
 
 

 
 

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ  V PRAZE 

FAKULTA STAVEBNÍ  

PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE  

OBOR GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A GEOINFORMATIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ  PRÁCE 

Analýza klimatologických charakteristik na  Geodetické 

observatoři Pecný, Ondřejov 

 

 

Vedoucí práce: doc. Ing. Jakub Kostelecký, Ph.D.  

Katedra geomatiky 

 

 

květen  2021          Taťána BLÁHOVÁ  



 
 

 
 



 
 

 
 

Abstrakt 

Tato bakalářská práce se zabývá zpracováním klimatologických pozorování 

provedených na Geodetické observatoři Pecný, Ondřejov. První část obsahuje popis 

meteorologických veličin a způsobů jejich zaznamenávání. Dále jsou popsána 

pozorování provedená na observatoři, vstupní data a postup jejich zpracování. 

Následuje vyhodnocení dat, kde výstupem práce jsou tabulky a grafy obsahující měsíční 

a roční souhrny, průměrné hodnoty a nalezené extrémy. 
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Abstract 

This bachelor’s thesis deals with the analysis of climatological observations carried 

out at the Geodetic Observatory Pecný, Ondřejov. First part of the thesis comprehends 

the description of meteorological parameters and methods of their registering. What 

follows is the description of the specific observations carried out at the observatory, 

description of input data and of the way they are processed. The results of this thesis 

are tables and charts containing monthly and yearly summaries of climatological 

characteristics, average, maximum and minimum values. 
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1 Úvod 

Tato bakalářská práce si klade za cíl představit základní pojmy a veličiny z oboru 

meteorologie a klimatologie, přiblížit, jaké jsou způsoby měření a zaznamenávání 

meteorologických prvků, a zejména zpracovat a analyzovat klimatologická pozorování 

provedená na Geodetické observatoři Pecný (GO Pecný). 

Práce je pomyslně rozdělena na dvě hlavní části. Kapitoly číslo dvě až čtyři poskytují 

teoretický popis meteorologických pozorování, meteorologických prvků a způsobů jejich 

měření či zaznamenávání. 

V kapitolách pět až sedm jsou popsány, a především zpracovány a určeny různé 

klimatologické charakteristiky pro jednotlivé pozorované veličiny. Jsou zde vyhodnocena 

klimatologická data z let 1994 až 2020. 
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2 Meteorologie a klimatologie 

Meteorologie a klimatologie jsou dva úzce spojené vědní obory. Oba se zabývají 

sledováním počasí, zemské atmosféry a dějů v ní probíhajících. 

Meteorologie se věnuje především fyzikálním procesům v atmosféře, vlastnostem 

a složení atmosféry a popisuje aktuální stav atmosféry, tedy počasí. Počasí je okamžitý 

stav atmosféry, který je charakterizován všemi meteorologickými prvky v určitém čase 

a na určitém místě. Podstatnou součástí meteorologie jsou předpovědi počasí. [1], [5] 

Klimatologie se naproti tomu zabývá podnebím (klimatem), což je dlouhodobý 

režim počasí charakterizující danou oblast na Zemi, a sleduje dlouholetý vývoj 

meteorologických dějů, které na Zemi probíhají. Klimatologie zároveň podnebí 

klasifikuje a vymezuje na Zemi klimatické oblasti. [1], [4], [5] 

Měření a zaznamenávání meteorologických veličin je tedy dnes naprosto zásadní 

pro oba tyto obory, a to především z důvodu potřeby vytváření krátkodobých 

a dlouhodobých předpovědí i získávání dlouhodobých časových řad. 
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3 Meteorologická pozorování  

Meteorologická měření a pozorování jsou prováděna na meteorologických 

stanicích. Některé meteorologické prvky jsou měřeny automaticky, jiné jsou 

zaznamenávány pozorovatelem. Mezi základní měřené meteorologické veličiny řadíme 

teplotu vzduchu, atmosférický tlak a relativní vlhkost vzduchu. 

Meteorologická pozorování jsou standardně prováděna v tzv. klimatologických 

termínech, tj. v 7, 14 a 21 hodin středního slunečního času v daném místě. Pro 

Geodetickou observatoř Pecný, která leží blízko 15° poledníku v. d. to znamená, že 

střední sluneční čas je roven času SEČ1 (odchylka mezi místním středním slunečním 

časem a SEČ je 1 minuta, což je zanedbatelné). Je také důležité zmínit, že v období, kdy 

je zaveden letní čas SELČ2, se pozorování provádějí v termínech 8, 15 a 22 hodin SELČ. [3] 

Pozorování jsou v současné době z větší části prováděna automatickými 

meteorologickými stanicemi. Většina čidel pro měření jednotlivých veličin převádí 

veličinu na elektrický proud, který se následně digitalizuje. Meteorologické stanice se 

dělí na 3 skupiny – synoptické stanice, klimatologické stanice a srážkoměrné stanice. [3] 

Na synoptické stanici je pozorována teplota, tlak a vlhkost vzduchu, směr a rychlost 

větru, množství srážek a další veličiny v synoptických termínech, tj. v zásadě každou 

celou hodinu, a navíc v dalších termínech. Na klimatologické stanici jsou pozorování 

prováděna v klimatologických termínech. Srážkoměrná stanice je taková stanice, na 

které je měřen úhrn srážek a výška sněhové pokrývky. [1] 

3.1 Geodetická observatoř Pecný 

Geodetická observatoř Pecný (GO Pecný) je výzkumné pracoviště, které spadá pod 

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. (VÚGTK) a je určeno pro 

experimentální geodetický výzkum. Geodetická observatoř Pecný se nachází ve 

středních Čechách přibližně 40 km jihovýchodně od Prahy, poblíž obce Ondřejov 

(obrázek 1). [6] 

Mezi hlavní činnosti observatoře patří provádění permanentních GNSS3 observací 

(s obsluhou sítě VESOG4) a sledování změn tíhového zrychlení, k tomuto sledování slouží 

měření gravimetrů ve slapové stanici a gravimetrické laboratoři. Dále zde byla 

prováděna astrometrická měření, je zde laboratoř pro zkoušky geodetických přístrojů, 

 
1 SEČ = středoevropský zimní čas 
2 SELČ = středoevropský letní čas 
3 GNSS = Global Navigation Satellite System – globální navigační družicový systém 
4 VESOG = Výzkumná a experimentální síť pro observace GNSS 
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termokomora pro testování gravimetrů a testovací základna pro kalibraci GNSS 

aparatur. Na observatoři je umístěna geodetická referenční GNSS stanice České 

republiky, nachází se zde základní výškový bod a gravimetrický referenční bod. [6] 

Observatoř se nachází na vrcholu Pecný, jehož nadmořská výška činí 545 m n. m. 

Lokalita se nalézá v oblasti Středočeské pahorkatiny. Z klimatického hlediska se jedná 

o oblast přechodného středoevropského klimatu, toto zařazení platí pro celou Českou 

republiku. [4], [6] 

 

Obrázek 1: Poloha Geodetické observatoře Pecný [12] 

3.2 Standardní meteorologická budka  

Meteorologická pozorování jsou prováděna takovým způsobem, aby jednotlivé 

měřené meteorologické veličiny nebyly ovlivňovány ostatními vlivy a naměřené hodnoty 

představovaly skutečný stav atmosféry a odpovídaly celosvětovému standardu. Měřicí 

čidla jsou proto umisťována v tzv. standardní meteorologické budce. 

Standardní meteorologická budka je dřevěná žaluziová skříň, která slouží k ochraně 

v ní umístěných čidel před rušivými účinky slunečního záření a srážek. Skříň je natřená 

na bílo, tato barva je zvolena z důvodu minimálního pohlcování slunečního záření. Stěny 

jsou z dvojitých žaluzií, které umožňují vstup vzduchu a zároveň chrání před přímým 

zářením, střecha je taktéž dvojitá. Dvířka budky jsou orientována na sever tak, aby do 

nich při otevření nedopadaly přímé sluneční paprsky. Meteorologická budka se běžně 

umisťuje tím způsobem, aby v ní instalovaná čidla byla 2 m nad travnatým povrchem. 

[1], [3], [4] 
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Obsahem meteorologické budky na Geodetické observatoři Pecný jsou čidla pro 

měření teploty vzduchu, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti vzduchu (obrázek 3). 

Budka se nachází na střeše hlavní budovy (obrázek 2) v blízkosti antén permanentní 

GNSS stanice, která na základě dat měřených čidly poskytuje GNSS datovým centrům 

meteorologický RINEX5; není tedy umístěna 2 m nad zemí, jako je tomu zvykem na jiných 

klimatologických stanicích. Zároveň je oproti běžným způsobům vybavena dvojitou 

pevnou podlážkou, aby bylo omezeno přímé působení proudu vzduchu ze sluncem 

ozářené střechy. [6] 

 

Obrázek 2: Meteorologická budka na Geodetické observatoři Pecný [6]  

 

Obrázek 3: Čidla v meteorologické budce [6]  

 
5 RINEX = Receiver Independent Exchange Format, standardní formát GNSS datových souborů 
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4 Meteorologické prvky 

V následujících kapitolách jsou popsány jednotlivé meteorologické prvky. Jako 

meteorologický prvek se označuje taková fyzikální charakteristika, která vystihuje 

aktuální stav atmosféry v daném místě a v daném čase. Platí, že meteorologické prvky 

se různými způsoby navzájem ovlivňují. V každé kapitole je popsán prvek, obecný způsob 

jeho měření a konkrétní způsob jeho měření na Geodetické observatoři Pecný. [2] 

4.1 Teplota vzduchu 

Teplota je jednou ze základních fyzikálních veličin. Je to termodynamická veličina, 

která představuje míru střední kinetické energie termického pohybu atomů a molekul. 

V meteorologii a klimatologii je teplota tím vůbec nejzákladnějším prvkem. [1] 

Teplota vzduchu se měří teploměrem a udává se ve stupních Celsia. Teploměry, 

které se používají v současné době, jsou převážně elektrické, a to buď odporové nebo 

termoelektrické (bimetalové). Odporový teploměr funguje na principu změny odporu 

použitého kovu v závislosti na teplotě. Bimetalový teploměr naproti tomu pracuje na 

principu různých koeficientů teplotní roztažnosti dvou kovů, ze kterých je teploměr 

vyroben. Deformace kovů pak udává změnu teploty. [1], [3] 

Elektrický teploměr měřící teplotu vzduchu na Geodetické observatoři Pecný je 

umístěn v meteorologické budce na střeše budovy. [6] 

Kromě měření teploty vzduchu je pro klimatologii významné také měření minimální 

přízemní teploty, která se udává za určitý časový úsek. Sluneční záření, které dopadá na 

zemský povrch, se od něj částečně odráží, čímž se povrch ohřívá. To má za následek jinou 

teplotu vzduchu těsně nad povrchem a jinou teplotu ve 2 m a výše. [8] 

Minimální přízemní teplota se měří v 5 cm nad travnatým povrchem, případně 5 cm 

nad sněhovou pokrývkou a její hodnota pro daný den je udávána od 6 hod SEČ onoho 

dne do 6 hod SEČ dne následujícího. Jednotky minimální přízemní teploty vzduchu jsou 

opět stupně Celsia, čidlo pro její měření na observatoři je umístěno na meteorologickém 

měřicím pozemku jihovýchodně od hlavní budovy. [6] 

4.2 Tlak vzduchu 

Atmosférický tlak neboli tlak barometrický je další velmi důležitou jak fyzikální, tak 

i meteorologickou veličinou. Z definice je to síla působící kolmo v daném místě 

atmosféry na jednotkovou plochu. Tato síla je dána tíhou sloupce atmosféry, která 

působí v daném místě, jinými slovy, čím je vyšší nadmořská výška, tím se sloupec 
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vzduchu zmenšuje a tím je i nižší tlak. Tlak vzduchu ovlivňuje také vznik větru, kdy 

proudící vítr má tendenci vyrovnávat rozdílné tlaky v atmosféře. [1] 

Základní jednotkou atmosférického tlaku je pascal (Pa), vzhledem k jeho hodnotám 

je ale udáván v hektopascalech (hPa). Normální atmosférický tlak je mezinárodně 

stanovená hodnota tlaku 1013,25 hPa, tato hodnota představuje tlak vzduchu u mořské 

hladiny při teplotě 15 °C. [1], [4] 

Atmosférický tlak je měřen tlakoměry (barometry). Tlakoměrů je několik druhů, 

každý využívá pro určení tlaku jiných fyzikálních vlastnosti plynů nebo kapalin. Rtuťový 

tlakoměr využívá principu měření výšky rtuťového sloupce v mm, tíha rtuťového sloupce 

je rovná tíze tlaku vzduchu působícího na nádobu s kapalinou. V dnešní době používané 

tlakoměrné čidlo obvykle obsahuje keramický prvek polepený elektrodami, který na 

základě piezoelektrického jevu převádí tlak vzduchu na elektrický proud. [1], [4] 

Elektronická čidla pro měření atmosférického tlaku jsou na observatoři umístěna 

v meteorologické budce na střeše hlavní budovy, a poté v suterénu budovy ve slapové 

stanici. [6] 

4.3 Vlhkost vzduchu 

Vlhkost vzduchu určuje množství vodní páry, které se ve vzduchu vyskytuje. Okolní 

vzduch je při dané teplotě schopen pojmout vždy jen její určité množství. Obecně platí, 

že se zvyšující se teplotou vzduchu se zvyšuje objem vodní páry, které je vzduch schopen 

pojmout. Vlhkost vzduchu má v meteorologii význačný podíl na tvorbě srážek či 

oblačnosti. Teplejší vzduch a vyšší vlhkost podporují vznik oblačnosti. [10] 

Relativní vlhkost vzduchu je nejčastěji používaná charakteristika k popsání vlhkosti 

vzduchu. Relativní vlhkost vzduchu je bezrozměrná veličina, která se udává 

v procentech. Vyjadřuje poměr mezi napětím vodní páry a napětím nasycené vodní páry 

při stejných teplotách. Udává tedy poměr skutečného množství vodní páry ve vzduchu 

k maximálnímu možnému množství při dané teplotě. Napětí vodní páry je tlak vodní páry 

ve vzduchu, který je udáván v hPa. [10] 

Rosný bod je taková hodnota teploty vzduchu, při které se vzduch stane nasyceným 

a nemůže již pojmout více vlhkosti. Relativní vlhkost vzduchu je při něm 100 %. [1] 

Mlha a rosa vznikají tehdy, když je dosažen rosný bod a následně klesá teplota 

vzduchu. Chladnější vzduch již není schopen pojmout přebytečnou vodní páru, ta 

zkondenzuje a tím se ve vzduchu tvoří mlha či na předmětech a vegetaci rosa. [10] 

Vlhkost vzduchu se zjišťuje vlhkoměrem neboli hygrometrem. Vlhkoměrů existuje 

několik druhů, podle toho, na jakém principu fungují. Psychrometrický vlhkoměr 
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obsahuje dva teploměry, kdy jeden měří teplotu suchou a druhý teplotu vlhkou, z rozdílů 

teplot se následně určí relativní vlhkost vzduchu. Analogový vlasový vlhkoměr v sobě 

obsahuje očištěný lidský vlas, který se s rostoucí vlhkostí prodlužuje a změna jeho délky 

se přenáší na stupnici. [1] 

Na observatoři je pro měření relativní vlhkosti vzduchu používáno automatické 

elektronické čidlo, které je založeno na kondenzátoru, jehož dielektrikum je složeno 

z porézního materiálu a kapacita kondenzátoru je tak úměrná vlhkosti vzduchu. [6] 

4.4 Srážky  

Srážky jsou částice, které vznikají kondenzací vodní páry v atmosféře. Mohou být 

kapalné nebo pevné, padající nebo usazené. U srážek se měří jejich úhrn, intenzita 

a doba trvání. Úhrn srážek je jejich množství, které napadne za určitý časový úsek. 

Intenzita srážek je pak množství, které napadne za jednotku času, většinou za sekundu, 

minutu nebo hodinu. [2] 

Úhrny srážek v kapalném skupenství, mezi které patří i led a sníh po rozpuštění, jsou 

měřeny srážkoměrem. Člunkový srážkoměr používaný na observatoři (obrázek 4) je 

automatický přístroj, který měří úhrn srážek na základě elektrických impulzů. Jedna část 

dvoudílného člunku se vždy po naplnění vodou překlopí, poté se naplňuje druhá. Úhrn 

srážek se vypočte z počtu elektrických impulzů, které jsou způsobené právě překlápěním 

dvou člunků. Množství srážek, které odpovídá jednomu překlopení je dáno záchytnou 

plochou na vstupu do srážkoměru a objemem člunku. U použitého srážkoměru jeden 

impuls odpovídá 0,1 mm. Srážkoměr je krytý bílým 

válcem a je vytápěn, což umožňuje měřit v zimním 

období vodní obsah sněhových srážek. Je umístěn na 

meteorologickém měřicím pozemku. [2], [6] 

Úhrn srážek je udáván v milimetrech. Jeden 

milimetr srážek znamená 1 l vody na 1 m2. Denní 

úhrn srážek představuje součet množství srážek od 

6 hod SEČ daného dne do 6 hod SEČ následujícího 

dne. Ve vstupních datech je zpracován také 

maximální úhrn srážek za 10 minut, tedy 

tzv. přívalový déšť, což je déšť velké intenzity 

a krátkého trvání. 

 Obrázek 4: Srážkoměr [6] 
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4.5 Vítr 

Vítr je jedním ze základních meteorologických prvků. Přízemní vítr je pohyb neboli 

proudění vzduchu, které je charakterizováno směrem a rychlostí proudění. Toto 

proudění je závislé na rotaci zemského tělesa a také na atmosférickém tlaku v prostoru. 

Vítr proudí vždy z oblasti vyššího tlaku vzduchu do oblasti nižšího tlaku vzduchu. [1] 

Přízemní vítr je standardně měřen ve výšce 10 metrů nad zemí, přičemž rychlost je 

měřena v metrech za sekundu (m/s) nebo v kilometrech za hodinu (km/h). Čidlo na 

observatoři Pecný měří rychlost přízemního větru v m/s. Směr větru je udáván světovou 

stranou, ze které vane, nikoliv naopak, a je udáván jako azimut směru v šedesátinných 

stupních. Zeměpisnému severu pak odpovídá 0°, východu 90°, jihu 180° 

a západu 270°. [1], [7] 

Rychlost a směr větru jsou na observatoři měřeny na stožáru ve standardizované 

výšce 10 m (obrázek 5), což je dostatečná výška nad terénem, ve které nejsou směr ani 

rychlost ovlivněny překážkami. Směr větru je určován větrnou růžicí (větrnou 

směrovkou), rychlost větru je určena z měření rychlosti rotace miskového anemometru, 

který má tři misky rozmístěné rovnoměrně kolem své vertikální osy a otáčí se vlivem 

proudícího vzduchu. Stožár je umístěn na meteorologickém měřicím pozemku. [6] 

 

Obrázek 5: Větrná růžice a miskový anemometr [6] 
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4.6 Sluneční svit 

Sluneční záření je elektromagnetické krátkovlnné záření produkované Sluncem. 

Představuje zdroj energie v atmosféře a na zemském povrchu. Skládá se ze dvou složek, 

přímého a rozptýleného (difuzního) slunečního záření. Globální sluneční záření potom 

představuje součet obou těchto složek. [1], [4] 

Jako doba trvání slunečního svitu je označován časový interval, kdy bylo Slunce nad 

obzorem, tedy čas mezi východem a západem Slunce. Délka trvání slunečního svitu pak 

představuje čas, po který svítilo Slunce nezakryté mraky v daném dni. Udává se 

v hodinách za den. [11] 

Délku trvání slunečního svitu lze měřit heliografem, což je skleněná koule, která 

funguje jako spojná čočka. Sluneční paprsky soustředěné do jejího středu pak vypalují 

záznam na registrační pásky umístěné v ohnisku pod skleněnou koulí. [3], [11] 

Na observatoři je délka trvání slunečního svitu měřena jednak čidlem bilance záření 

umístěným na stožáru na meteorologickém měřicím pozemku (obrázek 6). Čidlo 

porovnává záření oblohy, tedy záření Slunce, a záření zemského povrchu, kdy platí, že 

v noci převažuje záření zemského povrchu a ve dne naopak. Dále je na observatoři 

umístěno čidlo globálního záření celé oblohy a čidlo difuzního záření. Globální sluneční 

záření je měřeno pyranometrem, který funguje na principu termoelektrického článku. 

Difuzní záření je záření oblohy bez přímého zdroje, čidlo difuzního záření je pyranometr 

opatřený stínidlem ve tvaru prstence. Z rozdílu globálního a difuzního záření se poté určí 

délka trvání slunečního svitu, tedy délka trvání přímého slunečního záření. [1], [4], [6] 

 

Obrázek 6: Čidla pro měření slunečního záření [6] 
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4.7 Výška sněhové pokrývky 

Sněhová pokrývka je tvořena tuhými srážkami, jedná se tedy o vrstvu sněhu nebo 

ledu. Měří se výška sněhové pokrývky, která je udávána v centimetrech; a to pomocí 

sněhoměrné latě. Sněhoměrná lať má centimetrové dělení a je svisle upevněna v zemi 

tak, aby nula odpovídala úrovni terénu. [2] 

Na observatoři je výška sněhové pokrývky odečítána manuálně, a to 

v klimatologických termínech 7, 14 a 21 hod SEČ v pracovních dnech. Výška je odečítána 

ve dvou lokalitách (na vrcholu a na svahu kopce), vstupní data obsahují průměry z obou 

lokalit. 

4.8 Oblačnost 

Oblaka jsou shluky ledových krystalků v atmosféře, které se tvoří v různých 

výškových hladinách a v různých tvarech. [1] 

Stupeň pokrytí oblohy oblačností (oblaky) je meteorologická veličina, která nepřímo 

určuje délku trvání slunečního svitu. V klimatologii se udává v desetinách pokrytí oblohy 

oblaky, přičemž 0 představuje označení jasno a 1 zataženo. [1] 

Na observatoři je stupeň pokrytí oblohy oblačností určován pozorovatelem, neměří 

se, ale odhaduje, jedná se tedy o pozorování a ne měření. Pozorování jsou prováděna 

v klimatologických termínech 7, 14 a 21 hod SEČ, a to pouze v pracovních dnech. 

4.9 Dohlednost 

Dohlednost je definována jako největší vzdálenost, na kterou lze spolehlivě rozeznat 

černý předmět o úhlové velikosti 0,5 – 5°, který je umístěný u země na pozadí mlhy nebo 

oblohy. V noci je to taková vzdálenost, na kterou lze rozeznat světla stálé svítivosti. 

Dohlednost je výrazně závislá na vlastnostech lidského oka a při jejím zjišťování se 

předpokládá, že pozorovatel má normální zrak. Podstatně závisí také na množství mlhy, 

prachu a kouře ve vzduchu mezi pozorovatelem a pozorovaným předmětem. Udává se 

v kilometrech. [1], [9] 

V praxi se dohlednost určuje tím způsobem, že k danému místu pozorování je 

k dispozici plánek a seznam výrazných bodů na horizontu, jejichž vzdálenost je 

známá. [9] 

Na Geodetické observatoři Pecný je dohlednost určována pozorovatelem. 

Pozorování jsou prováděna v klimatologických termínech 7, 14 a 21 hod SEČ 

v pracovních dnech. Dohlednost je udávána v desetinách kilometru. 
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5 Meteorologická pozorování na GO Pecný 

V následujících odstavcích je přehled o meteorologických pozorováních 

prováděných na Geodetické observatoři Pecný, ze kterých byla vytvořena vstupní data. 

Největší význam zde má měření teploty vzduchu, atmosférického tlaku a relativní 

vlhkosti vzduchu vzhledem k tomu, že tyto hodnoty jsou zaváděny jako opravy pro 

modelování vlivu troposféry v měření permanentní stanice GNSS. 

Mezi meteorologické veličiny, které jsou na GO Pecný měřeny automaticky, patří 

teplota vzduchu, atmosférický tlak, relativní vlhkost vzduchu, směr a rychlost větru, úhrn 

srážek, přízemní teplota vzduchu a délka trvání slunečního svitu. Dále jsou na 

observatoři prováděna pozorování výšky sněhové pokrývky, oblačnosti a dohlednosti. 

5.1 Měření základních meteorologických veličin  

Jako první se ukázala potřeba měřit základní meteorologické parametry na slapové 

stanici Pecný, kde byly sledovány slapové změny tíhového zrychlení. Slapová stanice je 

umístěna v suterénu hlavní budovy observatoře. Se vzrůstající přesností měření 

relativními pružinovými gravimetry nastala potřeba sledování i parametrů okolního 

prostředí, kde kromě sledování hladiny podzemní vody v nedaleké studni bylo 

17. října 1994 zahájeno sledování vnější teploty, ke které bylo na konci roku 1994 

připojeno sledování atmosférického tlaku a od 25. ledna 1996 i relativní vlhkosti. 

Zpočátku byla vnější teplota sledována u západní stěny hlavní budovy ve výšce 1 m nad 

zemí, atmosférický tlak byl sledován na slapové stanici v suterénu. V lednu 1996 bylo 

měření teploty vzduchu a relativní vlhkosti přesunuto do meteorologické budky na 

střeše hlavní budovy v sousedství antén stanice GNSS. Byl prováděn buď hodinový 

záznam hodnot (jedno měření za hodinu) nebo minutový záznam (jedno měření za 

minutu) podle toho, která registrace měření z gravimetru prováděla záznam (gravimetr 

Askania měl před modernizací hodinový záznam, kdežto gravimetr LaCoste-Romberg 

měl od počátku minutový záznam). V některých případech došlo i k vícedenním 

výpadkům v registraci, a pak data chybí. 

V rámci rozšíření dat poskytovaných permanentní GNSS stanicí GOPE 

o meteorologický RINEX byla do meteorologické budky na střeše hlavní budovy v roce 

1999 instalována nová sada čidel pro měření základních meteorologických veličin. 

Minutový záznam byl zahájen 21. října 1999. Dne 15. dubna 2009 došlo k výměně 

meteorologické budky za standardní meteorologickou budku. Data chybí v několika 

málo případech, kdy došlo ke chybě v registračním programu. Za celé období byly 

vytvořeny tři verze registračních programů. 
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Při sjednocování časových řad měřených atmosférických tlaků byl jednak zohledněn 

výškový rozdíl mezi čidlem umístěným v suterénu a čidlem v meteorologické budce na 

střeše hlavní budovy, jednak byla zavedena oprava z proměnné systematické chyby čtení 

čidla ve slapové stanici v suterénu. 

V září 2002 bylo zahájeno měření úhrnů srážek pomocí vytápěného člunkového 

srážkoměru. Registrovány jsou minutové úhrny srážek v milimetrech. Z naměřených 

úhrnů srážek se na observatoři modeluje vliv vlhkosti půdy na měření prováděná 

pružinovými gravimetry. 

5.2 Měření z mobilní klimatologické stanice PřF UK  

Mobilní klimatologická stanice Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

byla na Geodetické observatoři umístěna 27. června 2002 a od 23. dubna 2004 byla 

zprovozněna všechna měřicí čidla. Postupem času docházelo k závadám v měření čidel, 

které sice občas způsobily delší výpadek měření, ale které se dařilo Přírodovědecké 

fakultě odstraňovat. Konec měření stanice byl způsoben havárií harddisku registračního 

počítače, kdy došlo ke ztrátě i speciálně upraveného registračního programu. 

Na pořízení nové instalace včetně příslušných úprav se nepodařilo získat prostředky, 

a tak byl provoz stanice zastaven na konci dubna 2015. 

Jako náhrada za měření rychlosti a směru větru bylo v srpnu 2019 zprovozněno čidlo 

rychlosti a směru větru na střeše hlavní budovy poblíž meteorologické budky. Jeho 

záznam je prováděn v minutovém intervalu. Směry větru byly měřeny pouze do 

srpna 2020. 

Spektrum měřených meteorologických parametrů bylo velmi široké. Mezi vstupní 

data byla zařazena ta, která souvisí s meteorologií a nebyla na observatoři měřena jinými 

čidly. Měřená data z mobilní klimatologické stanice slouží mimo jiné ke kalibraci čidel 

teploty vzduchu, atmosférického tlaku a relativní vlhkosti vzduchu v meteorologické 

budce na střeše hlavní budovy. 

5.3 Neautomatizovaná meteorologická pozorování  

Některá meteorologická pozorování, pro která nejsou k dispozici čidla, jsou na 

Geodetické observatoři Pecný prováděna pozorovateli. Pozorování jsou vykonávána 

v klimatologických termínech nebo v čase blízkém těmto termínům a pouze 

v pracovních dnech, kdy je přítomen pozorovatel. Pozorování byla zahájena 

28. října 2003. 
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6 Vstupní data 

Z registrovaných dat a provedených pozorování popsaných v kapitole 5 byly 

vygenerovány denní hodnoty, které byly poskytnuty pro zpracování této práce. Data 

byla poskytnuta doc. Ing. Jakubem Kosteleckým, Ph.D., a to ve formátu ASCII textových 

souborů. K dispozici jsou data z let 1994 až 2020.  

6.1 Přehled denních hodnot  

Denní hodnoty byly získány ze všech minutových nebo hodinových dat z každého 

dne, kdy bylo měření prováděno (tj. od 0 hod od 24 hod SEČ). Klimatologické průměry 

teplot byly vypočteny z měření v klimatologických termínech (tj. 7, 14 a 21 hod SEČ) 

a nejsou definovány, pokud měření v některém termínu (s tolerancí 1 hodiny) chybí. 

Denní úhrny a maximální desetiminutové úhrny srážek v milimetrech jsou vypočteny 

z měření od 6 hod SEČ ráno do 6 hod SEČ ráno následujícího dne.  

Z automaticky registrovaných dat byla vygenerována následující vstupní data: 

- denní průměrná, minimální a maximální teplota vzduchu ve stupních Celsia, 

- denní klimatologický průměr teploty vzduchu ve stupních Celsia, 

- denní průměrný, minimální a maximální atmosférický tlak v hektopascalech, 

- denní průměrná, minimální a maximální relativní vlhkost vzduchu v procentech, 

- denní úhrn srážek a maximální desetiminutový úhrn srážek v milimetrech. 

Z dat ukládaných v intervalu 15 minut (data z mobilní klimatologické stanice) byla 

vygenerována tato vstupní data:  

- denní minimální přízemní teplota (v 5 cm nad zemí) ve stupních Celsia, 

- denní průměrný, minimální a maximální směr větru v šedesátinných stupních, 

- denní průměrná, minimální a maximální rychlost větru v metrech za sekundu, 

- denní délka slunečního svitu v hodinách. 

Z neautomatizovaných meteorologických pozorování byla generována tato vstupní data: 

- denní průměrná, minimální a maximální výška sněhové pokrývky v centimetrech, 

- denní průměrné, minimální a maximální pokrytí oblohy oblačností, 

- denní průměrná, minimální a maximální dohlednost v kilometrech. 

Pro některé dny nejsou z důvodu poruchy registračního programu nebo měřicího 

čidla data k dispozici. 
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6.2 Zpracování vstupních dat  

Vstupní data jsou rozdělena do celkem jedenácti textových souborů, pro každý 

meteorologický prvek existuje samostatný soubor. Jednotlivé denní hodnoty jsou 

uspořádány do řádků a sloupců. Každý řádek pak obsahuje tyto údaje: 

- rok, měsíc, den, průměrnou, případně minimální a/nebo maximální hodnotu a čas, 

kdy příslušný extrém nastal. 

 

Obrázek 7: Struktura vstupního textového souboru – ukázka pro atmosférický tlak 

Aby bylo možné z takto utříděných denních hodnot vytvořit např. měsíční souhrny, 

bylo zapotřebí vybrat vhodný software, který umožňuje textové soubory načítat a dále 

s nimi pracovat. K tomu byl vybrán program MATLAB R2019b.  

Pro každý meteorologický prvek bylo vytvořeno několik výstupů zapsaných 

programem MATLAB do nových textových souborů. Výstupy jsou nejčastěji měsíční 

průměry, maxima a minima, data jsou uspořádána v řádcích, jeden řádek obsahuje 

vypočtené hodnoty pro jeden konkrétní měsíc. 

 

Obrázek 8: Struktura textového výstupu z programu MATLAB 

Takto vytvořené textové soubory byly následně zpracovány do tabulek programem 

TABELUJ.exe. Program pomocí příkazového řádku textový soubor načte, setřídí hodnoty 

do tabulky dle měsíců a let a výstup zapíše jako CSV6 soubor, který je čitelný programem 

 
6 CSV = Comma Separated Values – hodnoty oddělené čárkami 
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Microsoft Excel. Program TABELUJ.exe byl vytvořen a poskytnut pro účely této práce 

doc. Ing. Jakubem Kosteleckým, Ph.D. 

 

Obrázek 9: Použití programu TABELUJ.exe 

Z tabulek ve formátu CSV byly následně v programu Microsoft Excel vytvořeny roční, 

měsíční a další souhrny a grafy vyhodnocené v kapitole 7. 
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7 Vyhodnocení  klimatologických pozorování 

V této části práce jsou zpracovány různé klimatologické charakteristiky pro 

jednotlivé meteorologické veličiny. Charakteristiky jsou zpracovány do tabulek a některé 

jsou vykresleny do grafů. Pro všechny tabulky platí, že dosažené extrémy jsou vyznačeny 

barevně, červená barva signalizuje pozorované maximum a modrá pozorované 

minimum, případně jsou zvolené jiné asociativní barvy. 

7.1 Klimatologické charakteristiky  

Klimatologické charakteristiky neboli klimatické prvky jsou způsob, jakým 

klimatologie zpracovává a prezentuje zaznamenaná měření meteorologických prvků. 

Takovýchto charakteristik existuje velké množství pro každou pozorovanou veličinu. 

Mezi ty základní se řadí průměrné denní, měsíční a roční hodnoty sledovaného prvku, 

minimální a maximální hodnoty, roční chody a především také tzv. charakteristické 

dny. [5] 

Charakteristický den je takový den, ve kterém došlo k překročení nebo dosažení 

určité hraniční hodnoty meteorologického prvku, nebo takový den, kdy se určitý 

meteorologický jev vyskytl či nevyskytl. Jednotlivé charakteristické dny jsou popsány 

u příslušných veličin. [1] 

Klimatologické charakteristiky byly v případě ročních souhrnů zpracovány jen pro 

roky, pro které jsou data k dispozici ze všech (výjimečně z většiny) měsíců, stejně tak 

v případě charakteristických dnů. Období, pro které je daný souhrn zpracován, je vždy 

uvedeno v závorce v popisu tabulky či grafu.  
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7.2 Charakteristiky teploty vzduchu 

Pro teplotu vzduchu se sleduje mnoho klimatologických charakteristik. Mezi ty 

nejběžnější se řadí průměrná denní teplota (neboli denní klimatologický průměr), 

průměrná denní teplota pravá (vypočtená ze všech hodnot naměřených v daný den) 

a průměrná měsíční a roční teplota vzduchu (vypočtené z pravé průměrné denní teploty 

vzduchu). Klimatologický průměr se počítá z měření prováděných v klimatologických 

termínech, a to dle vzorce: 

𝑡 =
𝑡7 + 𝑡14 + 2 ∗ 𝑡21

4
, 

kde 𝑡7 je teplota vzduchu měřená v 7 hod SEČ, 𝑡14 teplota měřená ve 14 hod SEČ 

a 𝑡21 je teplota měřená ve 21 hod SEČ. 

Průměrná denní teplota pravá se získává výpočtem aritmetického průměru ze všech 

hodnot naměřených v daný den, analogicky se počítá průměrná měsíční a roční teplota 

vzduchu. Měsíční průměry pak lze prezentovat tzv. ročním chodem meteorologického 

prvku, v tomto případě teploty, který představuje časovou změnu hodnoty 

meteorologického prvku v průběhu několika let. [1] 

Amplituda meteorologického prvku je rozdíl mezi absolutním maximem 

a absolutním minimem meteorologického prvku, jenž byl zaznamenám na 

meteorologické stanici v průběhu určitého časového období. Uvádí se absolutní roční 

amplituda. [2] 

V tabulce 1 jsou uvedeny průměrné hodnoty teploty vzduchu pro každý měsíc 

v období 1994 až 2020, dlouhodobé měsíční průměry a roční průměry. Z ročních 

průměrů je patrné, že se teplota meziročně mírně zvyšuje, nejnižší průměrná roční 

teplota 5,70 °C připadá na rok 1996, nejvyšší průměrná roční teplota 10,18 °C na 

rok 2018. 

Z dlouhodobých měsíčních průměrů vyplývá, že nejchladnějším měsícem je leden 

(s minimální průměrnou teplotou -1,85 °C) a nejteplejším červenec (s maximální 

průměrnou teplotou 18,31 °C). 
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Tabulka 1: Průměrné měsíční a roční hodnoty teploty vzduchu (1994-2020) 

 

Tabulka 2 uvádí průměrné, minimální a maximální hodnoty teploty vzduchu pro 

jednotlivé roky v období let 1994 až 2020. Minima nastávají v období prosinec až únor, 

maxima potom v měsících červen až srpen. V těchto letech činí nejnižší zaznamenaná 

hodnota teploty vzduchu -18,06 °C, tato hodnota byla naměřena 23. ledna 2006 v 0:42. 

Nejvyšší dosažená hodnota teploty vzduchu představuje 42,35 °C. Tohoto extrému bylo 

dosaženo dne 16. července 2007 v 15:50, v druhé polovině července roku 2007 se 

vyskytovaly nadprůměrně vysoké teploty na větším území České republiky. [13]  

Průměrná měsíční a roční teplota vzduchu [°C] 

Měsíc 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Roční 
průměr Rok 

1994 - - - - - - - - - 5,78 5,39 0,83 4,00 

1995 -2,31 3,00 1,82 7,82 12,43 14,18 20,40 17,22 11,74 10,29 0,23 -2,90 7,83 

1996 -4,77 -4,46 -0,39 8,40 10,61 11,88 15,72 16,92 8,67 8,90 3,64 -6,70 5,70 

1997 -7,51 2,09 3,90 4,35 10,16 16,02 16,61 19,38 14,58 8,56 2,60 0,10 7,57 

1998 0,09 3,35 2,70 9,72 13,85 16,85 16,52 17,40 12,10 7,45 -0,39 -1,56 8,17 

1999 -2,78 -2,20 4,51 8,86 13,38 14,48 18,38 17,20 16,33 8,08 0,96 -1,06 8,01 

2000 -3,02 1,48 2,40 10,54 14,74 16,78 14,19 18,52 12,44 9,94 4,32 -0,38 8,50 

2001 -2,35 0,02 2,57 6,16 13,78 13,38 17,30 18,06 10,14 11,27 0,70 -4,13 7,24 

2002 -1,43 2,76 3,76 6,74 14,68 16,82 17,66 18,50 11,67 6,24 3,51 -3,67 8,10 

2003 -3,33 -4,53 3,90 6,95 14,93 19,56 18,23 20,74 13,68 4,28 3,92 -1,21 8,09 

2004 -4,15 -0,09 1,68 8,22 10,71 14,70 16,89 18,32 13,22 8,76 2,26 -1,76 7,40 

2005 -1,06 -4,46 0,64 9,19 13,08 15,75 17,52 15,56 14,43 9,46 1,02 -2,14 7,42 

2006 -6,12 -3,31 -0,44 7,87 12,62 16,93 21,87 13,82 15,26 9,79 4,76 2,38 7,95 

2007 2,24 2,22 4,80 11,00 13,89 17,67 17,61 17,07 10,54 6,75 -0,13 -1,65 8,50 

2008 0,47 2,17 2,27 7,16 13,39 17,31 17,15 17,39 11,68 8,05 3,34 -0,42 8,33 

2009 -4,13 -1,93 2,23 12,13 13,57 14,60 18,31 18,98 15,30 7,05 6,19 -0,84 8,46 

2010 -4,70 -1,44 3,42 8,72 10,96 16,57 20,36 17,08 11,54 6,63 4,51 -4,60 7,42 

2011 -0,43 -1,52 5,06 11,09 13,91 16,88 16,03 18,27 15,48 8,42 3,03 2,19 9,03 

2012 0,11 -4,64 6,42 8,63 14,82 16,73 17,96 18,82 13,88 7,26 4,70 -0,42 8,69 

2013 -1,76 -1,40 -0,60 8,64 11,88 16,11 20,29 18,37 12,07 9,59 3,85 1,73 8,23 

2014 0,84 2,85 7,48 10,71 12,12 16,75 19,85 16,36 14,39 10,10 5,82 1,55 9,90 

2015 0,85 0,26 4,92 8,39 13,09 16,26 20,78 22,00 13,55 7,91 6,37 4,71 9,92 

2016 -0,43 3,01 3,59 8,42 13,76 17,60 19,25 18,02 17,36 7,55 2,76 -0,07 9,24 

2017 -4,57 1,86 6,67 7,02 14,39 18,64 18,88 19,43 12,05 11,22 3,39 0,90 9,16 

2018 2,09 -3,03 1,02 13,52 16,49 17,77 20,36 21,66 15,70 10,78 4,27 1,54 10,18 

2019 -1,30 3,25 6,22 9,81 10,95 21,11 19,37 19,47 13,99 10,25 5,15 2,51 10,06 

2020 1,35 3,93 4,62 10,77 11,64 16,26 18,46 18,83 15,35 9,25 4,20 1,82 9,71 

Měsíční 
průměr 

-1,85 -0,03 3,28 8,88 13,07 16,45 18,31 18,21 13,35 8,50 3,35 -0,49 
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Nejvyšší naměřená hodnota překračuje uváděný teplotní rekord pozorovaný na 

českém území, tedy hodnotu 40,4 °C z roku 2012 naměřenou v Dobřichovicích. [14] 

Zde naměřenou hodnotu 42,35 °C ale nelze považovat za překročení rekordu, neboť 

měření na GO Pecný probíhá v meteorologické budce, která je umístěna na střeše 

budovy. Teplota vzduchu měřená v meteorologické budce je i přes částečnou eliminaci 

stále ovlivňována ohřátým proudem vzduchu z ozářené střechy, a to především v letních 

měsících, nereprezentuje tedy teplotu vzduchu měřenou standardně ve 2 m nad 

zatravněným zemským povrchem. 

Nejvyšší dosažená absolutní roční amplituda teploty vzduchu připadá na rok 2012, 

kdy minimální naměřená teplota činila -17,03 °C a nejvyšší 36,68 °C, což znamená 

amplitudu 53,71 °C. 

Tabulka 2: Průměrná, minimální a maximální roční teplota vzduchu (1994-2020) 

Rok 
Průměrná 

teplota [°C] 
Minimální 

teplota [°C] 
Datum dosažení 

min. teploty 
Maximální 
teplota [°C] 

Datum dosažení 
max. teploty 

1995 7,83 -11,84 29. prosince 1995 34,81 21. července 1995 

1996 5,70 -16,78 28. prosince 1996 28,73 24. srpna 1996 

1997 7,57 -14,78 1. ledna 1997 30,31 29. června 1997 

1998 8,17 -13,99 1. února 1998 35,08 12. srpna 1998 

1999 8,01 -15,95 23. ledna 1999 34,58 5. července 1999 

2000 8,50 -13,47 26. ledna 2000 34,30 21. června 2000 

2001 7,24 -15,52 13. prosince 2001 32,11 16. srpna 2001 

2002 8,10 -13,96 4. ledna 2002 32,39 20. června 2002 

2003 8,09 -14,63 8. ledna 2003 34,62 13. srpna 2003 

2004 7,40 -14,59 6. ledna 2004 31,50 12. srpna 2004 

2005 7,42 -14,25 1. března 2005 35,55 29. července 2005 

2006 7,95 -18,06 23. ledna 2006 34,60 20. července 2006 

2007 8,50 -9,54 21. prosince 2007 42,35 16. července 2007 

2008 8,33 -9,94 31. prosince 2008 36,47 22. června 2008 

2009 8,46 -15,93 20. prosince 2009 34,15 23. července 2009 

2010 7,42 -14,65 27. ledna 2010 33,40 12. července 2010 

2011 9,03 -12,93 23. února 2011 31,03 26. srpna 2011 

2012 8,69 -17,03 3. února 2012 36,68 20. srpna 2012 

2013 8,23 -11,79 26. ledna 2013 36,95 18. června 2013 

2014 9,90 -12,46 26. ledna 2014 35,43 11. června 2014 

2015 9,92 -8,36 7. února 2015 37,38 8. srpna 2015 

2016 9,24 -11,98 20. ledna 2016 33,67 11. července 2016 

2017 9,16 -14,13 11. ledna 2017 36,54 1. srpna 2017 

2018 10,18 -15,02 27. února 2018 35,80 9. srpna 2018 

2019 10,06 -9,41 23. ledna 2019 35,43 30. června 2019 

2020 9,71 -4,81 22. ledna 2020 33,24 21. srpna 2020 
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V tabulce 3 a obrázku 10 jsou uvedeny hodnoty dlouhodobých měsíčních průměrů 

z let 1994 až 2020 a zároveň maxima a minima dosažená v jednotlivých měsících. Z dat 

je patrné, že minimální a maximální měsíční průměry korespondují s dosaženými 

extrémy ve zkoumaném období. 

Tabulka 3: Průměrná, min. a max. teplota vzduchu v jednotlivých měsících (1994-2020) 

Měsíc 
Průměrná 

teplota [°C] 
Minimální 

teplota [°C] 
Datum dosažení 

min. teploty 
Maximální 
teplota [°C] 

Datum dosažení 
max. teploty 

Leden -1,85 -18,06 23. ledna 2006 13,65 29. ledna 2002 

Únor -0,03 -17,03 3. února 2012 18,89 24. února 2008 

Březen 3,28 -14,28 1. března 2018 22,79 21. března 2014 

Duben 8,88 -7,93 9. dubna 2003 29,83 23. dubna 1995 

Květen 13,07 -0,76 4. května 2011 34,94 31. května 2008 

Červen 16,45 0,37 19. června 1996 36,95 18. června 2013 

Červenec 18,31 6,33 13. července 2000 42,35 16. července 2007 

Srpen 18,21 5,63 8. srpna 2005 37,38 8. srpna 2015 

Září 13,35 -1,55 27. září 1996 35,50 1. září 2015 

Říjen 8,50 -6,05 25. října 2003 25,37 1. října 2016 

Listopad 3,35 -12,04 22. listopadu 1998 18,97 5. listopadu 2008 

Prosinec -0,49 -16,78 28. prosince 1996 14,18 26. prosince 2015 

 

Obrázek 10 zobrazuje roční chod teploty vzduchu a průběh minim a maxim 

připadajících na jednotlivé měsíce, vyznačeny jsou extrémní hodnoty každé časové řady. 

Roční chod teploty vzduchu má viditelně jednoduchý průběh, teplota do přelomu 

července a srpna rovnoměrně narůstá a následně rovnoměrně klesá. 

Obrázek 10: Roční chod teploty vzduchu 
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Tabulka 4 uvádí porovnání dlouhodobého měsíčního průměru teploty vzduchu 

a dlouhodobého průměru klimatologických průměrů. Platí, že v chladnějších měsících 

(říjen až březen) je hodnota průměru klimatologických průměrů vyšší než průměrná 

teplota, což je zapříčiněno způsobem výpočtu klimatologického průměru, kdy se do 

výpočtu zavádí dvojnásobek hodnoty změřené v čase 21 hod SEČ. 

Tabulka 4: Průměrná teploty vzduchu a průměr klimatologických průměrů (1994-2020) 

Měsíc 
Průměrná 

teplota [°C] 
Průměr klim. 
průměrů [°C] 

Rozdíl [°C] 

Leden -1,85 -1,74 0,11 

Únor -0,03 0,06 0,09 

Březen 3,28 3,33 0,05 

Duben 8,88 8,80 0,08 

Květen 13,07 12,99 0,08 

Červen 16,45 16,41 0,04 

Červenec 18,31 18,25 0,06 

Srpen 18,21 18,13 0,08 

Září 13,35 13,29 0,06 

Říjen 8,50 8,52 0,02 

Listopad 3,35 3,41 0,06 

Prosinec -0,49 -0,40 0,09 
 

V obrázku 11 jsou vykresleny průměrné, minimální a maximální denní hodnoty 

teploty vzduchu pro každý den roku napříč sledovaným obdobím 1994 až 2020. Číselně 

jsou vyznačeny vždy nejnižší a nejvyšší hodnoty každé časové řady. Průměrná denní 

teplota vzduchu činí pro lokalitu GO Pecný 8,48 °C. 

Obrázek 11: Průměrná, minimální a maximální denní teplota vzduchu 
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Kromě doposud uvedených souhrnů jsou významnou klimatologickou 

charakteristikou pro teplotu vzduchu také charakteristické dny. Tropický den je takový 

den, ve kterém byla maximální naměřená teplota vzduchu vyšší nebo rovna 30 °C. Pro 

letní den platí, že maximální teplota vzduchu musí být vyšší nebo rovna hodnotě 25 °C. 

Tropická noc je noc, při níž minimální teplota vzduchu neklesne pod 20 °C. Mrazový den 

je takový den, ve kterém je minimální naměřená teplota vzduchu nižší než 0 °C. Ledový 

den je den, kdy naopak maximální naměřená teplota musí být pod hranicí 0 °C. Pro 

arktický den platí, že maximum teploty musí být nižší nebo rovno -10 °C. [1] 

Tabulka 5 zobrazuje počty jednotlivých charakteristických dnů v průběhu let 

1995 až 2020. Opět je na statistice vidět, že teplota vzduchu meziročně narůstá, tropické 

a letní dny jsou četnější v pozdějších letech a mrazové, ledové a arktické dny naproti 

tomu v letech dřívějších. 

Tabulka 5: Počet charakteristických dnů teploty vzduchu (1995-2020) 

Rok 
Tropické 

dny 
Letní 
dny  

Tropické 
noci 

Mrazové 
dny 

Ledové 
dny 

Arktické 
dny 

1995 9 44 1 116 47 7 

1996 0 18 0 105 70 18 

1997 1 29 0 102 33 14 

1998 8 34 1 93 44 10 

1999 3 30 0 108 59 8 

2000 13 41 1 96 37 6 

2001 3 34 0 128 59 11 

2002 3 35 0 96 44 10 

2003 19 60 3 127 48 15 

2004 2 32 0 123 66 8 

2005 6 37 1 122 73 15 

2006 17 42 3 110 57 11 

2007 27 64 1 90 36 0 

2008 27 66 0 105 19 0 

2009 7 46 0 102 46 12 

2010 10 37 1 108 67 13 

2011 3 36 0 86 30 7 

2012 9 43 1 87 35 14 

2013 16 53 4 103 36 5 

2014 11 46 0 48 17 2 

2015 30 55 8 73 10 0 

2016 12 61 0 89 17 1 

2017 15 53 1 83 33 6 

2018 20 77 7 88 27 7 

2019 20 59 1 61 14 0 

2020 5 37 2 79 7 0 
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Následující souhrny (tabulky 6 a 7) uvádějí naměřené hodnoty minimální přízemní 

teploty v letech 2003 až 2013. Nejnižší minimální hodnota -28,8 °C byla dosažena 

27. ledna 2010 v 8:29 hodin, nejvyšší minimální hodnota 18,2 °C byla naměřena 

29. října 2010 ve 14:00 hodin. 

Tabulka 6: Minimální roční přízemní teplota (2003-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7: Minimální přízemní teplota v jednotlivých měsících (2003-2013) 

 

 

  

Rok 
Minimální přízemní 

teplota [°C] 
Datum dosažení 

2003 -15,2 1. února 2003 

2004 -13,6 6. ledna 2004 

2005 -15,8 1. března 2005 

2006 -21,4 23. ledna 2006 

2007 -12,5 25. ledna 2007 

2008 -12,2 31. prosince 2008 

2009 -18,7 20. prosince 2009 

2010 -28,8 27. ledna 2010 

2011 -24,7 30. ledna 2011 

2012 -22,0 6. února 2012 

2013 -13,5 23. března 2013 

Měsíc 
Minimální přízemní 

teplota [°C] 
Datum dosažení 

Leden -28,8 27. ledna 2010 

Únor -24,0 8. února 2010 

Březen -18,6 6. března 2010 

Duben -7,6 17. dubna 2012 

Květen -5,9 17. května 2012 

Červen -1,9 5. června 2006 

Červenec 6,5 10. července 2003 

Srpen 3,6 30. srpna 2011 

Září -9,9 4. září 2010 

Říjen -8,1 30. října 2009 

Listopad -14,9 30. listopadu 2010 

Prosinec -24,5 30. prosince 2010 



 
 

32 
 

Tabulka 8 zobrazuje počty dní s přízemními mrazy v období 2003-2013. Den 

s přízemními mrazy je dnem charakteristickým, jedná se o takový den, kdy je minimální 

zaznamenaná přízemní teplota (tedy v 5 cm nad povrchem země) nižší než 0 °C 

analogicky k mrazovému dnu. Nejvíce dnů s přízemními mrazy nastalo v letech 

2003, 2005 a 2012. [1] 

Tabulka 8: Počet dní s ranními mrazy (2003-2013) 

Rok 
Počet dní 

s přízemními mrazy 

2003 137 

2004 119 

2005 133 

2006 120 

2007 106 

2008 105 

2009 102 

2010 119 

2011 110 

2012 135 

2013 121 

2014 78 
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7.3 Charakteristiky atmosférického tlaku  

Stejně jako pro teplotu vzduchu byl i pro atmosférický tlak sestaven souhrn 

průměrných hodnot pro každý měsíc v průběhu let 1994 až 2020, uveden je v tabulce 9. 

Průměrné roční hodnoty atmosférického tlaku jsou v průběhu let stálé, nejnižší 

průměrná hodnota 951,08 hPa připadá na duben, nejvyšší průměrná 954,38 hPa pak 

náleží měsíci září. 

Tabulka 9: Průměrné měsíční a roční hodnoty atmosférického tlaku (1994-2020) 

Průměrný měsíční a roční atmosférický tlak [hPa] 

Měsíc 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Roční 
průměr Rok 

1994 - - - - - - - - - - - 943,04 943,04 

1995 955,95 955,04 954,87 955,43 957,26 957,25 958,50 957,57 953,38 962,86 956,17 955,11 956,62 

1996 958,48 956,69 956,71 956,84 950,43 955,29 957,68 957,23 954,34 957,01 952,56 954,43 955,64 

1997 959,16 959,31 961,19 956,01 955,56 952,72 955,71 958,10 961,00 954,26 951,42 952,77 956,43 

1998 956,13 962,24 958,87 947,19 955,57 956,19 953,63 956,74 952,63 952,32 955,67 958,54 955,48 

1999 954,27 950,22 951,73 953,11 956,17 957,30 956,10 954,42 954,32 955,43 956,55 947,13 953,90 

2000 956,11 954,92 951,84 946,92 954,13 958,01 951,53 958,29 955,65 955,67 949,39 951,26 953,64 

2001 953,28 953,52 944,97 949,88 954,39 952,56 952,70 954,74 949,41 956,99 956,87 958,19 953,13 

2002 962,60 951,96 955,58 953,50 951,22 953,66 952,57 951,97 955,09 950,21 944,83 951,24 952,87 

2003 947,03 953,88 956,33 950,40 953,35 953,30 953,30 954,09 955,76 947,30 951,63 950,58 952,25 

2004 942,36 949,44 952,98 948,00 948,44 952,38 952,68 951,09 955,10 949,59 951,26 951,45 950,40 

2005 951,11 947,31 948,48 949,09 951,67 953,65 951,32 952,18 954,43 956,31 950,61 947,75 951,16 

2006 956,44 945,93 943,50 948,16 951,47 956,16 957,08 946,42 952,91 950,43 950,66 955,73 951,24 

2007 948,00 944,35 948,52 954,75 946,83 949,25 949,62 950,99 952,10 956,24 948,30 954,08 950,25 

2008 951,38 957,29 938,68 944,34 951,14 951,85 951,63 950,94 953,19 951,65 947,02 950,03 949,93 

2009 947,38 943,70 944,89 950,23 955,64 951,92 953,52 956,58 957,39 952,19 946,73 942,78 950,25 

2010 946,97 939,95 950,80 954,22 948,62 952,24 955,23 951,87 952,60 952,11 941,84 944,00 949,20 

2011 952,47 952,71 956,76 954,56 956,45 954,19 950,31 953,96 955,96 957,26 958,39 948,40 954,28 

2012 952,09 957,10 960,00 943,21 953,51 952,31 954,15 956,42 954,65 949,93 949,70 947,28 952,53 

2013 947,00 947,51 943,72 951,65 947,88 954,59 958,16 956,92 953,01 954,60 950,34 956,19 951,80 

2014 946,19 946,50 951,97 950,01 950,86 953,29 950,54 950,80 954,00 954,07 950,50 952,62 950,95 

2015 949,57 951,17 954,49 954,20 952,10 955,15 952,89 953,33 954,26 954,71 952,93 961,97 953,90 

2016 948,45 946,22 949,21 948,70 950,16 950,95 954,07 956,44 955,37 956,02 951,45 962,43 952,46 

2017 955,91 952,55 952,05 953,20 953,04 951,78 951,66 954,80 952,40 955,00 950,40 948,95 952,64 

2018 949,67 951,50 941,21 950,14 952,69 952,92 952,27 954,15 956,72 953,22 954,25 952,38 951,76 

2019 945,61 956,53 951,33 950,58 949,00 954,12 951,79 954,14 954,66 951,78 942,60 949,10 950,94 

2020 958,20 949,09 952,54 953,66 954,51 949,26 953,18 951,42 953,56 948,99 959,44 945,35 952,43 

Měsíční 
průměr 

951,99 951,41 951,28 951,08 952,39 953,55 953,53 954,06 954,38 953,70 951,21 951,58  
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Přehledy průměrných, minimálních a maximálních hodnot atmosférického tlaku 

jsou představeny v tabulkách 10 a 11. Absolutního minima 911,54 hPa bylo dosaženo 

30. ledna 2015 v 5:25 hodin, absolutní maximum 978,96 hPa nastalo dne 20. ledna 2020 

ve 12:33 hodin. 

Tabulka 10: Průměrný, min. a max. roční atmosférický tlak (1994-2020) 

Rok 
Průměrný 
tlak [hPa] 

Minimální 
tlak [hPa] 

Datum dosažení 
min. tlaku 

Maximální 
tlak [hPa] 

Datum dosažení 
max. tlaku 

1995 956,62 929,39 13. května 1995 975,17 3. února 1995 

1996 955,64 936,75 30. listopadu 1996 976,10 26. prosince 1996 

1997 956,43 928,91 6. května 1997 975,20 10. března 1997 

1998 955,48 926,66 1. listopadu 1998 972,91 21. listopadu 1998 

1999 953,90 916,32 26. prosince 1999 971,28 31. ledna 1999 

2000 953,64 926,80 7. listopadu 2000 972,89 11. ledna 2000 

2001 953,13 925,33 3. března 2001 978,60 9. prosince 2001 

2002 952,87 927,62 9. listopadu 2002 975,75 3. ledna 2002 

2003 952,25 921,05 3. ledna 2003 972,61 16. března 2003 

2004 950,40 920,89 19. listopadu 2004 967,84 9. září 2004 

2005 951,16 919,51 16. prosince 2005 971,75 10. prosince 2005 

2006 951,24 924,32 3. března 2006 971,84 22. prosince 2006 

2007 950,25 920,90 18. ledna 2007 968,93 19. prosince 2007 

2008 949,93 914,31 21. března 2008 974,80 16. února 2008 

2009 950,25 912,65 23. ledna 2009 965,36 8. září 2009 

2010 949,20 916,89 30. ledna 2010 967,00 26. ledna 2010 

2011 954,28 913,84 16. prosince 2011 972,06 23. března 2011 

2012 952,53 920,62 5. ledna 2012 971,48 21. března 2012 

2013 951,80 923,77 2. února 2013 970,86 10. prosince 2013 

2014 950,95 931,82 3. března 2014 969,33 9. března 2014 

2015 953,90 911,54 30. ledna 2015 973,99 18. února 2015 

2016 952,46 924,90 14. února 2016 974,67 29. prosince 2016 

2017 952,64 922,94 28. prosince 2017 970,18 18. ledna 2017 

2018 951,76 926,11 3. ledna 2018 972,65 25. září 2018 

2019 950,94 919,13 13. prosince 2019 975,54 23. února 2019 

2020 952,43 918,42 28. prosince 2020 978,96 20. ledna 2020 
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Tabulka 11: Průměrný, min. a max. atmosférický tlak v jednotlivých měsících (1994-2020) 

Měsíc 
Průměrný 
tlak [hPa] 

Minimální 
tlak [hPa] 

Datum dosažení 
min. tlaku 

Maximální 
tlak [hPa] 

Datum dosažení 
max. tlaku 

Leden 951,99 911,54 30. ledna 2015 978,96 20. ledna 2020 

Únor 951,41 920,48 7. února 2009 975,85 11. února 2001 

Březen 951,28 914,31 21. března 2008 975,20 10. března 1997 

Duben 951,08 929,30 19. dubna 2004 972,90 21. dubna 2002 

Květen 952,39 924,65 5. května 2004 972,58 3. května 1995 

Červen 953,55 929,46 29. června 2017 967,82 17. června 2000 

Červenec 953,53 936,91 20. července 2011 967,79 7. července 2013 

Srpen 954,06 935,41 12. srpna 2002 966,26 6. srpna 1998 

Září 954,38 929,82 26. září 2020 972,65 25. září 2018 

Říjen 953,70 924,21 30. října 2008 972,32 30. října 1997 

Listopad 951,21 917,03 9. listopadu 2010 974,50 15. listopadu 2001 

Prosinec 951,58 913,84 16. prosince 2011 978,60 9. prosince 2001 
 

Údaje z tabulky 11 jsou vykresleny v obrázku 12. Je zde zobrazen roční chod 

atmosférického tlaku spolu s průběhem maximálních a minimálních hodnot dosažených 

v jednotlivých měsících v průběhu let 1994-2020. V grafu je patrné, že výrazně nízké či 

naopak výrazně vysoké hodnoty tlaku nastávají v zimních měsících, což je způsobeno 

nízkými zimními teplotami. 

Obrázek 12: Roční chod atmosférického tlaku 
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Denní amplituda atmosférického tlaku představuje rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší 

naměřenou hodnotou tlaku v daný den. Absolutní denní amplituda byla zaznamenána 

dne 16. prosince 2011, kdy rozdíl tlaků činil 29,62 hPa, viz tabulka 12. 

Tabulka 12: Absolutní denní amplituda tlaku vzduchu v jednotlivých měsících (1995-2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Měsíc 
Minimální 
tlak [hPa] 

Maximální 
tlak [hPa] 

Rozdíl tlaků 
[hPa] 

Datum 

Leden 924,76 951,87 27,11 6. ledna 2012 

Únor 924,43 950,49 26,06 12. února 2005 

Březen 934,98 960,09 25,11 29. března 1995 

Duben 938,95 962,28 23,33 6. dubna 1997 

Květen 941,80 960,07 18,27 14. května 1995 

Červen 936,03 951,44 15,41 17. června 2016 

Červenec 943,19 956,79 13,60 7. července 2015 

Srpen 941,01 957,27 16,26 27. srpna 2011 

Září 937,48 954,78 17,30 23. září 2018 

Říjen 928,01 947,54 19,53 30. října 2018 

Listopad 930,95 957,90 26,95 9. listopadu 2001 

Prosinec 913,84 943,46 29,62 16. prosince 2011 
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7.4 Charakteristiky relativní vlhkosti vzduchu 

Naměřené hodnoty relativní vlhkosti vzduchu za období 1996-2020 byly zpracovány 

do měsíčních a ročních hodnot, viz tabulka 13. Roční průměry kolísají kolem 

hodnoty 76 %. Nejnižší průměrná hodnota činí 64,37 % (rok 2004), nejvyšší průměrná 

hodnota činí 85,01 % (rok 1996). 

Tabulka 13: Průměrná měsíční a roční relativní vlhkost vzduchu (1996-2020) 

Průměrná měsíční a roční relativní vlhkost vzduchu [%] 

Měsíc 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Roční 
průměr Rok 

1996 92,19 98,25 88,65 70,91 91,27 73,75 72,06 74,41 88,11 86,91 88,48 95,19 85,01 

1997 98,05 80,87 81,28 73,81 72,33 71,19 78,79 68,55 70,90 83,91 91,27 94,40 80,45 

1998 87,17 76,47 74,64 65,44 61,97 71,60 76,19 63,14 87,26 89,98 94,19 89,89 78,16 

1999 92,44 89,46 75,65 66,41 62,52 73,47 65,84 59,32 70,58 85,82 88,65 86,67 76,40 

2000 89,96 83,84 86,95 62,51 56,42 56,62 75,42 58,28 74,34 84,34 88,38 89,48 75,55 

2001 91,83 82,40 85,29 73,58 63,95 72,56 69,74 68,83 88,51 84,35 90,46 93,82 80,44 

2002 86,02 83,57 73,14 69,19 70,64 70,80 74,05 77,54 81,61 90,33 95,50 97,43 80,82 

2003 95,20 83,99 69,64 59,50 62,55 53,84 62,75 46,19 63,92 84,88 92,28 90,56 72,11 

2004 96,70 83,65 79,17 66,47 66,64 67,29 60,41 52,83 56,89 76,67 87,08 87,84 73,47 

2005 81,18 84,69 64,91 46,82 53,41 48,71 58,98 59,03 56,65 61,39 78,28 78,35 64,37 

2006 75,02 75,16 72,05 54,33 46,62 44,34 41,65 78,96 69,35 78,99 84,00 84,49 67,08 

2007 81,75 83,95 72,45 50,71 65,38 67,61 67,24 68,14 80,31 83,58 93,78 88,43 75,28 

2008 86,45 73,36 77,68 74,95 69,72 66,26 70,97 65,77 73,50 84,35 91,07 88,99 76,92 

2009 89,09 93,42 85,94 60,50 70,17 76,41 71,53 67,01 74,39 86,96 83,21 88,61 78,94 

2010 88,62 82,30 71,33 65,86 82,49 68,68 65,02 78,42 81,07 79,20 90,53 89,42 78,58 

2011 88,91 76,83 65,07 63,98 62,87 69,64 75,30 74,44 74,59 83,00 88,12 86,28 75,75 

2012 83,38 77,71 68,11 64,91 60,87 72,22 75,31 65,82 75,91 86,36 89,35 88,39 75,70 

2013 90,05 87,73 75,88 71,48 80,70 74,91 63,08 68,41 82,35 80,61 88,62 86,71 79,21 

2014 88,25 78,33 67,77 71,74 76,65 62,42 68,36 74,43 84,96 90,84 92,21 87,43 78,62 

2015 88,20 80,65 70,60 65,16 66,54 69,18 57,72 58,91 71,86 86,12 83,10 86,98 73,75 

2016 85,39 82,10 80,16 68,40 68,36 71,82 68,61 67,94 67,64 89,22 88,49 88,70 77,24 

2017 81,29 77,31 70,85 73,60 66,46 60,92 68,99 66,50 81,07 83,33 89,21 85,62 75,43 

2018 88,19 77,91 76,46 60,38 64,41 68,24 55,81 55,29 66,08 73,40 86,74 89,64 71,88 

2019 85,27 70,29 71,79 58,55 70,85 61,10 61,47 70,62 72,82 82,60 90,05 82,30 73,14 

2020 84,38 77,16 65,86 48,58 65,89 75,62 64,22 68,42 69,45 86,75 89,82 88,13 73,69 

Měsíční 
průměr 

87,80 81,66 74,85 64,31 67,19 66,77 66,78 66,29 74,56 83,36 88,91 88,55 
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Roční chod průměrné relativní vlhkosti vzduchu je vykreslen na obrázku 13. Graf 

obsahuje hodnoty z let 1996 až 2020, které jsou uvedené výše v tabulce 13. Minimální 

hodnoty relativní vlhkosti nastávají v období od dubna do srpna, vyšší hodnoty pak 

v zimních měsících. To odpovídá souvislosti s teplotou vzduchu, kdy platí, že při vyšších 

teplotách se vlhkost vzduchu snižuje. 

Obrázek 13: Roční chod relativní vlhkosti vzduchu  
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7.5 Charakteristiky srážkových úhrnů  

Klimatologické charakteristiky, které jsou sledovány u srážek, jsou především jejich 

celkové a maximální denní, měsíční a roční úhrny a dále 10minutové denní úhrny.   

Tabulka 14 představuje souhrn úhrnů srážek pro jednotlivé měsíce v průběhu let 

2002 až 2020, roční maxima a celkové roční úhrny (červená barva zde výjimečně značí 

nejnižší roční úhrn). Nejnižší roční úhrn srážek 409,5 mm připadá na rok 2018, pokud 

uvažujeme data jen z kompletních roků (tzn. 2004-2020), nejvyššího úhrnu srážek 

787,1 mm bylo dosaženo v roce 2010. 

Za povšimnutí stojí také fakt, že rok 2018 byl rokem s minimálním ročním úhrnem 

srážek a zároveň rokem s nejvyšší průměrnou roční teplotou vzduchu (jak je popsáno 

v kapitole 7.2), což odpovídá pravidlu, že s rostoucí teplotou klesá množství srážek. 

Tabulka 14: Měsíční a roční úhrn srážek (2002-2020) 

Měsíční a roční úhrn srážek [mm] 

Měsíc 
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

Roční 
max. 

Roční 
úhrn Rok 

2002 - - - - - - - - 162,7 74,4 13,6 - 162,7 250,7 

2003 - - - - 30,0 27,4 73,2 30,1 35,7 44,7 9,2 43,5 73,2 293,8 

2004 70,9 36,8 49,1 29,4 80,8 71,3 56,4 37,8 46,1 23,6 73,1 15,9 80,8 591,2 

2005 50,1 59,6 29,4 25,4 85,7 61,7 132,3 81,6 36,9 11,0 21,6 49,1 132,3 644,4 

2006 30,7 42,7 59,9 43,6 84,2 129,8 28,5 128,6 15,7 28,4 29,5 25,1 129,8 646,7 

2007 67,4 41,2 43,3 2,7 54,6 84,9 59,7 36,1 115,5 17,8 96,9 24,2 115,5 644,3 

2008 28,9 19,7 49,2 42,9 65,8 50,4 80,8 53,3 20,4 58,2 47,9 35,1 80,8 552,6 

2009 20,8 66,0 78,2 18,2 102,9 67,9 106,4 53,5 18,3 74,7 31,8 62,5 106,4 701,2 

2010 88,3 18,5 31,3 31,9 107,3 49,8 66,9 158,4 90,6 7,4 64,9 71,8 158,4 787,1 

2011 48,4 10,2 28,7 38,8 61,7 50,6 130,3 59,6 40,6 43,3 0,5 37,9 130,3 550,6 

2012 69,0 37,5 21,4 31,8 53,3 63,0 94,0 89,5 44,8 53,8 35,7 68,2 94,0 662,0 

2013 74,6 59,5 26,1 24,2 100,0 178,2 39,6 70,2 49,5 39,6 28,2 13,6 178,2 703,3 

2014 32,2 3,4 41,8 65,7 95,6 19,7 81,5 48,1 101,1 0,0 0,0 0,0 101,1 489,1 

2015 23,9 8,0 42,2 23,2 37,0 60,8 21,2 71,1 23,0 70,7 73,5 18,2 73,5 472,8 

2016 35,5 52,2 38,9 27,1 53,7 99,0 56,8 15,8 56,5 60,6 36,5 35,2 99,0 567,8 

2017 41,3 22,5 38,3 81,3 52,9 64,2 82,2 65,8 31,2 37,8 34,9 38,0 82,2 590,4 

2018 27,8 12,3 40,1 15,1 24,9 46,5 42,7 35,9 52,3 37,5 9,4 65,0 65,0 409,5 

2019 83,2 39,7 35,6 26,7 81,3 36,5 74,2 99,5 57,2 39,3 39,7 22,0 99,5 634,9 

2020 16,4 78,5 53,9 27,9 62,5 118,1 36,0 69,0 58,6 101,5 17,9 19,8 118,1 660,1 

Měsíční 
max. 

88,3 78,5 78,2 81,3 107,3 178,2 132,3 158,4 162,7 101,5 96,9 71,8  

 

Roční chod průběhu srážek spolu s maximálním dosaženým měsíčním úhrnem je 

vykreslen v obrázku 14. Průměrné minimum srážek (32,7 mm) připadá na duben, 

průměrné maximum (71,1 mm) na červen. 
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Obrázek 14: Roční chod srážkových úhrnů 

 

Souhrn průměrných a maximálních denních úhrnů srážek je sestaven v tabulce 15. 

Maxima 51,1 mm za den bylo dosaženo 21. června 2006, což koresponduje i s faktem, že 

ve druhé polovině června roku 2006 se na území České republiky vyskytovaly silné 

bouřky. [15] 

Tabulka 15: Průměrný a maximální denní úhrn srážek v jednotlivých měsících (2004-2020) 

Měsíc 
Průměrný denní 

úhrn srážek [mm] 
Maximální denní 
úhrn srážek [mm] 

Datum dosažení 
max. úhrnu 

Leden 1,5 18,6 17. ledna 2010 

Únor 1,3 18,4 3. února 2019 

Březen 1,3 17,1 24. března 2004 

Duben 1,1 22,1 29. dubna 2019 

Květen 2,2 33,5 30. května 2005 

Červen 2,4 51,1 21. června 2006 

Červenec 2,3 30,3 22. července 2003 

Srpen 2,3 47,2 7. srpna 2010 

Září 1,9 49,1 16. září 2016 

Říjen 1,5 30,4 13. října 2020 

Listopad 1,3 17,9 19. listopadu 2015 

Prosinec 1,2 23,9 20. prosince 2018 

 

Jako přívalový déšť se označuje déšť vysoké intenzity a krátkého trvání. Zde bylo za 

ono krátké trvání považováno 10 minut, maximální 10minutové úhrny srážek jsou 

zpracovány v tabulce 16. Absolutní maximum za sledované období (22,4 mm srážek za 

10 minut) nastalo 19. května 2008 v 8:30 hodin. 
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Tabulka 16: Maximální 10minutový denní úhrn srážek v jednotlivých měsících (2003-2020) 

Měsíc 
10min. úhrn srážek 

[mm] 
Datum dosažení 

max. 10min. úhrnu 

Leden 9,2 2. ledna 2019 

Únor 3,2 3. února 2020 

Březen 2,2 31. března 2006 

Duben 9,3 3. dubna 2014 

Květen 22,4 19. května 2008 

Červen 18,3 16. června 2016 

Červenec 19,6 22. července 2003 

Srpen 20,3 2. srpna 2012 

Září 12,8 20. září 2014 

Říjen 3,8 3. října 2020 

Listopad 4,3 19. listopadu 2015 

Prosinec 20,3 20. prosince 2018 

 

Charakteristický den se srážkami je takový den, v jehož průběhu byly srážky 

zaznamenány, jinými slovy, kdy je denní úhrn srážek vyšší než nula. [1] 

Počty dní se srážkami za období 2004-2020 jsou zpracovány v tabulce 17. Z této 

statistiky vycházejí jako ty nejvíce deštivé roky 2009, 2010 a 2016. 

Tabulka 17: Počet dní se srážkami (2004-2020) 

Rok Dny se srážkami 

2004 195 

2005 192 

2006 184 

2007 188 

2008 184 

2009 208 

2010 207 

2011 169 

2012 195 

2013 188 

2014 137 

2015 163 

2016 205 

2017 186 

2018 153 

2019 179 

2020 186 
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7.6 Charakteristiky rychlosti a směru větru  

Klimatologické charakteristiky rychlosti a směru přízemního větru byly zpracovány 

pro období 2003-2013 a pro rok 2020. Jak bylo již zmíněno v kapitole 5.2, data z let 

2014 až 2019 nejsou k dispozici. 

Tabulky 18 a 19 poskytují přehled průměrných a maximálních rychlostí větru 

v průběhu let a měsíců. Absolutního maxima 70,0 m/s bylo naměřeno 26. května 2003 

v 5:39 hodin, tato hodnota je ve srovnání s ostatními vysoce nadprůměrná. Průměrná 

rychlost větru nevykazuje meziročně žádné výrazné tendence, naopak měsíční statistiky 

dokazují, že nižší hodnoty nastávají v letních měsících a vyšší v měsících zimních. 

Tabulka 18: Průměrná a maximální roční rychlost přízemního větru (2003-2020) 

Rok 
Průměrná rychlost 

větru [m/s] 
Maximální rychlost 

větru [m/s] 
Datum dosažení 

maximální rychlosti 

2003 2,1 70,0 26. května 2003 

2004 2,1 23,0 19. listopadu 2004 

2005 2,0 24,7 16. prosince 2005 

2006 1,9 21,2 31. prosince 2006 

2007 2,2 32,2 18. ledna 2007 

2008 2,1 25,8 1. března 2008 

2009 2,1 19,8 23. července 2009 

2010 2,0 19,3 12. listopadu 2010 

2011 1,8 22,6 16. prosince 2011 

2012 1,7 21,7 4. října 2012 

2013 1,4 20,8 31. ledna 2013 

2020 0,6 15,6 23. února 2020 

 

Tabulka 19: Průměrná a max. rychlost přízem. větru v jednotlivých měsících (2002-2020) 

Měsíc 
Průměrná rychlost 

větru [m/s] 
Maximální rychlost 

větru [m/s] 
Datum dosažení 

maximální rychlosti 

Leden 2,4 32,2 18. ledna 2007 

Únor 2,9 20,3 5. února 2011 

Březen 2,4 25,8 1. března 2008 

Duben 1,8 19,7 1. dubna 2015 

Květen 1,7 70,0 26. května 2003 

Červen 1,6 21,9 25. června 2008 

Červenec 1,6 27,0 22. července 2003 

Srpen 1,4 18,4 19. srpna 2011 

Září 1,4 19,4 22. září 2004 

Říjen 1,5 29,0 28. října 2002 

Listopad 2,0 23,0 19. listopadu 2004 

Prosinec 2,1 24,7 16. prosince 2005 
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Další charakteristikou rychlosti přízemního větru je charakteristický den – den bez 

bezvětří. Jedná se o den, v jehož průběhu byla naměřena minimální rychlost větru vyšší 

než nula. Nejvíce větrných dnů se vyskytovalo v letech 2007 a 2008, jak je uvedeno 

v tabulce 20. [1] 

Tabulka 20: Počet dní bez bezvětří (2003-2020) 

Rok Dny bez bezvětří 

2003 90 

2004 106 

2005 91 

2006 105 

2007 144 

2008 144 

2009 104 

2010 33 

2011 44 

2012 34 

2013 16 

2020 13 

 

Tabulka 21 poskytuje přehled průměrných směrů větru napříč jednotlivými měsíci. 

Ze souhrnu vyplývá, že na GO Pecný vane vítr po celý rok přibližně ze směru 

jihojihozápad, v měsících duben, květen, říjen a listopad ze směru jih.  

Tabulka 21: Průměrný směr větru v jednotlivých měsících (2002-2020) 

  

 

Měsíc 
Průměrný 

směr větru [°] 

Leden 205,34 

Únor 202,62 

Březen 203,47 

Duben 180,09 

Květen 182,88 

Červen 199,13 

Červenec 199,54 

Srpen 191,13 

Září 190,49 

Říjen 182,40 

Listopad 187,79 

Prosinec 196,83 
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7.7 Charakteristiky délky trvání slunečního svitu  

Délku trvání slunečního svitu lze charakterizovat jejími denními a ročními 

hodnotami. Průměrné a maximální denní hodnoty spolu s celkovým ročním počtem 

hodin slunečního svitu jsou zpracovány v tabulce 22. Dlouhodobý měsíční průměr je 

uveden v tabulce 23. Maximální denní délka slunečního svitu 15,44 hodin byla dosažena 

dne 15. června 2008. Vzhledem ke slunovratům nepřekvapivě dosahuje nejvyšších 

hodnot délky trvání slunečního svitu měsíc červen a nejnižších měsíc prosinec.  

Tabulka 22: Průměrná a max. denní délka slunečního svitu, počet hodin za rok (2005-2014) 

 

Tabulka 23: Průměrná a max. denní délka slun. svitu v jednotlivých měsících (2004-2015) 

 

 

 

  

  

Rok 
Průměrná denní 

délka slun. svitu [h] 
Maximální denní 

délka slun. svitu [h] 
Datum dosažení max. 

délky slun. svitu 
Celkový počet hodin 

slun. svitu [h] 

2005 4,88 12,95 23. června 2005 1787 

2006 5,10 12,95 12. června 2006 1865 

2007 4,73 12,95 7. července 2007 1600 

2008 5,31 15,44 15. června 2008 1799 

2009 4,56 12,95 13. června 2009 1360 

2010 3,79 12,78 27. června 2010 1318 

2011 4,45 12,95 29. června 2001 1601 

2012 4,35 12,28 23. července 2012 1534 

2013 5,00 12,62 17. června 2013 1704 

2014 5,25 13,61 23. června 2014 1808 

Měsíc 
Průměrná denní 

délka slun. svitu [h] 
Maximální denní 

délka slun. svitu [h] 
Datum dosažení max. 

délky slun. svitu 

Leden 0,97 5,81 12. ledna 2014 

Únor 2,21 8,80 25. února 2014 

Březen 4,45 10,62 27. března 2014 

Duben 6,79 12,62 30. dubna 2014 

Květen 6,91 13,28 25. května 2014 

Červen 8,40 15,44 15. června 2008 

Červenec 8,21 13,45 3. července 2014 

Srpen 6,38 12,28 16. srpna 2013 

Září 5,59 11,12 6. září 2013 

Říjen 3,68 10,62 19. října 2008 

Listopad 1,06 7,30 18. listopadu 2008 

Prosinec 0,71 5,64 9. prosince 2008 
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Celkový počet hodin slunečního svitu připadající na jednotlivé měsíce je uveden 

v tabulce 24. 

Tabulka 24: Průměrný a maximální měsíční počet hodin slunečního svitu (2004 -2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Délku trvání slunečního svitu jako meteorologický prvek lze popsat 

i charakteristickým dnem, a to dnem bez slunečního svitu, při němž je denní délka 

slunečního svitu nulová. Těchto dní nastalo nejvíce v letech 2010, 2011 a 2014, 

viz tabulka 25. [1] 

Tabulka 25: Počet dní bez slunečního svitu (2005-2014) 

 

 

  

Měsíc 
Průměrný počet 
hodin slun. svitu 

Maximální počet 
hodin slun. svitu 

Datum dosažení max. 
počtu hodin sl. svitu 

Leden 29,68 90,63 leden 2014 

Únor 61,39 176,62 únor 2014 

Březen 137,17 246,50 březen 2014 

Duben 188,25 274,08 duben 2009 

Květen 213,51 324,04 květen 2014 

Červen 240,86 376,32 červen 2014 

Červenec 238,11 317,73 červenec 2006 

Srpen 194,72 297,98 srpen 2013 

Září 167,67 246,35 září 2013 

Říjen 103,68 214,32 říjen 2013 

Listopad 22,57 59,74 listopad 2013 

Prosinec 17,90 63,75 prosinec 2008 

Rok 
Dny bez slunečního 

svitu 

2005 66 

2006 62 

2007 68 

2008 46 

2009 67 

2010 124 

2011 115 

2012 112 

2013 82 

2014 119 
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7.8 Charakteristiky výšky sněhové pokrývky 

Pro sněhovou pokrývku existují základní klimatologické charakteristiky, kterými jsou 

její průměrná a maximální výška v průběhu let a měsíců. Tyto údaje jsou zpracovány 

v tabulkách 26 a 27. Nejvyšší pozorovaná výška sněhové pokrývky činí 51 cm, této 

hodnoty bylo dosaženo 13. února 2006. Zajímavostí je kromě tohoto extrému také fakt, 

že v letech 2005 a 2007 bylo maximum výšky sněhu pozorováno až v březnu, nikoli 

v zimních měsících, k intenzivnímu sněžení v těchto měsících docházelo na větším území 

České republiky. [16], [17] 

Tabulka 26: Průměrná a maximální roční výška sněhové pokrývky (2004-2020) 

Rok 
Prům. výška sněhové 

pokrývky [cm] 
Max. výška sněhové 

pokrývky [cm] 
Datum dosažení 

max. výšky 

2004 2,4 36,0 22. ledna 2004 

2005 4,7 37,0 9. března 2005 

2006 7,1 51,0 13. února 2006 

2007 1,9 29,0 21. března 2007 

2008 0,5 14,0 25. listopadu 2008 

2009 4,5 46,0 24. února 2009 

2010 9,4 46,0 3. února 2010 

2011 1,3 26,0 3. ledna 2001 

2012 1,8 25,0 12. prosince 2012 

2013 1,7 38,0 24. února 2013 

2014 0,5 11,0 22. ledna 2014 

2015 1,4 19,0 6. ledna 2015 

2016 0,9 21,0 1. března 2016 

2017 3,2 35,0 1. února 2017 

2018 1,7 17,0 6. března 2018 

2019 2,5 34,0 4. února 2019 

2020 0,2 7,0 28. února 2020 
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Tabulka 27: Průměrná a maximální výška sněhu v jednotlivých měsících (2004-2020) 

Měsíc 
Prům. výška sněhové 

pokrývky [cm] 
Max. výška sněhové 

pokrývky [cm] 
Datum dosažení 

max. výšky 

Leden 10,2 45,0 18. ledna 2010 

Únor 11,8 51,0 13. února 2006 

Březen 4,5 37,0 9. března 2005 

Duben 0,0 5,0 11. dubna 2006 

Květen 0,0 0,0 - 

Červen 0,0 0,0 - 

Červenec 0,0 0,0 - 

Srpen 0,0 0,0 - 

Září 0,2 38,0 16. září 2009 

Říjen 0,0 4,0 30. října 2017 

Listopad 1,6 29,0 15. listopadu 2007 

Prosinec 4,0 40,0 15. prosince 2010 

 

Den se sněhovou pokrývkou je charakteristickým dnem. Je definován jako den, ve 

kterém byla maximální výška sněhové pokrývky v blízkém okolí sněhoměrné latě vyšší 

než nula. Počty dní se sněhovou pokrývkou v letech 2004 až 2020 jsou uvedeny 

v tabulce 28. [1] 

Tabulka 28: Počet dní se sněhovou pokrývkou (2004-2020) 

Rok 
Dny se sněhovou 

pokrývkou 

2004 91 

2005 104 

2006 83 

2007 53 

2008 58 

2009 96 

2010 125 

2011 56 

2012 49 

2013 95 

2014 39 

2015 62 

2016 90 

2017 67 

2018 79 

2019 61 

2020 28 
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7.9 Charakteristiky oblačnosti 

Oblačnost je charakterizována hodnotou průměrného pokrytí oblohy oblačností. 

Dlouhodobá průměrná hodnota pokrytí oblohy je rovna hodnotě 0,64, což odpovídá 

slovnímu označení oblačno pro stupeň pokrytí oblohy. [2] 

Na základě dat z let 2004 až 2020 zpracovaných v tabulce 29 (roční průměrné pokrytí 

oblohy oblačností) lze říct, že oblačnost jako meteorologický prvek není v lokalitě 

GO Pecný nijak dlouhodobě proměnlivá. 

Tabulka 29: Průměrné roční pokrytí oblohy oblačností (2004 -2020) 

 

  

Rok 
Průměrné pokrytí 
oblohy oblačností 

2004 0,63 

2005 0,65 

2006 0,59 

2007 0,62 

2008 0,65 

2009 0,69 

2010 0,67 

2011 0,66 

2012 0,61 

2013 0,70 

2014 0,65 

2015 0,65 

2016 0,64 

2017 0,64 

2018 0,60 

2019 0,61 

2020 0,60 

Průměr 0,64 
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Tabulka 30 uvádí dlouhodobý měsíční průměr pokrytí oblohy oblačností. Ten má 

očekávaný průběh, kdy vyšší hodnoty pokrytí připadají na měsíce listopad až únor 

(stupeň skoro zataženo) a nižší naopak na červen až srpen (stupeň polojasno). [2] 

Tabulka 30: Průměrné pokrytí oblohy oblačností v jednotlivých měsících (2004-2020) 

Měsíc 
Průměrné pokrytí 
oblohy oblačností 

Leden 0,78 

Únor 0,73 

Březen 0,63 

Duben 0,53 

Květen 0,60 

Červen 0,55 

Červenec 0,53 

Srpen 0,54 

Září 0,56 

Říjen 0,67 

Listopad 0,75 

Prosinec 0,79 
 

Další charakteristikou oblačnosti jsou charakteristické dny – jasné a zatažené. Jejich 

počty v průběhu let jsou zaznamenány v tabulce 31, nejvyšší dosažené roční hodnoty 

jsou zvýrazněny. Při jasném dnu je denní průměr pokrytí oblohy oblačností roven nule. 

Při zataženém dnu je denní průměr pokrytí roven jedné. [1] 

Tabulka 31: Počet jasných a zatažených dní (2004-2020) 

Rok Zatažené dny Jasné dny 

2004 94 16 

2005 94 25 

2006 67 36 

2007 71 18 

2008 91 13 

2009 95 29 

2010 112 29 

2011 106 17 

2012 57 15 

2013 124 22 

2014 95 26 

2015 83 18 

2016 90 16 

2017 76 12 

2018 62 22 

2019 70 24 

2020 70 35 
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7.10 Charakteristiky dohlednosti 

Dohlednost lze charakterizovat její průměrnou, maximální a minimální hodnotou 

a charakteristickými dny. Roční hodnoty jsou uvedeny v tabulce 32. Minimální hodnota 

dohlednosti 0,0 km byla zaznamenána 11. července 2013. Maximální hodnota 30,0 km 

byla pozorována opakovaně.  

Tabulka 32: Průměrná, minimální a maximální roční dohlednost (2005-2020) 

Rok 
Průměrná měsíční 
dohlednost [km] 

Minimální měsíční 
dohlednost [km] 

Maximální měsíční 
dohlednost [km] 

2005 5,28 0,5 15,0 

2006 7,54 0,5 30,0 

2007 9,48 0,1 30,0 

2008 11,14 0,1 30,0 

2009 11,70 0,1 30,0 

2010 9,88 0,1 30,0 

2011 11,34 0,1 30,0 

2012 11,68 0,1 24,0 

2013 10,74 0,0 18,0 

2014 11,66 0,1 30,0 

2015 17,60 0,1 30,0 

2016 15,31 0,1 30,0 

2017 17,73 0,1 30,0 

2018 18,80 0,1 30,0 

2019 17,50 0,1 30,0 

2020 19,00 0,1 30,0 
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Tabulka 33 obsahuje přehled dlouhodobých měsíčních pozorovaných hodnot 

dohlednosti. Maximální hodnota ve všech měsících činí 30,0 km, minimální hodnota až 

na výjimku činí 0,1 km.  

Tabulka 33: Průměrná, min. a max. dohlednost v jednotlivých měsících (2004-2020) 

Měsíc 
Průměrná měsíční 
dohlednost [km] 

Minimální měsíční 
dohlednost [km] 

Maximální měsíční 
dohlednost [km] 

Leden 10,21 0,1 30,0 

Únor 11,52 0,1 30,0 

Březen 12,80 0,1 30,0 

Duben 14,48 0,1 30,0 

Květen 13,50 0,1 30,0 

Červen 15,87 0,1 30,0 

Červenec 15,97 0,0 30,0 

Srpen 15,22 0,1 30,0 

Září 13,27 0,1 30,0 

Říjen 10,44 0,1 30,0 

Listopad 10,39 0,1 30,0 

Prosinec 11,17 0,1 30,0 

 

Den s mlhou a den s čistým obzorem jsou charakteristické dny, jejichž počty jsou 

zpracovány do tabulky 34. Den s mlhou je definován tím, že minimální denní dohlednost 

je menší nebo rovna 1 km. Naopak den, kdy je maximální denní dohlednost větší než 

15 km, představuje den s čistým obzorem. [1] 

Tabulka 34: Počet dní s čistým obzorem a počet dní s mlhou (2005-2020) 

 

 

 

 

 

Rok 
Dny s čistým 

obzorem 
Dny s mlhou 

2005 0 126 

2006 31 132 

2007 56 95 

2008 119 77 

2009 126 97 

2010 86 76 

2011 6 51 

2012 1 31 

2013 1 87 

2014 17 92 

2015 183 69 

2016 146 95 

2017 253 84 

2018 250 73 

2019 250 67 

2020 273 93 
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7.11 Dlouhodobé průběhy meteorologických prvků 

Dlouhodobé průběhy hodnot meteorologických veličin jsou charakteristikou, která 

slouží k pozorování a analýze změn klimatického systému celé planety. V této kapitole 

jsou vykresleny průběhy průměrných hodnot teploty vzduchu, srážkových úhrnů 

a průběh počtů dní se sněhovou pokrývkou (obrázky 15, 16 a 17). 

Právě na těchto datech z GO Pecný lze také pozorovat jistý projev klimatických změn. 

Nejsnáze jsou změny viditelné na průběhu teploty vzduchu a srážkových úhrnů. Je 

všeobecně známo, že v posledních desetiletích se celosvětově zvyšuje teplota vzduchu, 

ať už nad pevninou nebo nad oceány. Tento fakt platí i pro Českou republiku. [18], [19] 

Srážkové úhrny se v různých částech světa proměňují jiným způsobem, buďto jich 

dlouhodobě přibývá či ubývá. Na datech z GO Pecný lze vidět za poslední roky jejich 

mírný pokles, což může být projevem globálních klimatických změn. [19] 

To samé lze říct i o množství sněhové pokrývky. Roční počty dní se sněhovou 

pokrývkou jsou sice značně proměnlivé, celkově se ale jejich množství snižuje. 

Obrázek 15: Dlouhodobý průběh průměrné roční teploty vzduchu  

 

Obrázek 16: Dlouhodobý průběh průměru ročního úhrnu srážek 
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Obrázek 17: Počet dní se sněhovou pokrývkou v  průběhu let 2004-2020 
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8 Závěr 

Cílem této práce bylo poskytnout základní informace o klimatologických 

charakteristikách Geodetické observatoři Pecný. Aby toto bylo možné, bylo zapotřebí 

nejprve představit pojmy z oborů meteorologie a klimatologie a následně teprve přejít 

k samotné analýze dat. 

V úvodních kapitolách se práce zabývá teorií ohledně meteorologických pozorování 

– proč se provádějí, kde a jakým způsobem. Následuje teoretický popis 

meteorologických veličin a seznámení se způsoby jejich měření a zaznamenávání. 

Je vysvětleno, co každá veličina představuje a v jakých jednotkách se udává. Pro každý 

meteorologický prvek je popsán tradiční způsob jeho zaznamenávání a poté konkrétní 

způsob, který je využíván na Geodetické observatoři Pecný.  

Mezi hlavní veličiny měřené na GO Pecný patří teplota vzduchu, atmosférický tlak 

a relativní vlhkost vzduchu. Svůj význam zde má také sledování srážkových úhrnů, 

rychlosti a směru větru, přízemní teploty vzduchu a délky trvání slunečního svitu. Je 

důležité zdůraznit, že dnes jsou zde všechny tyto meteorologické prvky registrovány 

automatickými čidly a přístroji využívajících elektrický proud. Výjimku tvoří doplňková 

sledování výšky sněhu, oblačnosti a dohlednosti, které provádí pozorovatel. 

Vstupem pro tvorbu této práce byla data obsahující pozorované denní hodnoty 

dohromady pro 11 meteorologických veličin z let 1994 až 2020. Data pro zpracování byla 

poskytnuta ve formátu textových souborů. Před samotným vyhotovením výsledných 

souhrnů je popsáno, jaké hodnoty přesně vstupní soubory obsahují a jak byly dále 

zpracovány, tak aby bylo možné pro všechny meteorologické prvky vyhodnotit 

klimatologické charakteristiky. Ke zpracování dat byly použity programy MATLAB 

R2019b, TABELUJ.exe a Microsoft Excel. 

Vzhledem k počtu vstupních veličin bylo vytvořeno poměrně velké množství 

klimatologických charakteristik. Celkově bylo vytvořeno 34 tabulek a 8 grafů 

představujících roční a měsíční souhrny klimatologických pozorování, vypočtené 

dlouhodobé průměry a nalezené extrémní hodnoty. V poslední kapitole jsou 

zhodnoceny dlouhodobé průběhy teploty vzduchu, srážkových úhrnů a počtů dní se 

sněhovou pokrývkou. V datech lze sledovat nárůst teploty a úbytek srážek a sněhu, což 

může signalizovat určitý projev klimatických změn.  

Každý souhrn, tedy každá klimatologická charakteristika, interpretuje data trochu 

jiným způsobem, přičemž všechny tyto charakteristiky mají svůj význam a poskytují 

představu o tom, jaké jsou klimatické poměry v lokalitě Geodetické observatoře Pecný.  
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