém patru.  

Variabilitu hodnot UTCI v nočních hodinách ilustruje obr. 9, kde je na detailu menšího území 

(sever Čech, okres Ústí nad Labem a okolí) vykresleno pole předpovídaných minimálních 

a maximálních hodnot UTCI v šestihodinovém intervalu od 1 hodiny do 7 hodin SEČ dne 

5. února 2019. Zatímco na české straně hranice se amplituda UTCI pohybovala většinou do 

5 °C, na saské straně přesahovala často 10 °C. Tento rozdíl mezi jižní a severní stranou 

Krušných hor byl dán výskytem vrstevnaté oblačnosti na českém území, zatímco v Sasku, 

v závětří Krušných hor, bylo většin ou jasno nebo skoro jasno s výrazným poklesem ranních 

teplot. 

Obrázky 10 a 11 ilustrují chování hodnot UTCI v průběhu velmi teplé epizody, konkrétně 30. 

června 2019, kdy maximální teploty vzduchu přesahovaly v Čechách i 38 °C (nejvyšší teplota 

byla naměřena na AKS Dobřichovice, 38,8 °C). Řídícím tlakovým útvarem byla oblast 

vyššího tlaku vzduchu se středem východně od ČR, po její zadní straně pronikal zejména do 

Čech velmi teplý vzduch. Na mnoha místech Čech, zejména v polohách do 300 m n.m., tak 

odpovídaly hodnoty UTCI velmi silnému tepelnému stresu. 

 

 

Obr. 10: Předpovědní mapa UTCI na 30. 6. 2019, 17 hod. SELČ (z běhu 12 UTC). 

 



Detailní pohled na variabilitu hodnot UTCI v odpoledních a večerních hodinách dne 30. 

června 2019 (v intervalu 14 až 20 hodin SELČ) prozrazuje, že ve velmi teplé vzduchové 

hmotě neprobíhalo do 20. hodiny SELČ žádné výraznější ochlazování, pokles UTCI o několik 

stupňů odpovídal částečně snížení teploty vzduchu, ale také poklesu insolace s klesající 

drahou Slunce po obloze. V oblastech, kde maximální teploty vzduchu překračovaly 37 °C 

dosahovaly nejvyšší hodnoty UTCI až 41 °C. 

 

 

Obr. 11: Předpovědní mapa minimálních (modrá) a maximálních (červená) hodnot UTCI 

v okresu Ústí n.L. a okolí pro 30. 6. 2019 v období od 14 do 20 hodin SELČ (z běhu 12 UTC). 

 

Diskuze 

Cílem práce bylo sledovat modelm ALADIN rutinně počítaná pole hodnot UTCI a jejich 

vlastnosti v různých povětrnostních situacích. Dobrá znalost vlastností je nutným základem 

pro případné další provozní nasazení tohoto indexu ve výstupech ČHMÚ (ať už v přímých 

výstupech nebo v podobě vstupů do jiných systémů). V první řadě připadá v úvahu nasazení 

v budoucí struktuře biometeorologické předpovědi. Potřeba její inovace vyplývá už ze stáří 

provozovaného modelu BMP. Ten je s minimálními změnami používán již od začátku 90. let 

minulého století. 

  



Ve světě se od výrazných vln veder začátkem 21. století stále častěji realizují specializované 

výstražné systémy typu HHWS. V ČR oficiálně podobný systém neexistuje, je ale nahrazený 

souběhem BMP a teplotních kritérií obecného Systému Integrované Výstražné Služby (SIVS). 

K dosažení plné funkce HHWS je potřeba přijmout potřebná opatření na straně státu a spustit 

soubor toku dat a činností zejména ve zdravotnickém a sociálním sektoru. Potřebné 

meteorologické informace jsou v rámci SIVS a BMP k dispozici. Nasazení UTCI místo 

jednoduchých vstupů teploty vzduchu by pomohlo komplexním pojetím zmíněné systémy 

zkvalitnit a umožnit cílenější reakce. Uvedené příklady chování UTCI v teplotně extrémních 

situacích roku 2019 (od 1. února) ukazují, že hodnoty UTCI (a kategorií stresu stanovených 

podle škály na obr. 1) se pohybují v očekávaných intervalech, bez výrazných nestandardních 

odchylek. 

 

Závěr 

Kromě dalšího studia chování předpovídaných hodnot UTCI v dalších typech situací (chyběly 

např. situace s výrazným dusnem nebo alespoň dva dny výrazněji zesíleným prouděním 

vzduchu) bude třeba testovat samotný modelový výpočet srovnáváním s hodnotami UTCI 

vypočítanými z reálně naměřených hodnot meteorologických prvků na stanicích. Pak budou 

splněny podmínky pro rozhodování o dalším použití UTCI a jeho implementace do modelu 

ALADIN v předpovědních aktivitách ČHMÚ. 
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