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ABSTRACT 

 

The Air Temperature anomalies in the Czech Republic 

 

This paper presents the spatial distribution of air temperature anomalies in the Czech 

Republic for three climatological periods: 1851-1900, 1901-1950, 1961-1990. Main stationary 

factors influencing climate in the Czech Republic are latitude, longitude and altitude. Therefore 

the temperature gradient, which was calculated by multidimensional linear stepwise regressions 

analysis, was expressed in a degree of latitude, longitude or hundred meters of altitude. The 

gradient was specified as monthly, seasonal and annual means of each period. 

The aim of the Mc. S. thesis was to determine areas with negative or positive anomaly 

and to explain the causes of the anomaly. For this purpose a method of deprivation of the 

stationary factors and their influences was developed. To avoid altitude influence, the monthly 

and annual temperature means were converted to sea level temperature. Afterwards, the gradients 

of average monthly and annual air temperature were used to avoid the latitude and longitude 

influence. The anomaly represents the deviation of the average value determined from values, 

which were deprived of geographical location. Resultant values were processed by Inverse 

Distance Weighted interpolation in the Geographical Information System (GIS) environment. 

The main result of this work is representation of spatial distribution of air temperature 

anomalies through map visualizations. The anomalies in the areas detected on the maps can be 

caused by orography, dynamical factors (air circulation, prevailing air flow and its character) and 

microclimate.  

 

 

 

 

Key words:  air temperature anomaly – air temperature gradient - climatology of Czech 

Republic - spatial variability  
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1. ÚVOD 
 
Tato studie se zabývá problematikou prostorového rozložení anomálií teplot vzduchu na 

území České republiky ve vybraných klimatologických obdobích, která pokrývají 2. polovinu 19. 

století a 20. století. Je rozšířením původní bakalářské práce autorky (Šandová, 2007). Anomálie 

je zde chápána ve smyslu určité odchylky od normálu či průměru měsíčních, sezonních a ročních 

teplot vzduchu.  

Důvodem zpracování diplomové práce na téma Anomálie teploty vzduchu v České 

republice je dlouhodobý všeobecný zájem autorky o meteorologii a klimatologii. Její snahou je 

poznání vlivů meteorologických procesů a reliéfu povrchu na místní klima různých částí naší 

republiky. Teplota vzduchu je dobře patrným jevem, který člověk vnímá ze všech 

meteorologických jevů nejlépe. Každý, kdo cestuje naším krajem, může pocítit velké rozdíly 

v teplotách vzduchu, zvláště za určitých synoptických situacích. Teplotní diference mezi 

jednotlivými meteorologickými stanicemi má autorka v současné době možnost pozorovat 

v praxi provozního meteorologa z pravidelných hodinových hlášení synoptických stanic.    

Přístup k řešení této problematiky nahlíží ke klimatologii jako k oboru, který má dva 

základní aspekty, fyzikální a geografický, které se při podrobnějším zkoumání navzájem 

prolínají. Studii nelze pojmout čistě geograficky, neboť je třeba klimatologii zkoumat z obou 

hledisek. Základem této práce je soubor meteorologických měření, kvantitativní charakteristiky, 

které mají povahu fyzikální. Tyto prvky je však třeba brát komplexně, srovnávat je navzájem, 

studovat jejich vztah se zemským povrchem a dalšími fyzicko-geografickými činiteli a sledovat 

jejich prostorové rozložení. Výsledky pak lze zpětně vysvětlit a ověřit pomocí fyzikálních 

aspektů klimatologie. 

Teplota vzduchu je nejdůležitějším klimatologickým prvkem, který bývá zpracováván 

různými statistickými postupy, aby mohl ukázat určitou klimatologickou charakteristiku místa, 

kde se měření provádí. Hodnoty jednotlivých klimatických řad jsou ovlivňovány řadou faktorů. 

Není to jen výsledek určitého meteorologického děje, ale komplex vlivů, jež mají náhodný 

charakter. 

V této studii se pracuje s průměrnými měsíčními, sezonními a ročními teplotami 

vzduchu. Aritmetický průměr je nejjednodušší a nejpoužívanější statistickou metodou pro 

vyjádření klimatických charakteristik, zvláště u kvantitativních znaků, jakým je právě teplota 

vzduchu. Nás pak zajímají odchylky od normálních hodnot a jejich proměnlivost v prostoru. 

Snahou této práce pak bude vybrat hlavní příčiny těchto odchylek. Další, méně podstatné nebo 

neodhalitelné příčiny jsou brány jako soubor náhodných činitelů.  
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Nedílnou součástí diplomové práce je rešerše literatury (2. kapitola), přestože ji 

z hlediska zaměření práce, považuji spíše za okrajovou. Literatura byla většinou vybíraná na 

základě citací ve vybraných publikacích. Klíčový pojem anomálie je dosti široký a většinou je 

při hledání v katalozích knihoven a literatuře dostupné na internetu dosti komplikovaný. 

V rešerši jsem neopomenula diplomové práce studentů, které poskytují komplexní pohledy na 

vybraná témata. 

Cílem této práce je se seznámit se základními statistickými metodami (3. kapitola), jako 

je homogenizace dat a doplňování dat. Velkou úlohu zde hrají především regresní statistiky pro 

určování závislostí teploty vzduchu na geografické poloze. Zásadní části metodického postupu je 

vlastní postup při určování odchylek teplot vzduchu, který je srovnán s postupy ve starších 

publikacích. Podkladem pro statistická šetření byla rozsáhlá databáze průměrných teplot vzduchu 

pro stovky meteorologických stanic. 

Dalším záměrem bylo mapové znázornění výsledků (4. kapitola), které je pro čtenáře 

nejpřístupnějším způsobem poznání dané problematiky. Mapy jsou doplněné stručným popisem, 

hlavní poznatky jsou však sděleny v závěrečném shrnutí výsledků. V dosud vydaných 

klimatologických atlasech takovéto vyjádření teplotních charakteristik chybí, což považuji za 

mírný nedostatek. Prostorové rozložení anomálií teplot vzduchu a jejich vývoj během roku je 

zajímavým a důležitým prvkem místního klimatu.    

Podstatnou částí práce je diskuze (5. kapitola), kde závěry vlastní práce srovnávám 

se znalostmi z příslušné literární rešerše. Komplexní shrnutí všech tezí, které vyplývají 

z kombinace vlastních výsledků a poznání autorů předchozích prací, považuji za hlavní cíl mého 

studia této problematiky. 

Tato práce nemá za cíl řešit otázku globální změny klimatu, ačkoli se zde hodnotí 140leté 

období. Jsem si vědoma toho, že pokud nemám koherentní řady dat z většího počtu stanic, 

nemohu provádět srovnání, na kterém by se dal zakládat jednoznačný závěr.   
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2. LITERÁRNÍ REŠERŠE PROBLEMATIKY 
 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, tato studie je navázáním na předešlou bakalářskou práci 

autorky. Komplexní studii anomálií teplot vzduchu a metodice jejich určování se v literatuře 

zatím nevěnovalo příliš prostoru. Jelikož metodika a přístup k určování anomálií pro tuto studii 

byly postupně rozvíjeny autorkou a vedoucím práce J. Kastnerem, bylo studium dalších zdrojů 

literatury pouze doplňkové.   

Začneme-li pojmem klimatická anomálie, můžeme se odrazit od vyjádření 

Meteorologického slovníku výkladového a terminologického (Bednář a kol., 1993). Krška zde 

uvádí, že anomálie klimatická je: „odchylka klimatického prvku od klimatologického normálu 

(průměru). Vyjadřuje a) rozdíly ve smyslu časovém, tedy výkyvy klimatického prvku kolem 

dlouhodobého průměru (např. anomálie tlaku vzduchu jednotlivých měsíců, roků apod. 

studovaného období vzhledem k tlakovým normálům); b) rozdíly ve smyslu prostorovém, 

například rozdíl mezi teplotou vzduchu daného místa a průměrnou teplotou příslušné 

rovnoběžky, tj. šířková teplotní anomálie... Čára stejných anomálií se nazývá izanomála.“ 

První pojetí klimatických anomálií teploty vzduchu se v literatuře vyskytuje poměrně 

často. Jde o porovnávání výkyvů dlouhodobé časové řady s vlastním průměrem. Pokud začneme 

vyhledávat pojem anomálie teploty vzduchu v zahraničních publikacích, především v časopisech 

věnujících se klimatologii, setkáme se s odkazy na mnoho článků zabývajících se fenoménem El 

Niño a jeho vlivem na teploty vzduchu ve všech částech světa. V pojetí prostorovém se dostupná 

literatura věnuje spíše anomáliím srážkovým.  

K vyhledávání literatury jsem využívala interního katalogu knihovny ČHMÚ, on-line 

katalogu knihovny UK v systému Aleph, seznamu elektronických časopisů dostupných pro PřF 

UK přes EZB, kde pracuji obzvláště s časopisy vydavatelů Springer a Wiley - Blackwell. 

Převážná část literatura však byla dohledávaná přes seznamy použitých publikací jednotlivých 

prací. 

Vezmeme-li literaturu věnující se dané problematice chronologicky, zastavíme se u první 

a doposud jediné práce, kde bylo komplexněji prošetřeno prostorové rozložení anomálií teplot 

vzduchu. Je to studie Aloise Gregora (1929), který zde popisuje tepelné poměry Československa 

vztahující se k normálovému období 1851-1900. Uvedl zde možný postup při zjišťování 

odchylek od průměrů měsíčních a ročních teplot pro jednotlivé stanice. Jeho metodika, která je 

blíže popsána v kapitole 3.4.1, je velmi zjednodušená, ale vzhledem k technickým možnostem 

doby a k zaměření publikace velmi přínosná. Zjištěné hodnoty Gregor názorně zobrazil pomocí 

map, které jsem srovnávala se svými výsledky.  
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Gregorova publikace byla především zdrojem dat pro první hodnocené normálové období 

1851-1900. Mimo to se v ní vyskytovalo vysvětlení některých příčin výskytu anomálií v určitých 

oblastech, kdy používal novější data. 

V padesátých letech se anomáliím věnoval bioklimatolog V. Picko, který řešil otázku 

závislosti srážek i teplot na nadmořské výšce a poloze místa. V roce 1956 byl vydán jeho článek 

o závislosti teploty na nadmořské výšce, kde se mimo jiné zmiňuje o práci Gregora, která byla 

průkopnickou studií teplotních poměrů v Československu. Navazujícím článkem je Pokus o 

klasifikaci teplotních poměrů krajových, kde se Picko snažil o vymezení oblastí 

v Československé republice podle ročního chodu anomálií skutečných měsíčních teplot od 

průměru pro příslušnou nadmořskou výšku. Tyto anomálie se mohou pohybovat v kladných i 

záporných hodnotách a mohou mít odlišný roční chod. V tabulce 2.1. je pro příklad uvedena 

klasifikace ročního chodu anomálií průměrných měsíčních teplot podle Picka. Tímto 

hodnocením přiřadil odchylkám kvalitativní znak. Picko porovnával representativní hodnoty 

příslušející dané nadmořské výšce s hodnotami stávajícími pro danou stanici. Neodečítal vlivy 

zeměpisné šířky a délky neboť mu šlo o zhodnocení vlivu kontinentality na teplotu vzduchu 

v jednotlivých krajích území České republiky.  

 
Tab. 2.1: Klasifikace skupin ročního chodu anomálií průměrných měsíčních teplot  

Typ Teplotní charakteristika místa podle zjišt ěných odchylek 

0 Odchylky se pohybují kolem reprezentativní hodnoty, teplotní poměry jsou normální, odpovídají příslušnému 
výškovému stupni. 

1 Odchylky jsou výlučně nebo převážně kladné, místo je relativně teplejší 
2 Odchylky jsou výlučně nebo převážně záporné, místo je relativně chladnější 
3 Odchylky jsou na počátku roku výhradně kladné, v průběhu roku změny, na počátku roku vždy teplejší 
4 Odchylky jsou na počátku roku výhradně záporné, v průběhu roku změny, na počátku roku vždy chladnější 
5 Nevyhraněný chod odchylek 

Zdroj: Picko (1956,b)  
 

Na základě rozřazení stanic do skupin uvedených v tabulce Picko zhruba určil, že Čechy 

přísluší spíše oceánskému teplotnímu klimatu (převažuje charakteristika typu č. 3), zatímco roční 

chod odchylek na Moravě a ve Slezsku nese spíše znaky kontinentální (převažuje typ č. 4). Na 

pomezí těchto dvou oblastí je dnešní kraj Vysočina jež je rozložen na obou úbočí 

Českomoravské vrchoviny. 

Zdrojem poznatků pro druhé hodnocené období 1901-1950 byl Atlas podnebí ČSR (kol. 

autorů, 1958), kde jsem na základě uvedených map hledala souvislosti klimatologických 

charakteristik s prostorovým rozložením anomálií teplot vzduchu. Pro srovnání jsem užívala 

mapy režimů teploty, relativních četností směrů a síly větru v letním a zimním období, mapy 

průměrné oblačnosti, průměrných počtů jasných či zamračených dnů a průměrného trvání 

slunečního svitu.  
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Velmi přínosná byla práce s publikací Počasí na území Čech a Moravy v typických 

povětrnostních situacích (Brádka a kol., 1961), kde jsou popsány jednotlivé typy situací 

z hlediska projevu proudění, srážek, teplot vzduchu, oblačnosti a mlh, bouřek a sněhové 

pokrývky. Přílohou jsou mapy vyjadřující, kromě základního popisu rozmístění tlakových útvarů 

a front, také četnosti směrů a rychlostí větru při zemi, odchylky teplot od průměru, četnost 

srážek, procenta astronomicky možného svitu a četnost mlh. Mapky jsou vypracovány zvlášť pro 

zimní a letní období. Autoři ve své pracovní metodice uvádí, že: „použití odchylek střední denní 

teploty od průměru, která byla vypočítána pro každý typ situace zvlášť, je praktické, neboť podle 

odchylek dobře určíme nejvíce oteplované nebo ochlazované oblasti při dané synoptické situaci.“ 

V katalogu povětrnostních situací pro území ČSSR (Hydrometeorologický ústav, 1967) je 

přibližný nástin poloh řídících tlakových útvarů, které mají vliv na směr pohybů a vývoj front a 

výsledné proudění. Jsou zde také uvedena roční období, kdy jsou situace nejčastější nebo 

naopak, kdy je jejich výskyt ojedinělý. 

Publikací jež navazovala na Atlas podnebí ČSR byla souborná studie Podnebí 

Československé socialistické republiky (Petrovič a kol., 1969). Zde se nachází nesčetně tabulek a 

grafů, jež mohou být též nápomocné k pochopení dané problematiky. Dobře propracovaná je tu 

kapitola o teplotě vzduchu, kde je hodně prostoru věnováno inverzím, změnám teploty 

s nadmořskou výškou, ročnímu a dennímu chodu teplot vzduchu. Důležité kapitoly byly také o 

radiačních poměrech, o oblačnosti a slunečním svitu a o větrných poměrech. Součástí publikace 

je také synoptickoklimatický rozbor. 

Stěžejní literaturou pro metodiku práce byla učebnicová publikace Metody v klimatologii 

(Nosek, 1972), kde byly popsány veškeré potřebné statistické postupy při zpracování základních 

dat z ročenek, kdy musela být ověřena jejich homogenita a doplňovaly se chybějící hodnoty. Je 

zde také popsán způsob výpočtu regrese a hodnocení statistických závislostí výsledných 

koeficientů.  

Podle Noska je metoda anomálií a izanomál v klimatologii hojně používaná. Anomálie se 

může projevit jako odchylka teploty měsíce nebo roku v jednotlivých letech studovaného období 

vůči jeho dlouhodobému průměru (normálu). Toto je pojetí s hlediska časového. Z hlediska 

prostorového můžeme zjišťovat například anomálii teplot různých výškových úrovní vzhledem 

ke standardnímu rozdělení teplot podle zeměpisné šířky. Znázorňujeme-li místa o stejných 

hodnotách anomálií na mapě, spojujeme je izanomálou. Na takovýchto mapách pak izoliniemi 

ohraničíme oblasti o kladných hodnotách odchylek teploty vzduchu (zvané termopleióny) a 

oblasti s kladnými hodnotami (termomeióny). Metodou anomálií a izanomál můžeme všeobecně 
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dospět ke stanovení klimatických hranic mezi dvěma oblastmi nebo alespoň ke stanovení hranic 

výskytu určitého klimatického jevu či ke stanovení klimatických podoblastí.  

Problémem kontinentální anomálie s ohledem na odstranění vlivu nadmořské výšky se 

zabýval B. Hrudička, který ve svém hodnocení použil Gorcyńského vzorec termické 

kontinentality (Nosek, 1972). 

Výborným zdrojem informací o meteorologických prvcích za různých synoptických 

situací je publikace Národního klimatologického programu (Křivancová, Vavruška, 1997), kde 

jsou stručně popsány jednotlivé synoptické situace a projevy přízemního větru, teploty vzduchu, 

slunečního svitu a srážek během nich. Práce obsahuje  tabulkovou a mapovou část, ze kterých lze 

odvodit různé souvislosti s mými výsledky. 

Dále zmiňuji publikaci NKP Normály teploty vzduchu na území České republiky 

v období 1961-1990 a vybrané teplotní charakteristiky období 1961-2000 (Květoň, 2001). Tato 

publikace je zdrojem dat pro třetí hodnocené období 1961-1990, kde je také uveden postup při 

doplňování dat a zjišťování jejich homogenity. Jsou tu také popisovány časoprostorové gradienty 

měsíčních průměrů teploty vzduchu. Nedílnou součástí je tabulková příloha. 

Podnětná byla práce s novým Atlasem podnebí Česka (Tolazs a kol. 2007), kde jsem 

v jednotlivých tematických mapách hledala možné souvislosti s mými výsledky. Grafické 

zpracování map bylo zčásti inspirací pro konečnou podobu map mé páce. Některé 

klimatologické charakteristiky jsou vyjádřeny zvláště pro každý měsíc, popřípadě sezonu. 
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3. DATA A METODA JEJICH ZPRACOVÁNÍ 
 
Teplota vzduchu je nejvíce sledovaným klimatickým prvkem, jež je velmi důležitý při 

popisu životního prostředí. Podstatně ovlivňuje naše aktivity i veškerý život na Zemi. Již 

v minulých stoletích proto bylo pro lidstvo důležité měřit teplotu vzduchu, sledovat její kolísání i 

extrémy. Díky tomu máme dlouhodobé pozorovací řady a poměrně dobrou základnu dat. 

 
 
3. 1. Zhodnocení databází 

 
Hodnoty sledovaného klimatologického prvku by měly být homogenní. Klimatická řada 

by měla zobrazovat pouze přirozené změny v počasí nebo podnebí. Neměly by jí zatěžovat 

změny v mikroklimatu okolní stanice, což se stává při přemístění měřících přístrojů, či při 

změnách charakteru aktivního povrchu. Dále nastává problém při změně typu přístroje a jeho 

umístění, nebo chybného čtení pozorovatele. To jsou případy systematických chyb, které se 

snažíme odstranit. Náhodné chyby již dobře odstranit nelze, snahou je jejich snížení na 

minimum. 

Při určování homogenity se bere v úvahu, že právě změny v počasí a podnebí by se měly 

projevit na více stanicích, nad větším uceleným územím (např. klimatickou oblastí). Tak je tomu 

především u měsíčních, sezónních a ročních průměrů, kde čím delší časový úsek hodnotíme, tím 

dosáhneme většího shlazení extrémních hodnot dané časové řady.  

Pozorovací řady, které nejsou u majoritní časti stanic kompletní, se musí na zvolené 

období redukovat. Zde se využívá zákonitostí, které platí mezi dvěmi relativně homogenními 

řadami nebo se užívá srovnání s dlouhodobými řadami stanic, které jsou absolutně homogenní. 

V případě teploty vzduchu se redukce provádí pomocí diferencí.  

Délka normálního období závisí na daném klimatickém prvku. Jako klimatologický 

normál se zpravidla bere třicetiletá řada nebo delší. Tím se eliminují krátkodobé výkyvy 

podnebí. Jako standardní klimatologické normály stanovené WMO jsou třicetiletá období 

počínaje 1901-1930 (v práci hodnoceno období 1961-1990). Porovnávání těchto mezinárodních 

období se později ukázalo jako nevhodné, jelikož právě období 1901-1930 se podstatně lišilo od 

období předchozího a následujícího. Nakonec bylo doporučeno období 1901-1950, jež bylo 

zpracováno také v Atlase podnebí ČSSR a s ním souvisejících publikacích.   

 
3. 1. 1. Normálové období 1851-1900 
 

Data měsíčních a ročních teplotních průměrů pro normálové období 1851-1900 byla 

použita z publikace Tepelné poměry Československa (Gregor, 1929), což byla první ucelená 
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studie věnující se podrobněji teplotám vzduchu v českých zemích a na Slovensku. Po založení 

státní sítě meteorologických stanic rakousko-uherských meteorologických ústavů v druhé 

polovině 19. století byla prováděna první systematická měření. Tím získáváme první ucelený 

soubor hodnot teploty vzduchu, podle kterého se již dobře určuje teplotní charakteristika naší 

republiky. Síť stanic měřících teplotu vzduchu byla hustá především na Moravě. Většina dat je 

převzata z díla Traberta, který zpracovával období 1850-1900. Dodatky pak byly z díla 

Augustina pro období 1851-1890 a Schindlera pro období 1851-1900. Pro redukci na 

padesátileté, resp. čtyřicetileté období, byly zahrnuty stanice s více jak pětiletou řadou 

pozorování. Tento výběr byl následně porovnáván se sekulární Klementinskou řadou. 

Data ze zahraničních stanic byla dostupná pouze pro stanici Berlín a Vídeň, jež mají 

dlouhodobé měření, které se navíc dají považovat za sekulární. Teplotní řady těchto stanic jsou 

dostupné na internetu z databáze World Climate. Další data by bylo možno dohledat ve 

vídeňských a berlínských ročenkách, požadovanou řadu by však nebylo možno sestavit 

kompletní.  

 
3. 1. 2. Normálové období  1901-1950 
 

Zdrojem dat měsíčních a ročních teplot vzduchu pro normálové období byly tabulky 

vydané v souvislosti s Atlasem podnebí ČSSR. Toto padesátileté období je podle Noska (1972) 

složeno ze dvou klimaticky odlišných období: 1901-1930 a 1931-1950. Výsledky pozorování 

v daném časovém úseku nejsou tedy získávány za stálých klimatických podmínek. Období 1901-

1950 bylo uznáno WMO jako klimatologicky reprezentativní. 

Do databáze byly zahrnuty stanice s pozorovací řadou delší než 10 let. Pro posuzování 

homogenity řad a pro výběr základních stanic byly použity sekulární řady v sousedních státech. 

Srovnávání pozorovacích řad bylo provedeno pomocí výpočtu diferenciace měsíčních a ročních 

průměrů srovnávaných stanic.  

Zjištěné chyby byly způsobené přemístěním stanic, změnou pozorovatele, výměnou 

přístroje či neshodou pozorovacích termínů. Chybějící data byla přímo opravena podle 

diferenciací nebo byla doplněna metodou interpolace podle základních úplných řad nejbližších 

reprezentativních stanic s kompletní padesátiletou řadou. Těchto stanic bylo na území České 

republiky 27. Neúplné řady byly redukovány na normálové období 1901-1950 podle úplných dat 

základních stanic s podobnou zeměpisnou polohou. Redukce byly provedeny s použitím 

Lamontovy diferenciační metody. K prověření vypočtených a redukovaných průměrů teplot byly 

provedeny kontroly. Všechny hodnoty byly přepočteny na hladinu moře podle jednotného 
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gradientu 0,5 °C na 100 metrů, aby se mohly lépe srovnávat hodnoty teploty vzduchu (Atlas 

ČSSR, 1958). 

Pro toto období byla snaha dohledat i data průměrných měsíčních teplot vzduchu i pro 

zahraniční stanice blízkých českým hranicím. Rakouské teplotní normály pro období 1901-1950 

byly vydány v tabulkové podobě (Die Lufttemperaturen in Osterreich, 1951), odkud bylo použito 

celkem 19 stanic. Podobná publikace vyšla také pro region Saska, kde byla poměrně obsáhlá 

databáze, odkud bylo možno použít až 66 stanic. Data pro polské a bavorské pohraničí byla 

dohledávána v ročenkách, jež jsou uloženy v archivu ČHMÚ v Brozanech.  

Na území jihozápadního Polska bylo na počátku minulého století poměrně hustá sít 

meteorologických měření, zvláště pří hranicích v Sudetském pohoří. Stanice byly pod správou 

Královského pruského meteorologického institutu v Berlíně. Pro roky 1919 až 1924 chyběla 

publikace dat průměrných měsíčních hodnot pro jednotlivé stanice, takže toto období pro 

všechny polské stanice chybí. Další sběr dat fungoval dále pod správou německé instituce až do 

roku 1944 odkud další data opět chybí a nejsou k dohledání v ročenkách, neboť polské ročenky 

vycházely až o deset let později. Nakonec bylo z tohoto souboru dat vybráno osm stanic, jež 

měly měření po celé sledované období a nebo se daly dobře nahradit stanici jinou, což bylo 

provedeno po jejich bližším porovnávaní. 

V případě bavorských stanic byla řada hodnot měsíčních a ročních průměrů téměř 

kompletní. Homogenita dat některých řad však byla narušena přesunem či zánikem stanic, kdy 

musela být řada nastavena jinou stanicí. Data byla rovněž čerpána z meteorologických ročenek 

vydávaných zpočátku Královským bavorským meteorologickým institutem, od roku 1917 

Zemským bavorským institutem v Mnichově a od roku 1934 Říšským výzkumným 

meteorologickým institutem v Berlíně. Pro databázi této práce bylo vybráno 9 bavorských stanic. 

Aby se mohly porovnávat polské a bavorské stanice se stanicemi českými, byly vybrány 

v interní databázi CLIDATA v ČHMÚ takové stanice, které měly pokud možno co nejdelší řadu 

pozorování. Polské stanice byly srovnávány s Bohumínem, bavorské s Klatovy.  

 
3. 1. 3. Normálové období  1961-1990 
 

Data měsíčních a ročních průměrných teplot vzduchu pro normálové období 1961-1990 

pro 151 vybraných stanic v České republice byla čerpána z publikace Květoně (2001). Zde se 

nachází rozsáhlá tabulková příloha obsahující informace o geografické poloze vybraných stanic a 

jejich teplotních charakteristikách. Tabelární přehled teplotních charakteristik je zde uveden 

v rozsahu tabulek podnebí ČSR (Podnebí ČSSR, Tabulky, 1961).  Jde o data, která byla 

digitalizována a prošla několikanásobnou revizí. Autor zmiňované publikace provedl ještě 
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staniční a plošnou kontrolu. Homogenizace dat byla provedena v rámci úkolů NKP. Jsou zde 

zahrnuty ty stanice, kterým v daném období chybělo maximálně 122 měsíců pozorování, což je 

zhruba třetina tohoto normálového období. Chybějící data byla následně doplněna.  

Slovenská data z deseti nejbližších stanic jsem na žádost obdržela od Slovenského 

hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) v excelovém souboru. Informace o jejich polohách jsou 

přístupné na webových stránkách SHMÚ. Německá data pro období 1961-1990 jsou volně 

přístupná v tabulkovém formátu na webových stránkách Deutscher Wetterdienst (DWD). I 

rakouský Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) zpřístupnil v únoru 2007 na 

internetu informace o 170 stanicích pro období 1971-2000 a od března téhož roku i pro období 

1961-1990. Nejkomplikovanější byl přístup k polským datům, jelikož se opakovaně nepodařila 

navázat komunikace s Instytutem Meteorologii a Gospodarki Wodnej (IMGW). Přímo na 

webových stránkách IMGW nebyla přístupná žádná data. Většina pochází z webu centra World 

Climate, bohužel se však nepodařilo sehnat průměr z požadovaného období. Například pro 

stanici Legnica je průměr z období 1951-1989 a Bielsko Biala z období 1951-1990. Data pro 

Klodzko a Opole jsou z publikací World Weather Records obsahující data pro desetiletá období a 

jsou dostupná v knihovně ČHMÚ v Komořanech. 

 
 
3. 2. Datová analýza 
 

Analýza pro jednotlivá období byla prováděna vždy pro jiný počet stanic. Pro období 

1851-1900 bylo k dispozici 137 stanic měřících na území dnešní České republiky, pro období 

1901-1950 dokonce 324 stanic a pro období 1961-1990 byla k dispozici data ze 151 stanic. 

 
3. 2. 1. Výchozí data 
 

Veškerá data měsíčních a ročních průměrů teplot vzduchu musela být převedena do 

digitální podoby. Klimatické normály vybraných období pro jednotlivé české stanice byly 

přepsány z výše jmenovaných publikací. Veškeré výpočty a analýzy byly zpracovávány 

v prostředí programu Microsoft Office Excel.  

Měsíční a roční průměry byly počítány klasicky aritmetickým průměrem z denních 

průměrů teplot vzduchu a byly tak vytvořeny průměrové řady. Pro výpočet denního průměru 

teploty vzduchu se používá váženého aritmetického průměru teplot vzduchu ze tří 

klimatologických termínů v 7, 14 a 21 hodin místního středního slunečního času a to podle 

vzorce:  
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V postupu tak vlastně vytváříme průměry průměrů z původně individuálních hodnot, 

které zpočátku charakterizovaly aktuální stav teploty vzduchu v době měření a byly tedy 

meteorologickým prvkem. Dostáváme postupně průměrné měsíční, sezonní a roční hodnoty, u 

kterých je postupně více a více zastírána variabilita individuálních pozorování. 

Data českých stanic byla pro vybraná klimatická období kompletní. Techniku doplňování 

dat a jejich následnou homogenizaci jsem provedla na datech zahraničních stanic získaných 

z ročenek. Jelikož se v první polovině minulého století výrazně měnila politická situace a plynulé 

měření bylo narušováno obdobím válek, nejsou také řady měsíčních a ročních průměrů pro 

jednotlivé stanice úplné.  

  
3. 2. 2.  Zjišťování homogenity dat 
 

Zásadním úkolem, který by měl předcházet statistickému zpracováváním dat a vytváření 

klimatických charakteristik, je ověření homogenity datové řady. V případě měsíčních a ročních 

průměrů pro české a slovenské stanice byla homogenita prověřena již v rámci vytváření databází 

pro výše zmiňované publikace.  

Analýza homogenity stanic byla provedena v rámci této studie pro teplotní řady polských 

a bavorských stanic, jejichž data teplot vzduchu byla čerpána z ročenek z období 1901-1950. 

Základem pro určování homogenizace byla tedy padesátiletá řada měsíčních a ročních průměrů 

teplot vzduchu, která v mnoha případech nebyla zcela kompletní. Dobré je analyzovat roční 

průměry, protože měsíční se rok od roku více liší. V ročním průměru dochází lépe ke stírání 

náhodných výkyvů počasí.  

Homogenní řada by měla být zproštěna vlivů změn místního klimatu a prostředí kolem 

meteorologické stanice, vlivů změn typů a polohy přístrojů a chyb čtení pozorovatelů. Při 

zjišťování relativní homogenity uvažujeme, že změny v počasí a podnebí probíhají nad větším 

územím tvořícím minimálně klimatickou oblast. Zvláště u měsíčních a ročních průměrů se 

v delším období extrémní odchylky vyrovnávají a vzniká vzestupná či sestupná tendence. 

V grafu 3.1 je ukázka porovnání relativní homogenity ročních průměrných teplot vzduchu 

na klimatologických stanicích v Bavorsku a na stanici Klatovy v období 1901-50. Je zde vidět 

určitá shoda v meziročním kolísání teplot vzduchu. Jednotlivé křivky zde mají paralelní průběh a 

nevytváří se zde žádná výraznější konvergence nebo divergence. Datové řady jsou relativně 

homogenní. Nápadný je pak rozdíl mezi nejchladnější a nejteplejší stanicí na začátku pozorování 

a na jeho konci, neboť svazek linií znázorňující průměrnou roční teplotu vzduchu vybraných 
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stanic se během daného období postupně zužuje. To je způsobeno výpadkem měření 

v padesátých letech a přemístěním některých stanic. Kompletní datovou řadu bez změny polohy 

má stanice Amberg, jež se dala považovat za homogenní. 

 
Graf 3.1: Porovnání relativní homogenity v bavorských stanicích v období 1901-50 (°C) 
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Pro určování relativní homogenity se používá mnoho dalších postupů, jejichž použití 

závisí na vzdálenosti srovnávaných stanic. Čím větší je vzdálenost hodnocených stanic, tím 

menší je možnost používání přesnějších metod homogenizace. Grafická metoda je v tomto 

ohledu univerzální, protože zde můžeme sledovat několik stanic najednou. V některých 

případech ztrácí jedna stanice paralelní průběh křivky se stanicí druhou, místo které však 

můžeme ve svazku křivek najít stanici náhradní. To se stává v některých případech za určitých 

cirkulačních poměrů, kdy se stanice, která leží na rozhraní dvou klimatických regionů, střídavě 

dostává do vlivu různých synoptických procesů. K určování relativní homogenity se užívá 

například kriterií Abebeho a Helmertova, jež jsou založeny na diferencích, u kterých se sleduje 

následnost kladných či záporných znamínek.   

Při zjišťování příčin nehomogenit je dobré znát poměry umístění stanice, protože i 

přesuny v řádu desítek metrů mohou způsobit jisté změny v pozorování. Na teploty vzduchu 

naměřené v meteorologické budce působí řada faktorů: např. lokalizace stanice v terénu (poloha 

v rovině, kotlině či na hřbetu), orientace svahu vzhledem k oslunění, expozice vzhledem 

k převládajícímu proudění vzduchu, vliv místních inverzí teplot nebo způsob využití krajiny 

v blízkosti stanice. 
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3. 2. 3. Doplňování dat 
 
 Data ze zahraničních stanic pro Bavorsko a Polsko byla pro období 1901-1950 čerpána 

z ročenek. Jelikož řada dat nebyla kompletní, bylo ji nutné doplnit. Chybějící hodnoty se 

doplňují podle referenční stanice, která má dlouhodobou sekulární řadu, avšak se zřetelem na 

příslušnou opravu mezi referenční a testovanou řadou. Před provedením homogenizace mohou 

být chybějící hodnoty v řadě doplněny různými technikami, jako je regresní analýza či metoda 

diferencí. Podle grafického porovnání homogenity jsme však mohli dobře porovnat, které stanice 

mají paralelní průběh teploty vzduchu a které se mohou tedy navzájem dobře doplňovat. 

 Veškeré potřebné hodnoty z ročenek byly převedeny do digitální podoby v prostředí 

programu Excel, aby mohly být posléze porovnávány a doplňovány. Žádná ze stanic neměla 

kontinuální měření, proto musely být vhodně nahrazovány stanicemi, které ležely pokud možno 

co nejblíže a které měřily alespoň část období společně. V tomto „překrývacím“ období byly 

vypočteny jednotlivé diference mezi testovanými stanicemi, pro které se vypočítaly jejich 

průměrné hodnoty pro každý měsíc zvlášť. Podle výsledných hodnot pak bylo možno dopočítat 

hodnoty chybějící.  

 Pro období, kdy chyběly ročenky, byly hodnoty doplněny podle stanic Bohumín a 

Budišov nad Budišovkou, v případě bavorských stanic to byly Klatovy. Jelikož jednotlivé stanice 

měnily i několikrát svoji pozici, byla jim přiřazena jejich průměrná poloha pro dané období. Byla 

vypočítána jako vážený průměr jednotlivých souřadnic, kdy vahou byla délka období, po které 

měla stanici danou souřadnici. 

 Pro příklad můžeme uvést postup doplňování dat ve stanici Racibórz (dále stanice A) přes 

stanici Bohumín (stanice B), jež mají společnou 14letou řadu měření. Jejich výškový rozdíl činí 

10 metrů, jsou od sebe vzdáleny asi 30 km a obě leží při řece Odře, takže tu je dobrý předpoklad 

k tomu, že jejich klimatické podmínky jsou podobné. Jako základ máme tedy soubor měsíčních a 

ročních průměrů teplot vzduchu pro každý rok za období 1924 až 1937 pro stanici A a B z nichž 

spočítáme 14leté průměrné měsíční a roční teploty vzduchu. Výsledné hodnoty stanice B pak 

odečteme od stanice A. Tím získáme diference průměrných měsíčních teplot vzduchu, podle 

kterých můžeme postupně doplnit celou řadu. 

 
Tab. 3.1: Diference průměrných měsíčních teplot stanice Racibórz (A) a Bohumín (B) 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 
A -1,5 -1,1 3,2 8,3 14,1 16,8 19,0 17,4 14,1 9,2 4,7 -0,1 8,7 
B -2,7 -2,0 2,1 7,3 12,7 15,5 17,3 16,3 13,4 8,9 4,1 -0,9 7,7 
d (A-B) 1,2 0,9 1,1 1,0 1,4 1,3 1,6 1,1 0,8 0,3 0,6 0,8 1,0 

Zdroj:  výpočet autora 
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 Hodnoty diferencí (tab. 3.1) jsou nejvyšší v lednu a od května do července. Naopak 

nejmenší hodnoty se objevují v říjnu a listopadu, kdy se vyskytuje nejvíce anticyklonálních 

situací, vzduch je poměrně stabilní a neprojevuje se tolik expozice vůči převládajícímu proudění. 

Přestože jsou si stanice vzhledem ke geografické poloze blízké, jsou hodnoty diferencí poměrně 

vysoké.  

 Při redukci kratších datových řad na vybrané normálové období se využívá zákonitostí 

homogenity klimatických řad, kdy se dá využít diferencí mezi nimi. Nejlepších výsledků se při 

redukci řad či při doplňování dat dostává u letních měsíců, které mají v rámci celého roku 

nejmenší proměnlivost narozdíl od měsíců zimních. Pokud vezmeme opět modelový příklad 

14leté řady stanice Bohumín (tab. 3.2) a srovnáme jednotlivé hodnoty měsíčních průměrů se 

14letým průměrem zjistíme, že odchylky od průměru v zimních měsících (prosinec, leden, únor) 

jsou v intervalu od -13 do +8 °C, zatímco v letních měsících (červen - srpen) pouze od -4 do 

+4 °C. 

 Průměry teplot vzduchu letních měsíců mají poloviční proměnlivost oproti zimním, 

jelikož rozdíly vznikající z expozice a krajinné polohy jsou v létě nejmenší a úbytek teploty s 

nadmořskou výškou je pravidelný. Porovnávání stanic lze provést jen v případě, že obě leží 

v téže klimatické oblasti.  

 
Tab. 3.2: Průměrné měsíční a roční teploty v Bohumíně v letech 1924-34 
  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII rok 

1924 -5,4 -5,2 1,2 6,8 14,4 15,8 16,9 16,1 15,1 8,4 1,7 -0,7 7,1 
1925 0,4 3,9 1,8 7,7 13,5 12,8 17,5 16,3 11,6 7,8 2,8 -1,5 7,9 
1926 -2,2 2,9 3,0 10,1 12,1 14,9 17,2 15,5 13,5 7,7 10,6 -1,2 8,7 
1927 -0,6 -1,9 6,2 7,4 10,9 16,6 18,6 18,2 15,2 8,4 2,4 -5,4 8,0 
1928 0,1 -0,5 1,2 8,0 10,6 14,3 19,7 17,1 13,1 10,8 6,2 -2,2 8,2 
1929 -8,6 -14,7 -0,9 2,9 11,3 15,2 16,4 18,2 13,5 13,1 5,0 3,0 6,2 
1930 -0,3 -2,7 2,6 7,7 11,0 14,5 13,6 14,0 12,5 8,3 5,2 -1,7 7,1 
1931 -1,9 -1,6 -1,1 3,8 12,8 14,2 15,7 14,5 9,2 5,4 1,9 -2,9 5,8 
1932 -1,8 -5,7 -2,1 5,2 11,0 12,9 16,7 16,0 13,8 7,9 2,7 -0,7 6,3 
1933 -7,4 -1,3 2,1 3,4 9,1 11,4 15,4 14,1 10,7 7,2 1,5 -6,0 5,0 
1934 -1,6 0,0 4,0 13,6 17,0 19,4 19,5 17,8 17,3 14,3 6,0 6,6 11,2 
1935 -4,5 0,6 2,0 8,7 12,2 20,0 17,7 17,5 14,4 10,0 4,8 0,8 8,7 
1936 2,8 -1,3 5,2 7,9 14,8 17,0 19,7 15,7 12,2 5,5 3,5 0,1 8,6 
1937 -6,2 0,2 4,7 8,6 17,2 18,0 18,1 17,4 14,8 9,5 2,5 -1,0 8,7 

průměr -2,7 -2,0 2,1 7,3 12,7 15,5 17,3 16,3 13,4 8,9 4,1 -0,9 7,7 

Zdroj: interní databáze ČHMÚ CLIDATA 
 
 
3. 3. Prostorové teplotní gradienty měsíčních a ročních průměrů teplot vzduchu 
 
 Teplota vzduchu je prvkem, který se významně mění v závislosti na čase a prostoru. 

Pokud se budeme zabývat pouze prostorovou složkou proměnlivosti, najdeme největší závislost 

teploty vzduchu na nadmořské výšce. I přes nevelkou rozlohu naší republiky se zde uplatňují i 

horizontální složky, což je závislost teploty vzduchu na zeměpisné šířce a na zeměpisné délce.  
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Máme zde tedy korelační závislost, kdy změna hodnoty jednoho prvku ovlivňuje změnu hodnoty 

prvku druhého. Následně tedy můžeme určit tendenci změn velikosti hodnot závisle proměnné, 

kterou je v tomto případě teplota vzduchu, při změně hodnot nezávislé proměnné, což zde 

představují nadmořská výška, zeměpisná šířka a délka.  

 Tuto statistickou závislost můžeme vyjádřit matematickou funkcí, jež představuje určitá 

regresní čára. Taková funkce je však určitým zjednodušením, neboť nejde o pevnou funkční 

závislost, kdy určité hodnotě jednoho prvku odpovídá vždy určitá hodnota prvku druhého. 

V našem statistickém šetření regresní čára vyjadřuje, jaká hodnota závisle proměnné s největší 

pravděpodobností odpovídá velikosti nezávisle proměnné. Přesnost regresní čáry závisí na 

rozptýlenosti množiny dat. Odhady hodnot jsou více přesnější, pokud jednotlivé skutečné 

hodnoty jsou co nejméně rozptýleny podle regresní čáry, to pak odpovídá větší míře těsnosti 

korelační závislosti. Čím více má daná množina lineární průběh, tím více je regresní model 

přesnější. Čím je silnější korelační závislost, tím je menší variabilita pozorovaných hodnot.  

(Nosek, 1972) 

 
Graf 3.2: Regrese  lednových průměrných teplot na nadmořské výšce (°C/100m) 
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 Na přesnost regresní čáry může mít vliv také počet měření. Vyšší počet naměřených 

hodnot může navýšit závislost, ale na druhou stranu se může vyskytnout více hodnot, které jsou 

více rozptýleny od regresní čáry. To lze vidět na příkladu regresních závislostí průměrných 

lednových teplot vzduchu na nadmořské výšce (graf  3.2), kde jsou zobrazeny závislosti pro tři 
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sledovaná období. V období 1901-1950 (dále jen obd. A) máme dvakrát více měření než u 

období 1851-1900 (obd. B) a 1961-1990 (obd. C), což zvyšuje korelační závislost. Na druhou 

stranu lze vidět, že body mají podél regresní čáry poměrně velký rozptyl. Nejnižší hodnoty 

závislosti má vždy obd. A, jedná se tu o hodně stará měření, u kterých není dostatečně provedena 

korekce a prověřena homogenizace, to je však dobře provedeno u obd. C, které má poměrně silné 

závislosti, i přes menší počet měření.  

 Lineární regrese je počítána pomocí metody nejmenších čtverců. Její přímka je 

definována následujícím vztahem: 

  bmxy +=  

kde m je směrnice a b je průsečík s osou y. Hodnoty proměnné y jsou zde vyjádřeny jako 

výsledky pozorování spojité náhodné proměnné (teplota vzduchu) pro dané hodnoty druhé 

proměnné x (nadmořská výška, zeměpisná délka a šířka). Závislá hodnota y je funkcí 

nezávislých hodnot x. Směrnice m nám vlastně ukazuje hodnotu regresního koeficientu 

odpovídající každé z hodnot x. Pokud je regresní koeficient záporný, jako je tomu u regrese 

teploty vzduchu s nadmořskou výškou, je záporný i korelační koeficient. Záporné znamínko tak 

ukazuje na nepřímou závislost a to tak, že se vzrůstající hodnotou nadmořské výšky nám klesá 

hodnota teploty vzduchu. V některých případech regrese teploty se zeměpisnou šířkou či délkou 

se vyskytuje i přímá závislost (Nosek, 1972). 

 V programu Excel je využíváno mnohonásobné lineární regrese, která využívá nezávisle 

proměnných pro vyhlazování hodnot křivky. Pro každý bod je počítána druhá mocnina rozdílu 

mezi skutečnou hodnotou y v tomto bodě a hodnotou odhadnutou. V rámci regresní analýzy jsou 

počítány dodatečné regresní statistiky: korelační koeficienty, koeficienty determinace, standardní 

chyby koeficientů a hodnoty statistiky F. 

 Hodnota korelačního koeficientu se pohybuje mezi -1 a +1, a čím více se k těmto 

hodnotám blíží, tím je závislost těsnější (tab. 3.3). Hodnoty kolem nuly poukazují na nezávislost. 

Kladné hodnoty ukazují na přímou závislost, záporné na závislost nepřímou. 

 
Tab 3.3: Hodnocení velikosti korelačního koeficientu podle J. Janka (Nosek, 1972) 
< 0,30  udává nízký stupeň těsnosti vztahu a není příliš významný, zvláště při malém   
  rozsahu souboru, 
0,30 - 0,50  udává mírný stupeň těsnosti vztahu, je-li pravděpodobná chyba malá, 
0,50 - 0,70  udává význačnou těsnost vztahu 
0,70 - 0,90 udává vysoký stupeň těsnosti vztahu, 
> 0,90  udává velmi těsný vztah neboli velmi vysoký stupeň vázanosti mezi    
  proměnnými 
 
 Koeficient determinace nebo-li hodnota spolehlivosti R je druhá mocnina korelačního 

koeficientu, jež nabývá hodnot 0 až 1, přičemž 1 znamená dokonalou korelaci mezi odhadem a 
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skutečnými hodnotami. Hodnota indexu vyšší než 0,9 ukazuje na dobře vyhlazený odhad křivky. 

Tato hodnota se vyskytuje pouze v některých případech regrese měsíčních a ročních průměrných 

teplot vzduchu s nadmořskou výškou. Pokud je koeficient roven nule, znamená to, že regresní 

rovnice nedokáže předpovídat hodnoty závislé proměnné (Nosek, 1972). 

 Významnost koeficientu korelace lze studovat také podle Studentova t rozdělení, neboť 

charakteristika koeficientu má rozdělení, které lze definovat frekvenční funkcí. Pokud počítáme s 

více než třiceti stupni volnosti (v > 30), může se rozdělení t považovat za normální, které je 

typické při měření spojité veličiny. Normální rozdělení je charakteristické tím, že výsledky 

měření se nejčastěji pohybují kolem aritmetického průměru a kladné a záporné odchylky dávají 

při algebraickém součtu hodnotu nula. Čím více se porovnávaná hodnota liší od aritmetického 

průměru, tím je její četnost menší a pravděpodobnost jejího výskytu velmi malá (Nosek, 1972).  

Index standardní chyby koeficientů vyjadřuje velikost chyby odhadu jednotlivých 

regresních koeficientů. Při testování statistické významnosti koeficientu se počítá hodnota 

Studentova t rozdělení pro určitou hladinu významnosti a příslušný počet stupňů volnosti. 

 Pokud platí nerovnost:   

  
p

A

t
SE

A
.

2

α≥  

kdy podíl hodnoty regresního koeficientu A ku indexu standardní chyby SEA musí být vyšší než 

hodnota Studentova t rozdělení pro určitou hladinu významnosti α při daném počtu stupňů 

volnosti p (v práci užito hodnot 0,05 a 0,01, tzn. 5% a 1% hladina významnosti), dá se příslušný 

koeficient považovat za statisticky významný, pokud nerovnost neplatí, nemá použití tohoto 

koeficientu smysl. Kritická hodnota1 pro 5% hladinu významnosti je pro všechny sledované 

soubory 1,96 a pro 1% hladinu 2,27. Indexy standardní chyby koeficientu jsou zobrazeny 

chybovými úsečkami při zobrazení v grafech regresních koeficientů (viz graf 3.3 až 3.8). Obecně 

lze říci, že index standardní chyby by neměl být větší než polovina hodnoty regresního 

koeficientu, aby se dal považovat za statisticky významný. 

 Vyhodnocování statistiky F využívá Fisher-Snedecorova rozložení a používá se též pro 

vyhodnocení statistické významnosti koeficientů. Používá se pro rozhodnutí, zda vztah mezi 

závislými a nezávislými proměnnými není nahodilý. Opět byly určovány pro hladinu 

významnosti α = 0,01 a 0,05. Kritické hodnoty2 pro soubory 1851-1900 a 1961-1990 jsou 6,84 a 

3,92. Pro soubor 1901-1950 to jsou hodnoty 6,76 a 3,89. Regresní koeficienty pro změnu teploty 

                                                 
1 Dohledáno v tabulce kritických hodnot Studentova rozdělení t v tabulkové příloze publikace (Nosek, 1972). 
2 Dohledáno v tabulce kritických hodnot rozdělení F v tabulkové příloze publikace (Nosek, 1972). Intervaly hodnot 
stupňů volnosti byly odlišné pro různě veliké soubory 
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vzduchu s nadmořskou výškou jsou řádově vyšší než u šířkových a délkových gradientů, u 

kterých není statistická závislost dobře prokázána. 

 
3. 3. 1. Závislost na nadmořské výšce 
 
 Studium závislosti teplot vzduchu na nadmořské výšce patří k nejdůležitějším úkolům 

klimatologie. S rostoucí nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu, je to tedy nepřímá závislost 

a vyjadřuje se teplotním gradientem, který udává pokles teploty na 1 výškový hektometr 

(°C/100m). U regresní přímky se to projevuje větším či menším sklonem.  

 Zastoupení měřících stanic nad 700 metrů je již dost řídké, proto průběh teploty ve 

větších výškách je vyjádřeno s menší přesností. Při redukci teplot na nulovou nadmořskou výšku 

je třeba určité opatrnosti zejména v rozsáhlých a členitých reliéfech, protože zde mohou být 

reálné teplotní gradienty podstatně odlišné od gradientu předpokládaného. V horských údolích 

v podstatě lineární pokles teploty s výškou nevyhovuje, spíše tomu odpovídá rovnice paraboly. 

To je v důsledku častých inverzních zvrstvení, které bývají zvláště v zimním období dosti 

výrazné. V rovinatých a mírně pahorkatinných terénech dává redukce podle vypočteného 

gradientu už dobré výsledky.  

 Velikost výškového teplotního gradientu má poměrně výrazný roční chod (obr. 3.3 a 3.4). 

Při pohledu na jednotlivé měsíční hodnoty (příloha 1) pro nejnovější normálové období 1961-

1990 zjistíme, že se jednotlivé výškové gradienty pohybují v intervalu od -0,42 °C/100m v lednu 

po -0,72 °C/100m v dubnu. Nadprůměrný pokles s výškou je v teplém období -0,66 °C/100m, 

velmi podprůměrný je v zimě -0,48 °C/100m. Průměrný roční teplotní gradient vykazuje 

hodnotu -0,59 °C/100m.   

 Nižší hodnota teplotního gradientu v zimě souvisí s inverzemi, neboť za klidného počasí 

se hromadí studený vzduch v kotlinách a v údolích, zatímco svahy hor jsou teplejší. K inverzím 

dochází zejména v horských oblastech, někdy mají ale rozsáhlejší charakter, kdy je inverzí 

zasažena celá Česká kotlina. Inverze vznikají za stabilních anticyklonálních situací, kdy se 

v České kotlině vytváří bazén studeného vzduchu. V jednotlivých dnech zimních měsíců mohou 

být gradienty dosti proměnlivé a v tomto období mají také největší variabilitu během celého 

roku. Podle regresních statistik navíc vykazují nejmenší statistické závislosti.  

Labilita vzniká až při proudění se západní složkou, kdy dochází k advekci relativně teplejšího 

vzduchu od oceánu nad prochlazený zemský povrch. Čím je toto proudění silnější, tím se dostává 

dále a dobře pak bývá ventilovaný i východ našeho území. To se dobře projevuje v dubnu při 

typickém aprílovém počasí, pro které je charakteristické labilní zvrstvení vzduchu nejvýraznější 

a hodnota teplotního gradientu nejvyšší.  
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Graf 3.3: Výškový gradient průměrné měsíční teploty vzduchu (°C /100m)  
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Graf 3.4: Výškový gradient průměrné roční a sezonní teploty vzduchu (°C / 100 m) 

-0,80

-0,75

-0,70

-0,65

-0,60

-0,55

-0,50

-0,45

-0,40

-0,35

-0,30

rok jaro léto podzim zima studený teplý
1851-1900 1901-1950 1961-1990  

Zdroj: výpočet autor 
 
 Od konce května do začátku července dostávají naše zeměpisné šířky největší úhrny 

insolace, což napomáhá relativně labilnějšímu zvrstvení atmosféry oproti druhé polovině léta, 

kdy se labilita zmenšuje z důvodu většího prohřátí zemského povrchu.   

 Menší hodnoty teplotního gradientu v říjnu ukazují na větší výskyt anticyklonálních 

situací, kdy se vyskytují výraznější noční inverze, které se potom během dne většinou rozpouští. 

Podzim se jeví v podstatě stabilněji než jarní období, přestože jsou teploty vzduchu podobné.   
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 Teplotní gradient se mění nejen v ročních obdobích, ale také se zeměpisnou polohou 

vlivem místních podmínek. Touto problematikou se poprvé komplexně zabýval Gregor (1929), 

který v tehdejší ČSR stanovil 11 oblastí, z nichž 9 patřilo České republice. Jednotlivé oblasti 

byly charakterizovány rozdílným poklesem teplot s rostoucí nadmořskou výškou.  

 Statistickou významnost na sloupcovém grafu hodnot výškových teplotních gradientů 

(graf 3.3 a 3.4) zobrazují chybové úsečky, které jsou standardní  chybou daného regresního 

koeficientu. Ve všech případech hodnoty koeficientu několikrát převyšují hodnotu standardní 

chyby, což ukazuje na vysokou statistickou významnost, proto tyto hodnoty můžeme považovat 

za korektní. 

 
3. 3. 2. Závislost na zeměpisné šířce  
  
 Vliv zeměpisné šířky na teplotu je jednoznačný, ale díky malé rozloze našeho státu jsou 

rozdíly téměř zanedbatelné, jelikož jeden šířkový stupeň odpovídá přibližně 111 km. Průměrná 

měsíční teplota klesá od jihu k severu ve všech měsících, výjimku tvoří leden a prosinec, kdy 

není dokázána statistická významnost, což je evidentní u chybových úseček, jejichž hodnoty jsou 

větší než polovina hodnoty regresního koeficientu. 

 Pokud se podíváme na průběh hodnot teplotních gradientů šířky (příloha 1) 

v jednotlivých měsících (graf 3.5), můžeme opět zaznamenat ročních chod. V zimním období 

(graf 3.6) se projevuje nulový nebo mírně kladný teplotní gradient, ovšem poměrně s malou 

statistickou závislostí. Vzhledem k převládajícímu proudění jsou jižní a především jihovýchodní 

části našeho území hůře ventilované. Pokud by se hodnotil šířkový teplotní gradient pouze na 

Moravě měl by výraznou kladnou hodnotu, poněvadž Ostravsko bývá v zimním období teplejší 

než jižní Morava, a to zejména při jihozápadním proudění. Bývá tomu tak i při anticyklonálních 

situacích, kdy je více ovlivněn jihovýchod a vzduch je zde stabilnější, stejně jako při zonálním 

proudění, kdy je jih Moravy hůře ventilovaný a déle se zde udrží inverze. 

 Záporné hodnoty šířkového teplotní gradientu, který vyjadřuje klesající teplotu se 

vzrůstající zeměpisnou šířkou souvisejí s insolací a příjmem sluneční energie, který na našem 

území směrem k jihu stoupá. V období kolem června se však gradient přechodně zmenšuje, což 

by mohlo souviset s většími úhrny extraterestrální insolace ve vyšších zeměpisných šířkách 

během tohoto období.  

 Zatímco březen a září mají šířkový teplotní gradient ještě poměrně značný a statisticky 

významný, únorový a říjnový gradient se blíží k nulové hodnotě. Je to přisuzováno již poměrně 

dobrému provětrání a labilnějšímu zvrstvení během března a září a menšímu výskytu inverzních 
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situací. Naopak v říjnu má počasí anticyklonálnější a stabilnější charakter, kdy se již četně 

vyskytují noční inverze. 

 
Graf 3.5: Šířkový gradient průměrné měsíční teploty vzduchu (°C /deg)  
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Graf 3.6: Šířkový gradient průměrné roční a sezonní teploty vzduchu (°C / deg) 
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Zdroj: výpočet autor 
 
 Zhodnotíme-li opět nejnovější období 1961-90 vidíme, že se teplotní gradient šířky 

pohybuje od nulových hodnot v prosinci a lednu, po hodnotu -0,51 °C na 1 šířkový stupeň 

v dubnu, v červnu pak klesá na -0,35 °C na 1 šířkový stupeň. Od července do září se drží na 
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zhruba stejné úrovni, v říjnu a listopadu klesá na hodnotu -0,12 °C/ šířkový stupeň. Roční 

průměrná teplota vzduchu klesá od jihu k severu o -0,26 °C na 1 šířkový stupeň. 

 Hodnoty teplotních gradientů pro období 1850-1900 jsou mnohem výraznější, ovšem 

jejich signifikance je podstatně menší. Je to dáno poměrně velkým rozptylem hodnot podél 

regresní přímky. Nemůžeme však vyloučit, že v jednotlivých obdobích panovaly rozličné 

cirkulační podmínky. Kladné hodnoty v lednu a v prosinci jsou statisticky významné a vyjadřují 

vzestup teploty od jihu na sever přibližně o 0,25 °C na 1 šířkový stupeň. Na tuto skutečnost by 

mohl mít vliv celkově kontinentálnější charakter podnebí v tomto období, což by mohlo 

zvýrazňovat zimní anticyklonální situace. Pro ně je charakteristické stabilní zvrstvení atmosféry 

s častějším výskytem inverzních situací na jižní Moravě. 

 Výsledky výškových teplotních gradientů z období 1851-1900 lze srovnat také 

s gradienty v práci Gregora (1929), jejichž hodnoty vyjadřují pokles teploty v lednu o 0,33 °C, 

v červenci o 0,76 °C a v ročním průměru o 0,6°C na 100 výškových metrů. Na základě výše 

popsané regresní analýzy vyšly pro toto období hodnoty gradientů -0,38 °C, červenec -0,71 °C a 

rok -0,6 °C na 100 výškových metrů. Rozdílné hodnoty gradientů v lednu a červenci (0,05 °C) 

jsou způsobeny rozdílným postupem při jejich výpočtu. 

 
3. 3. 3. Závislost na zeměpisné délce 
 
 Teplotní gradient zeměpisné délky je vlastně hodnotou změny teploty vzduchu 

projevující se rostoucí vzdálenosti od moře. Tyto změny a projevy teplot jsou charakterizovány 

termickou kontinentalitou, která se zvyšuje směrem na východ. Při určování charakteristiky 

termické kontinentality pro danou oblast hrají klíčovou roli především roční amplitudy teplot 

vzduchu, které jsou určeny jako rozdíl mezi nejnižší průměrnou teplotou (zpravidla v lednu) a 

nejvyšší měsíční průměrnou teplotou vzduchu (zpravidla v červenci). Vyšší hodnoty ročních 

amplitud teploty vzduchu odpovídají vyšší míře termické kontinentality. Na západě našeho 

území bývá roční amplituda kolem 19 °C, na východě až 21 °C. Což naznačuje, že rychlost růstu 

teplot vzduchu je v pevninském klimatu rychlejší než v oceánském. Roční amplituda závisí na 

expozici stanice v terénu a dále na nadmořské výšce, kdy se vzrůstající nadmořskou výškou 

roční amplituda klesá. Dalším rysem vyšší míry kontinentality je dřívější nástup jara s rychlejším 

oteplováním, zatímco v oceánském klimatu je podzim teplejší než jaro. To způsobuje rozdílná 

tepelná kapacita oceánu a pevniny.   

 Z hlediska termického je podnebí České republiky na přechodu mezi kontinentálním a 

oceánickým typem klimatu a je hodně závislé na rozložení tlakových útvarů. Z porovnání 

skutečné teploty s tzv. pásmovou teplotou, která odpovídá zeměpisné šířce daného místa, plyne, 
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že v severozápadních Čechách jsou teploty v lednu o více než 7 °C vyšší než teploty odpovídající 

šířkové teplotě. Kladnou odchylku lednových teplot má celé území naší republiky. Lze tu tedy 

vidět velmi patrný zmírňující vliv Atlantského oceánu a Středozemního moře. V létě pozorujeme 

kladné odchylky od pásmové teploty, což je způsobeno vyšším prohřátím povrchu v oblasti 

středu evropského kontinentu a oslabeným západním prouděním. 

 Pro zhodnocení míry vlivu oceánu na klima bylo užito již několik indexů a vzorců pro 

kontinentalitu, jež většinou k výpočtu užívají roční amplitudu teploty a velikost zeměpisné šířky 

upravenou o různé konstanty. Dosti používaným způsobem pro vyjádření termické kontinentality 

je Gorczyńského index termické kontinentality, který lze vypočítat podle vzorce: 

  
4,14

sin

6,1 −×=
ϕ
A

GI
, 

kde A je roční amplituda, tedy rozdíl mezi průměrnou teplotou nejchladnějšího a nejteplejšího 

měsíce v daném místě a období, φ je stupeň zeměpisné šířky. Jeho hodnota se udává 

v procentech, přičemž 0 % se přisuzuje klimatu ryze oceánskému a 100 % kontinentálnímu 

odpovídající centrální Sibiři, přičemž tato hodnota může v průběhu let značně kolísat. Pro 

normálové období 1961-1990 se na našich stanicích pohybuje tento index od 20,45 do 30,41 %, 

což značí výraznější vliv oceánu. Nejnižší hodnoty jsou ve vyšších polohách a v západní části 

České republiky, nejvyšší pak v moravských úvalech (obr. 3.1). Na základě výsledků lineárních 

regresí bylo zjištěno, že kontinentalita roste směrem k východu, zatímco směrem k severu a 

s rostoucí nadmořskou výškou klesá. Ve stejné zeměpisné šířce a nadmořské výšce se od západu 

na východ Gorczyńského index zvyšuje o 1,2 %, při stejné délce klesá od jihu k severu o 3 % , se 

stoupající nadmořskou výškou klesá o 0,5 % na 100 metrů (Květoň, 2001). 

 Kontinentální termickou anomálií se zabýval B. Hrudička ve svých pracích na přelomu 

30. a 40. let. Za použití Gorczyńského vzorce termické kontinentality a zavedení hodnoty Av, 

což je hodnota amplitudy, která by normálně příslušela dané nadmořské výšce.  
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 Vztah pro termickou kontinentalitu příslušející dané geografické poloze, redukovaná na 

úroveň hladiny moře : 

  akkO −=λϕ  

kdy se od hodnoty k, která je vypočtena podle vzorce termického stupně kontinentality podle 

Gorczyńského indexu GI odečte hodnota a podle Hrudičkova vztahu. (Nosek, 1972) 
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Mapa 3.1: Termická kontinentalita podnebí podle Gorczyńského   

 
Zdroj: Atlas podnebí Česka, 2007 
  

Délkové teplotní gradienty nejsou tak velké a v rámci republiky při délkovém rozdílu 6,5 

stupňů je rozdíl při nejvýraznějším průměrném měsíčním gradientu 1 °C. Hodnoty délkového 

teplotního gradientu se během roku mění zásadně (příloha 1, graf 3.7 a 3.8), a to buď v poklesu 

nebo vzestupu teploty na délkový stupeň. Od prosince do března tento gradient klesá od západu 

k východu v rozmezí -0,08 až -0,16 °C na jeden délkový stupeň, který na území naší republiky 

činí necelých 72 km. Nevýrazné gradienty jsou převážně v teplém pololetí, kdy je jejich 

statistická významnost neprokazatelná, tudíž zde můžeme kalkulovat s nulovou hodnotou. To 

platí zejména pro duben, květen, srpen a září. Červnový a červencový gradient byl při zpětném 

prověřování odstranění vlivu zeměpisné délky vzat jako za průkazný i přes jeho nízké hodnoty 

od -0,03 do -0,05 °C na 1 délkový stupeň. Nejvýraznější vzestup teplot s větší zeměpisnou 

délkou je v říjnu a v listopadu. Příčinou by mohly být častější jižní situace, kdy jižní Morava a 

východní Čechy jsou více ovlivněné přílivem teplého vzduchu, jsou lépe ventilované, což není 

příznivé pro výskyt nočních inverzí. Denní minima jsou na východě relativně vyšší než na 

západě. V listopadu ještě tato situace pomalu doznívá. Vytváří se celodenní nízká oblačnost 

(stratus), která se ale při čerstvějším proudění během dne rozpouští. Například na Ostravsku 

bývá v těchto obdobích relativně více slunečního svitu než v jiných oblastech.  

Zimní období je sezonou s nejvýraznějšími hodnotou délkového gradientu překračujícího 

-0,1 °C, který má velkou signifikanci. Podzim má relativně silnější gradient v kladných 
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hodnotách. Průměrný roční teplotní gradient pro zeměpisnou délku je pouhých -0,03 °C na 1 

délkový stupeň a jeho signifikance byla dokázána až při zpětném prověřování odstranění 

závislosti zeměpisné délky.  

Hodnoty regresních koeficientů v souboru dat 1901-1950 mají velmi malé závislosti. Zde 

by se dalo polemizovat, zda příliš velký počet stanic u malých hodnot regresí nenavyšuje více 

míru rozptylu. 

 
Graf 3.7: Délkový gradient průměrné měsíční teploty vzduchu (°C /100m)  
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Graf 3.8: Délkový gradient průměrné roční a sezonní teploty vzduchu (°C / 100 m) 

-0,25

-0,20

-0,15

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

rok jaro léto podzim zima studený teplý
1851-1900 1901-1950 1961-1990

 
Zdroj: výpočet autor 
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3. 4. Metoda anomálií 
 
3. 4. 1. Metoda zpracování dat pro určování anomálií podle Gregora 
  
 První komplexnější studii zabývající se teplotními anomáliemi zpracoval v roce 1929 

Alois Gregor, z jehož poznatků v publikaci Tepelné poměry Československa se čerpá dodnes, 

jako je tomu například u nového Atlasu podnebí Česka.  

 Ve své práci Gregor rozčlenil území tehdejší Československé republiky na 11 oblastí z 

nichž devět bylo na území dnešní České republiky. V těchto se projevují odlišné charakteristiky 

chodu teploty vzduchu (zejména pokles teploty s rostoucí výškou). Rozdělení volil subjektivně 

na základě své dlouhodobé praxe v oboru a ze synoptických situací. Velikost oblastí není stejná, 

což je důsledek nedostupnosti materiálu. Například na Moravě bylo tehdy nejvíce stanic 

měřících teplotu, proto je také rozdělena na nejvíce částí. Navíc se tu podle autora střetává 

činnost více klimatologických vlivů. Aby se mohl posoudit vliv krajiny na teplotu, který je 

patrný zejména v členitém terénu, bylo nutno vyloučit mimo vlivu nadmořské výšky v ještě vliv 

zeměpisné polohy φ, λ. Všechny vlivy na naměřenou teplotu Gregor shrnuje v následujícím 

vzorci: 
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kde  φ, λ označují zeměpisnou polohu, v nadmořskou výšku, R regionálnost, l značí lokálnost a δ 

chyby. 

 Celkově jsou tedy naměřené teploty určitého místa závislé na zeměpisné poloze, výšce, 

regionálnosti, lokálnosti a jsou také ovlivněny chybami měření (nevhodné umístění teploměru 

apod.). Vliv lokálnosti se pak projevuje u nereprezentativních poloh stanic, což může být vliv 

velkých měst, hlubokých kotlin či svahů na teplotu. Pokud z upraveného vztahu: 

  T - (v) - (φ,λ) = R + l + δ 

vyloučíme vliv nadmořské výšky v a zeměpisné polohy φ, λ pak dostaneme pouze regionálnost 

R, lokálnost l a chyby měření δ. Pokud bychom vyloučili i lokálnost a chyby v případě 

předpokladu vhodného umístění stanice a správného měření, dostali bychom pouze regionálnost, 

která nám pak vlastně určuje anomálii v daném místě způsobenou vlivem krajiny.  

 Gregor měl k dispozici data teplot ze 180 stanic, která seřadil podle výškových intervalů 

po 100 metrech od 200 do 1600 m n. m. Výslednou nepravidelnou křivku proložil ideální linií, 

podle které určil výškový teplotní gradient (hodnoty uvedeny v kapitole 3.3.2). Poukazuje zde 

také na pochybnost výsledků výše položených stanic a ztížení stanovení gradientu pro leden, 
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kvůli častým teplotním inverzím. Gradienty byly zvlášť spočítány i pro jednotlivé oblasti. 

Zajímavý je například nadprůměrný lednový teplotní gradient v Dolnomoravském úvalu (0,52 

°C na 100 m výšky) nebo červencový (0,83 °C na 100 m) a roční (0,72 °C na 100 m) v 

moravských a slezských horách karpatského systému. Nejmenší nárůsty teploty s výškou jsou v 

lednu v Jeseníkách (0,26 °C), u červencového (0,65 °C) a ročního gradientu (0,54 °C na 100 

výškových metrů) ve slezských nížinách při česko-polských hranicích. 

 Při zjišťování anomálií zahrnul Gregor ČSR do jedné oblasti a s použitím průměrného 

výškového gradientu provedl převod hodnot teplot vzduchu 135 stanic na hladinu moře. Pro 

redukci zeměpisné polohy byla použita Spitalerova tabulka rozdělení teplot na zeměkouli v 

lednu, červenci a ročním průměru. V následující tabulce (tab. 3.4) jsou hodnoty pro střední 

Evropu. 

 
Tab. 3.4: Rozdělení teplot na zeměkouli podle Spitalera (°C)  
  zeměpisná ší řka/délka 10° v.d. 15° v.d. 20° v.d. 25° v.d. 30° v.d. 

55° s.š. 0,0   -1,2   -8 
50° s.š. 0,0 -1,2 -2,8 -3,8 -5,3 leden 
45° s.š. 2,0   -0,1   0,0 
55° s.š. 16,6   17,7   19,0 
50° s.š. 19,7 19,8 20,0 20,5 20,8 červenec 
45° s.š. 24,2   23,0   22,3 
55° s.š. 7,8   7,0   5,6 
50° s.š. 9,7 9,2 9,1 8,2 7,7 rok 
45° s.š. 13,5   11,4   11,6 

Zdroj: Gregor (1929) 
 

Podle hodnot z tabulky byly vypracovány diagramy zvlášť pro leden, červenec a rok. Na 

jedné ose je zeměpisná šířka a na druhé stupně Celsia. V grafu jsou potom podle příslušné 

teploty a šířky vynesené křivky pro 10., 20. a 30. stupeň východní délky. Dvacátý délkový 

stupeň musel být však vypuštěn, jelikož se dle autora jevil jako rušivý, což by mohlo být 

způsobeno terénem karpatského masivu. Nakonec byly hodnoty teplot v oblasti Československa 

interpolovány a následně zpracovány mapy. Gregor zmiňuje dva trvalé vlivy v naší zeměpisné 

poloze: kontinentalitu východu se západním oceánským vlivem a směr severojižní (šířkový); a 

dva občasné: severní - baltský a jižní - adrijský, který byl zatím dokázán jen u srážek. 

Z map se sítí normálních teplot převedených na hladinu moře a zbavených vlivů 

zeměpisné polohy pak byla vyčtena normální teplota t0
φλ pro vybrané stanice. Rozdíl mezi 

skutečnou teplotou t0 a normální t0
φλ pak dává zůstatek (R + l + δ). Pokud jsou veličiny R, l a δ 

rovny nule, pak jde o místo bez vlivu okolí a místních vlivů se správným měřením. Takové 

případy se vyskytují hlavně u průměrných ročních teplot. Vlivy (R + l + δ). byly zakresleny do 

izoanomalických map pro leden, červenec a rok. Gregor se snažil vymezit různé vlivy okolí R a 

vytvořit celky uzavřené izanomálami. Aby se dalo vyloučit l + δ, musely by se sestavit různé 
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kategorie poloh lokalit (např. svah, kotlina, velkoměsto, volné prostranství). Pro výsledné oblasti 

s anomálií byl přisuzován meteorologický význam podle denních povětrnostních situací. Velký 

vliv na teplotu určité oblasti může mít místní vítr, přičemž je důležitá expozice horstev a jejich 

svahů vůči tomuto větru, který má význam především při rozptylování přízemních inverzí a 

navíc může mít fénový3 účinek. 

 
3. 4. 2. Vlastní metoda zpracování dat pro určování anomálií 
 

Veškeré potřebné hodnoty z tištěných tabulek jsem převedla do digitální formy 

v prostředí programu Microsoft Excel. Do programu byly vloženy hodnoty měsíčních a ročních 

průměrů teplot vzduchu z 831 stanic, včetně údajů jejich zeměpisné polohy, což je v součtu více 

jak 13 tisíc údajů, s kterými se nadále pracovalo. Každé ze tří období mělo vlastní databázi a 

bylo vyhodnocováno zvlášť.  

Každá databáze obsahovala řadu stanic s údaji o nadmořské výšce, zeměpisné délce a 

šířce, průměrné měsíční teploty vzduchu za sledované období a průměrná roční teplota vzduchu 

za sledované období. 

V první řadě byla provedena regresní analýza měsíčních průměrů teplot a nadmořské 

výšky pomocí funkce lineární regrese (LINREGRESE), kdy jako hodnoty x byla zadána nezávisle 

proměnná - nadmořská výška, a za hodnoty y byly dosazeny hodnoty závisle proměnné - 

průměrné měsíční teploty vzduchu. Potom byly zadány logické hodnoty pro výpočet konstanty b 

a další regresní statistiku. Po zadání vzorce jako matice, byla vypočítána regresní statistika. 

Regresní analýza byla provedena pouze pro soubor českých stanic.   

Regresní koeficient představuje teplotní gradient, který vyjadřuje pokles teploty vzduchu 

se stoupající nadmořskou výškou. Výsledné hodnoty regresních koeficientů byly vzájemně 

porovnány a byla prověřena jejich statistická významnost. Hodnoty korelačních koeficientů 

ukazovaly na vysoký stupeň těsnosti vztahu. Velkou signifikanci potvrdily i další statistiky 

popsané již v kapitole 3.3 a proto mohly být teplotní gradienty použity k dalšímu postupu. 

Pomocí gradientů teploty vzduchu byly měsíční a roční teplotní průměry na jednotlivých 

stanicích převedeny na nulovou nadmořskou výšku. To znamená, že k dané teplotě byla přičtena 

hodnota gradientu vynásobená nadmořskou výškou stanice. Tento postup byl proveden v celém 

souboru dat.  

                                                 
3 Podle Meteorologického slovníku výkladového a terminologického (Bednář a kol., 1993) se používá tvaru fén i 
föhn. V nejnovější meteorologické a klimatologické literatuře se více užívá počeštělé formy slova. 
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Při redukci teplot na hladinu moře Nosek (1972) také poukazuje na odchylky u členitých 

a rozsáhlých horských masivů, kde mohou být skutečné gradienty odlišné od předpokládaných. 

Najít ale takové oblasti, i když nejen v horském terénu, je vlastně úkolem této práce. 

S hodnotami teplotních průměrů převedených na hladinu moře se mohla provést regresní 

statistika také se zeměpisnou délkou a zeměpisnou šířkou. Výsledné teplotní gradienty neměly 

již tak jednoznačně prokazatelnou významnost, proto muselo být rozhodnuto o jejich dalším 

použití. Pokud statistiky ukazovaly hodnoty pod hladinou významnosti, byly jejich hodnoty 

brány jako nulové.  

Teploty upravené na nulovou nadmořskou výšku byly následně převedeny teplotu 

zeměpisnou délku nejzápadnější stanice na území České republiky. Pro období 1851-1900 to 

byla stanice Cheb (12° 22´ v.d.),  pro další dvě hodnocená období Aš (12° 11´ v. d.). Postup 

výpočtu byl takový, že od zeměpisné délky každé stanice byla odečtena délka Aše (Chebu) a 

tento rozdíl byl pak vynásoben délkovým teplotním gradientem, pro každý měsíc zvlášť. Jelikož 

jsou gradienty uvedeny jako pokles teploty na stupeň zeměpisné délky, hodnoty se od teplot 

redukovaných na hladinu moře odčítají. 

Stejný postup byl i v případě se zeměpisnou šířkou. Od šířek každé stanice byla odečtena 

nejjižnější stanice, Pro první období stanice Svatý Tomáš (48° 39´ s. š.) pro druhé Valtice (48° 

45´ s. š.) a třetí Vyšší Brod (48° 39´ s. š.), a výsledek byl vynásoben jednotlivými šířkovými 

teplotními gradienty pro každý měsíc. Výsledná hodnota se opět odečítala od hodnot teplot 

převedených na hladinu moře a upravených o délkový teplotní gradient. Nakonec byla z takto 

upravených hodnot teploty vzduchu pro jednotlivé stanice vypočítána průměrná teplota, která se 

postupně odečítala od každé hodnoty opravené od vlivů zeměpisné polohy. Výsledkem pak byly 

odchylky od průměrné teploty, tedy teplotní anomálie.  

Jelikož aritmetický průměr, kterého bylo využito při výpočtu má tu vlastnost, že 

algebraický součet odchylek od průměru je rovný nule, měly by se záporně odchylky ve 

výsledku rovnat těm kladným. Otázkou je, jak bude rozsah jejich prostorového rozložení 

kompenzován jejich intenzitou. 

Výsledné teplotní anomálie byly zpětně srovnávány pomocí regresní analýzy 

s nadmořskou výškou, zeměpisnou délkou a šířkou, aby se dalo zjistit, zda jsou hodnoty dobře 

zbaveny vlivu geografické polohy. Očekávaly se tedy nulové hodnoty regresních koeficientů a 

nulová závislost. Pokud vycházely vyšší hodnoty než hladiny závislosti, bylo zpětně prověřeno, 

zda-li počítat s nulovými hodnotami regresních koeficientů nebo jejich hodnoty zanechat.  

Při zjišťování teplotních odchylek u zahraničních stanic bylo užito stejných teplotních gradientů 

jako pro Českou republiku. Hodnoty teplot byly převedeny na hladinu moře. Rozdíly délek byly 
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též vztaženy ke stanici Aš a hodnoty šířek ke stanici Vyšší Brod a od výsledků byl také odečítán 

český průměr. 

Výsledné hodnoty byly v Excelu graficky porovnány pomocí podmíněných formátování a 

grafů. U extrémních hodnot byla překontrolována původní data a postup při jejich zpracování.  

Nosek ve své publikaci také uvádí postup při grafické interpretaci výsledků. Mezi dvěma 

odlišnými oblastmi by se měly stanovit hranice. Vymezit by se měly oblasti s určitou 

charakteristikou klimatického jevu, v jejich rámci pak určit také podoblasti. Já jsem při svém 

postupu převedla výsledné hodnoty do grafické podoby prostřednictvím programu ArcGIS a 

pomocí interpolačních metod a výsledného zobrazení jsem mohla určit jednotlivé oblasti 

s kladnou či zápornou odchylkou. V rámci větších relativně chladných nebo teplých zón jsem 

určila ještě podoblasti, kde byly hodnoty odchylek výraznější.  

 
 
3. 5. Grafické zobrazení výsledků 
 

Pro vizualizaci výsledných charakteristik a pro detekci oblastí kladných či záporných 

anomálií teplot vzduchu jsem aplikovala interpolační techniky produktu ArcGIS od ESRI, verzi 

9.2. Excelové tabulky s výslednými hodnotami anomálií jsem upravila a převedla do 

kompatibilního formátu s prostředím geografického informačního systému (GIS) jako typ 

souboru DBF 4 databázové aplikace dBASE IV.  

Pracovala jsem s nabídkou Spatial Analyst, tedy s metodami IDW, Spline a Kriging. Co 

se týče použití metod interpolace a výsledné úpravy map, inspiraci jsem našla v Atlase podnebí 

Česka (2007). V dalším textu stručně uvádím charakteristiky tří hlavních metod Spatial Analyst, 

k nimž přikládám srovnání těchto metod (mapa 3.2). Vyobrazení jsem porovnala s vlastními 

výsledky v tabulkách (příloha 7 až 9). Mapky jsou pouze ilustrační. Jsou zde vyobrazeny roční 

teplotní anomálie v intervalech po 0,2 °C.  

IDW (Inverse Distance Weighted) je metoda inverzního vážení. Interpoluje hodnoty 

pomocí váženého aritmetického průměru hodnot naměřených v okolí bodu. Váhy jsou funkcí 

inverzní vzdálenosti mezi interpolovaným bodem a bodem měření (Atlas podnebí Česka, 2007). 

Pro IDW je charakteristické, že povrch interpolovaných hodnot prochází vstupními body, proto 

hodnoty zobrazené na mapě bodově odpovídaly výsledkům vypočtených anomálií. Tato metoda 

se mi zdála nejpřijatelnější a proto byla také aplikována pro vyobrazení map výsledků, které jsou 

popsány v následující kapitole. 

Metoda Kriging je geostatistická metoda, která také interpoluje hodnoty pomocí 

váženého průměru hodnot naměřených v okolí interpolovaného bodu, ale váhy jsou funkcí 



 36 

statistické struktury pole charakteristik. Tato metoda je výpočtově značně náročná (Atlas 

podnebí Česka, 2007). Pro srovnání byl užit model Gaussian, který však zobrazení 

zgeneralizoval jen na čtyři intervaly hodnot. Jako vhodnější se pak jeví aplikace modelu 

Exponentional, jehož výsledek je blízký metodě IDW.   

Metoda Spline využívá matematicky definované křivky, které po částech interpolují 

hodnoty prvku tak, aby jeho výsledné rozložení izolinií mělo co nejmenší křivost. Tato metoda 

navyšuje výsledné hodnoty a vytváří tak více intervalů, než jich ve skutečnosti je a proto jsem jí 

označila jako nevyhovující. 

 
Mapa 3.2: Ukázky interpolačních metod Spatial Analyst programu ArcGIS 
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4. VÝSLEDKY PRÁCE 
 
 Stěžejní částí této práce jsou mapové výstupy, které jsou grafickým vyjádřením hodnot 

vypočtených anomálií dle výše uvedené metodiky. Tato kapitola obsahuje rozbor charakteristik 

anomálií teplot vzduchu pro padesátileté měsíční, sezonní a roční průměry teplot vzduchu pro 

normálové období 1851-1900 a období 1901-1950 a třicetileté průměry pro normálové období 

1961-1990.  

 Prostorové rozložení teplotních odchylek má roční chod, jednotlivé měsíce se od sebe liší 

a je tedy dobré sledovat jejich proměnlivost. Určitá proměnlivost se nachází i mezi sledovanými 

obdobími. Proto zde, ač s určitou dávkou trpělivostí, uvádím všech svých 57 výsledných map.  

Komentář k mapám měsíčních a sezonních hodnot je převážně popisný. Hlubší poznatky jsou 

uváděny až v ročním hodnocení jednotlivých období a v závěrečném hodnocení výsledků celé 

kapitoly. 

 Výsledky v mapách jsou znázorněny metodou izoplet, tedy barevného vyplnění ploch 

mezi jednotlivými izanomálami. Výsledné hodnoty odchylek teploty vzduchu jsou rozřazeny v 

intervalu po 0,2 °C. Záporné hodnoty jsou vyznačeny v modrých odstínech, zatímco kladné 

v odstínech červených. Ve všech mapách ponechávám legendy se stejným rozmezím hodnot, aby 

byla zachována vizuální jednotnost. 

 Bude-li se v následujícím textu hodnotit oblast jako teplá nebo chladná, půjde vždy o 

relativní vyjádření toho, zda-li se v oblasti nachází kladné či záporné odchylky. Pokud budeme 

mluvit o ochlazení či oteplení bude to též odpovídat relativnímu měřítku. 

   
 
4.1. Normálové období 1851-1900 
 
 Nejstarší hodnocené období s sebou nese určité nejistoty v homogenitě naměřených dat, 

neboť měření nebyla na všech místech zcela standardní. Musíme zde počítat s větší 

pravděpodobností chyb. Rozmístění měřících meteorologických stanic v rámci území našeho 

státu nebylo rovnoměrné. Velká koncentrace stanic byla na Moravě, ve Slezsku a východních 

Čechách, kde tak dostáváme poměrně dobré vyobrazení výsledků. Naopak rozmístění stanic na 

zbytku území bylo velmi řídké a tedy nereprezentativní, tudíž i jejich interpretace je dosti 

omezená a problematická. Proto pro území centrálních Čech se zde omezuji spíše na 

pojmenování konkrétních stanic, v místech s větší hustotou stanic můžeme mluvit o oblasti. 
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Normálové období 1851-1900 bylo účelně zpracováno kvůli mému zájmu o srovnání s výsledky 

práce Aloise Gregora (1929)  

 
4.1.1. Leden 
 
 Lednové rozložení odchylek teplot vzduchu (mapa 4.1.1) vykazuje kompaktní anomální 

oblasti. Lednové teplotní anomálie se pohybují v intervalu hodnot od -1,1 °C ve stanici Čtyřicet 

Lánů, které jsou dnes katastrem Svitav, po +1,2 °C v obci Petřvaldík mezi Ostravou a Novým 

Jičínem.  

 Rozlehlejší oblast se zápornými odchylkami se nachází v západních Čechách s největší 

odchylkou ve stanici Kysibl-Kyselka. Relativně teplejší se projevuje oblast Pošumaví, především 

ve Vimperku a v Železné Rudě, dále navazující na místa s výraznou kladnou odchylkou v Plzni, 

Křivoklátsku a v Praze. Východní část Krušných hor je relativně teplejší než západní. Poměrně 

teplá je jižní část Východolabské tabule. Relativně chladná je oblast sudetského pohoří a jeho 

podhůří, Žďárské vrchy, jižní a východní část Českomoravské vrchoviny včetně oblasti České 

Kanady. V této poměrně kompaktní oblasti záporných anomálií je také poměrně dost 

meteorologických stanic, takže výsledky se dají považovat za poměrně reprezentativní. 

Nejvýraznější odchylky jsou v okolí Svitavska a v oblasti mezi toky Oslavy a Svratky. Kladné 

anomálie se pak nachází v celé oblasti Slezska. Teplotní odchylky ve východní Moravě se 

pohybují kolem nulové hodnoty. 

 Při porovnání s Gregorovou mapou prostorového rozložení teplotních anomálií (mapa 

4.1.2) jsou vidět menší rozdíly. Pokud však porovnáme konkrétní hodnoty, jsou rozdíly o něco 

významnější, což je v prvé řadě způsobeno rozdílným postupem při výpočtu. Výsledné odchylky 

vycházejí u Gregora celkově relativně chladnější, což znamená, že záporných odchylek je více a 

mají výraznější hodnoty, a kladných odchylek je méně s mírnějšími hodnotami. Algebraický 

součet odchylek tedy není roven nule. Ve svém hodnocení (viz legenda u mapy 4.1.2) Gregor 

považuje oblasti s odchylkami mezi 0,0 až -1,0°C jako teplotně normální.  

 Šumavskou část řadí Gregor do chladné oblasti (v nesouladu s mými výsledky), která 

dále navazuje na rozsáhlou relativně chladnou oblast západních Čech, Středočeskou pahorkatinu 

a Českomoravskou vrchovinu. Velký vliv na teplotu určitého regionu má místní vítr, kdy 

rozhodující je poloha horstva vůči vanoucímu větru. Nejvíce se to projevuje u proudění z jižních 

směrů, který napomáhá k rozpuštění přízemních teplotních inverzí na závětrné straně hor. Určitý 

vliv má také fénový účinek pseudoadiabatického děje při přetékání vzduchové masy přes 

horstva. Návětrné jižní svahy se pak v průměru jeví chladněji než závětrné severně orientované 

svahy. Kladné anomálie nacházející se na Opavsku a východní Moravě v závětří 
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západokarpatských pohoří, v Plzeňské pánvi (nejde o závětří) a českém svahu Českomoravské 

vrchoviny. Situace s jižní složkou nejsou v zimě tak časté, ale teplotní rozdíly mezi jednotlivými 

oblastmi jsou tak veliké, že ovlivňují celý měsíční průměr. Situace jsou četné zvláště v době, kdy 

se nad východní Evropou udržuje centrum anticyklony. Oblasti kladných anomálií jsou ve shodě 

s výrazných kladnými anomáliemi na vlastním mapovém výstupu. Pokud tedy respektujeme 

Gregorův popis k legendě, jsou jeho výsledky ve shodě s mými. Výjimkou je pouze Šumavská 

oblast, což přisuzuji Gregorovu záměru zařadit vyšší partie Šumavy mezi chladné oblasti.  

 
Mapa 4.1.1: Lednové teplotní anomálie 1851-1900 

 
 
Mapa 4.1.2: Lednové teplotní anomálie 1851-1900 podle A.Gregora 
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Zdroj: Gregor, 1929 
 
 4.1.2. Únor 
 
 Prostorové rozložení anomálií v únoru (mapa 4.1.3) je podobné lednovému, pouze rozptyl 

odchylek je menší. Největší záporná odchylka -1,0 °C je v osadě Milovy u Německého (dnes 

Sněžné) mezi Poličkou a Novým Městem na Moravě, ve východní části Žďárských vrchů. 

Stanice byla situována v blízkosti rybníka v údolí řeky Svratky. Hodnotu +1,1°C má stanice 

Petřvaldík a Rusava, která se nachází na jihozápadním úpatí Hostýnských vrchů. 

 Oblast s kladnými anomáliemi na Šumavě a v podhůří je méně výrazná než v lednu, 

naopak Plzeň a Praha se jeví o něco tepleji. Západní Čechy si udržují zápornou odchylku ve 

stejném rozsahu jako v lednu. V severních Čechách jsou anomálie mírnější, pouze Děčín-

Libverda a Nová Louka v Jizerských horách se jeví relativně chladněji. Relativně teplá je jižní 

část Východolabské tabule, stejně jako v lednu. Jako mírnější se nyní jeví kompaktní oblast 

záporných anomálií Orlických hor, Jeseníků a Žďárských vrchů, stejně tak i oblast kladných 

anomálií Slezska. K růstu kladných odchylek dochází na Zlínsku a na jižní Moravě. Z celkového 

pohledu na rozdíly mezi lednovým a únorovým prostorovým rozložením teplotních anomálií lze 

usuzovat na mírnější projev inverzí. Jelikož jsou v únoru kratší noci, nejsou tolik vhodné 

podmínky pro vytváření výrazných nočních radiačních inverzí. Naopak během delších 

únorových dnů, kdy se navíc zvyšuje úhrn a intenzita slunečního záření, se inverzní oblačnost 

většinou stačí rozpustit.  

 
Mapa 4.1.3: Únorové teplotní anomálie 1851-1900 
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4.1.3. Březen 
 
 Březnové anomálie (mapa 4.1.4) se pohybují od -1,0 °C ve stanici Milovy po +1,0 °C 

v Rusavě a Plzni. Jejich rozptyl je tedy o desetinu stupně nižší než v únoru. Prostorové rozložení 

je již výrazněji odlišné od lednového, což poukazuje na počátek přechodového období mezi 

zimou a létem.  

 Došlo k dalšímu zmírnění kladných šumavských odchylek, které se pomalu lokalizují na 

stanici Vimperk a Bujanov. K poměrnému zvýraznění kladných anomálií dochází v Plzeňské 

pánvi i v Příbrami. Západní Čechy se blíží k teplotně normálním oblastem, pouze stanice Kysibl-

Kyselka na řece Ohři se projevuje výraznou lokální zápornou odchylkou. Ke zvýraznění kladné 

anomálie dochází ve východní části Podkrušnohorské oblasti. Mírně chladné je Českolipsko a 

Liberecko. Nevýrazné kladné odchylky navazují na oblast Krkonoš. Relativně studené jsou stále 

Orlické hory a jejich podhůří, Žďárské vrchy, východní část Českomoravské vrchoviny a 

přibližně oblast České Kanady a Dačic a Vranova. Na jihu Moravy dochází k pomalému 

zvýraznění kladných anomálií. Naopak území Ostravska v Moravskoslezských Beskyd se 

z typicky zimních kladných anomálií transformovalo do mírně záporných odchylek. Oblast 

Jeseníků a jeho severního podhůří má odchylky blízké celorepublikovému průměru. Při 

porovnání změn v rozprostření odchylek od začátku roku lze usoudit, které odchylky jsou 

sezonní a které stabilní.  

 
Mapa 4.1.4: Březnové teplotní anomálie 1851-1900 
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4.1.4. Duben 
 
 Dubnové teplotní odchylky (mapa 4.1.5) mají již větší rozpětí. Nejzápornější odchylka se 

nachází v osadě Milovy a ve stanici Vidly ležící na severozápadním svahu Pradědu v údolí 

střední Opavy, s hodnotou odchylky téměř -1,2 °C. Kladné odchylky se pohybují až do +1,1 °C 

v Jablonci nad Nisou a v Plzni.    

 Původně teplá oblast Šumavě má v dubnu nulové až mírně záporné hodnoty a postupně 

tak získává typické znaky letního období. Naopak západní Čechy si zanechávají svůj původní 

stav. Výrazné kladné odchylky jsou v Mostecké pánvi (Litvínov, Vtelno) a v Lovosicích, stabilně 

také v Plzeňské pánvi. Mírnou zápornou anomálii má nyní Křivoklátsko. Relativně chladněji je 

na Děčínsku, zatímco v oblasti Liberce se mírně oteplilo. Kladné odchylky se vykytují v oblasti 

Krkonoš a Východolabské tabule. Oblast Orlických hor přešla do normálových hodnot, ale 

východ Českomoravské vrchoviny, zejména v Mohelenské vrchovině, se udržuje stále 

v záporných odchylkách. Relativně chladné, což  je naprostý zvrat oproti zimní situaci, je pro 

tento měsíc také území Ostravska a Moravskoslezských Beskyd. Odchylky jsou tu poměrně 

výrazné, v Horní Morávce se pohybují až kolem hodnoty -1,1 °C.  Při dubnovém počasí vpády 

studeného vzduchu často míří do východní Evropy a na našem území zasáhnou právě jen 

severovýchod. Dyjsko-svratecký a Dolnomoravský úval jsou kompaktní a výraznou oblastí 

kladných anomálií. 

 
Mapa 4.1.5: Dubnové teplotní anomálie 1851-1900 
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4.1.5. Květen 
 

Z květnového rozložení teplotních anomálií (mapa 4.1.6) lze vidět relativní oteplení 

severu Čech, zatímco jih se pohybuje ve slabě záporných hodnotách. Odchylky se pohybují 

v mezích od -1,2 °C ve stanici Kysibl - Kyselka a Vidly, do +1,1 °C v Jablonci nad Nisou.  

Celé území jižních Čech je oproti zimnímu období relativně chladnější. Kladné a 

poměrně výrazné odchylky se objevují v západní části Podkrušnohoří a v Českém středohoří. 

Výraznější kladná anomálie se nachází v Plzeňské pánvi, méně výraznější pak v Příbrami, 

Táboře a v Praze. Severočeská oblast záporných anomálií se postupem k letnímu období omezuje 

na menší území a omezuje se také výraznost jejich hodnot. Oblast Jizerských hor a Krkonoš 

společně s oblastí Východolabské tabule jsou další významnější oblastí s kladnou anomálií 

s nejvýraznější hodnotou v Jablonci nad Nisou. Poměrně chladno je stále v oblasti 

Českomoravské vrchoviny, největší záporné odchylky jsou v Mohelenské vrchovině, dále také 

v Brněnské vrchovině. Samotné Brno-město je teplotně normálové, kladné anomálie se pak 

nachází v Dyjsko-svrateckém a Dolnomoravském úvale s největší odchylkou +1,0 °C ve 

Slavkově. Severní svahy Hrubého Jeseníku mají záporné odchylky, oproti tomu jihovýchodní 

polovina a také Vidnavská nížina jsou relativně teplé. Nejvýznamnější oblast se zápornými 

anomáliemi se nachází v oblasti Ostravské pánve, Moravské brány, Javorníků a Západních 

Beskyd, kde se nachází odchylka -1,0 °C v Horní Morávce a ve Starých Hamrech. 

 
Mapa 4.1.6: Květnové teplotní anomálie 1851-1900 
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4.1.6. Červen 
 

V červnu dochází i nadále k relativnímu ochlazení (mapa 4.1.7), v jižních Čechách 

naopak relativně teplejší se zdá nyní oblast Českomoravské vrchoviny. Rozptyl odchylek je od -

1,2 °C ve stanici Kysibl-Kyselka po +1,2 °C v Jablonci nad Nisou. 

Jihočeské záporné odchylky nejsou výrazné, ale ve srovnání s ostatními měsíci, se nyní 

projevují s nejvyšší intenzitou. To ukazuje na určité změny v cirkulaci během roku, které mohou 

být příčinou relativního ochlazení české strany Šumavy a Šumavského podhůří, dokonce i 

Českobudějovické pánve. K mírnému ochlazení došlo také v některých stanicích západních 

Čech. Nejvýraznější záporné hodnoty si trvale udržuje Kysibl-Kyselka. Západní část 

Podkrušnohoří se i nadále udržuje v kladných hodnotách, stejně jako Plzeňská pánev, Příbram a 

Tábor. Severočeská oblast záporných odchylek je o málo výraznější než v květnu. V kontrastu 

k tomu je Jablonec nad Nisou, Krkonoše a Východolabská tabule. Severní svahy vyšších partií 

Hrubého Jeseníku vykazují záporné hodnoty, okolí tohoto území je však v mírně kladných 

odchylkách. Relativně teplá je Vidnavská nížina, Krnovsko a přibližně oblast Nízkého Jeseníku, 

na kterou navazuje relativně teplý Hornomoravský úval, Středomoravské Karpaty, Vizovická 

vrchovina a Dolnomoravský úval. Kompaktní a nejvýraznější oblast záporných anomálií se 

vyskytuje v západním cípu České republiky. Relativně nejstudenější a zároveň rozsáhlou oblastí 

na východě jsou Moravskoslezské Beskydy 

 
Mapa 4.1.7: Červnové teplotní anomálie 1851-1900 



 45 

 
4.1.7. Červenec 
 

Vrchol léta je ve znamení velkého rozptylu odchylek (mapa 4.1.8). Jednotlivé oblasti jsou 

poměrně rozdrobené. Nejvíce chladno vzhledem k republikovému průměru je ve Starých 

Hamrech v Moravskoslezských Beskydech s hodnotou -1,2 °C, relativně nejtepleji je v Jablonci 

nad Nisou s hodnotou + 1,3 °C, což je největší kladná odchylka během roku. 

Pohoří a podhůří na jihozápadním okraji Čech mají odchylky teplot v normálových 

hodnotách. Relativně chladněji je lokálně ve stanici Kysibl-Kyselka, s nápadně vysokou 

hodnotou, a v Hluboké severně od Českých Budějovic. Kladné odchylky v západním 

Podkrušnohoří jsou výraznější, stejně tak i v Plzeňské pánvi, Příbrami a v Praze. K dalšímu 

relativnímu oteplení došlo v Jizerských horách, v Krkonoších a ve Východolabské tabuli, kde 

jsou nyní z celého roku odchylky nejvýraznější. Východ Českomoravské vrchoviny se přechodně 

vrátil do mírně záporných hodnot. Typické záporné odchylky jsou v Zábřežské vrchovině. Po 

celý rok se tu vyskytují ve stanici Čtyřicet Lánů a Moravská Třebová. K poměrnému ochlazení 

došlo na území Jeseníků. Vidnavská nížina a na Krnovsko si stále udržují své slabé pozitivní 

odchylky. V pásu od Nízkého Jeseníku přes Hornomoravský úval dále k jihu se udržují 

normálové hodnoty teplot. Relativně teplé odchylky si udržují Středomoravské Karpaty a 

Dolnomoravský úval. Rozsáhlé území s negativní odchylkou nalezneme na severovýchodě 

Moravy a Slezska.   
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Červencové hodnocení umožňuje porovnání s výsledky Gregorovy práce (mapa 4.1.9), 

který výsledné rozložení teplotních anomálií dosti zjednodušil, neboť chtěl takto odstranit chyby 

letních měření u špatně zastíněných teploměrů. Gregor zde tak vyznačuje pouze jednu teplou 

oblast na území Křivoklátska ve spojení s Plzeňskou pánví. Chladné oblasti jsou zde zvýrazněny 

tři: v Hrubém Jeseníku, na Svitavsku a v Moravskoslezských Beskydech.  

Pokud však vezmeme v potaz jednotlivé hodnoty na Gregorově mapě, uvidíme 

normálové hodnoty v oblasti Šumavy, s výjimkou stanice Hůrka s významnou odchylkou +0,7 

°C. Stejnou odchylku mají i Chřebřany na Domažlicku nebo Tábor. Další významné kladné 

anomálie jsou ještě v Českém Krumlově a Svatém Tomáši. Teplé oblasti se vyskytují na Ústecku 

a Kadaňsku. Na Karlovarsku se již vyskytují odchylky záporné, stejně tak i na území mezi 

Děčínem a Libercem. V Jizerských horách a v Krkonoších jsou anomálie kladné. Kladné 

hodnoty se objevují ještě na Pardubicku a Hradecku, východní Českomoravské vrchovině, 

v Dyjsko-svrateckém a Dolnomoravském úvalu. Kladné anomálie jihomoravských nížin by 

mohly být ovlivněny především vysokou mírou termické kontinentality. 

Jednotlivé hodnoty poukazují ještě na mírně chladnou oblast v Javorníkách, na jihu 

Českomoravské vrchoviny a v Hornomoravském úvalu. Pokud zkonfrontujeme výše uvedený 

popis Gregorových výsledků s mapou 4.1.8, poznáme očividnou shodu. Rozdíl je pouze 

v konkrétních hodnotách, který můžeme vzhledem rozdílné metodice akceptovat. 

 
Mapa 4.1.8: Červencové teplotní anomálie 1851-1900 
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Mapa 4.1.9: Červencové teplotní anomálie 1851-1900 podle A. Gregora 

 
Zdroj: Gregor, 1929 
 
 
4.1.8. Srpen 
 

Další letní měsíc se též projevuje velkým rozmezím odchylek (mapa 4.1.10). Největší 

záporná odchylka -1,3 °C se vyskytuje ve stanici Kysibl-Kyselka, největší kladná +1,3 °C 

v Jablonci nad Nisou. Odchylky větší než 1°C se vyskytují i na mnoha dalších místech. To 

nasvědčuje na vrchol letního období. 

Do vyšších hodnot záporných odchylek se opět navrátil západ Čech s lokálními 

anomáliemi až -1,3 °C. Normálové hodnoty si udržuje pouze Cheb. K navýšení hodnot odchylek 

došlo také v Plzeňské pánvi, Příbrami, Praze, v oblasti východního Podkrušnohoří a Českého 

středohoří. Severočeská oblast záporných anomálií je v podstatě omezená na lokální zápornou 

odchylku v Děčíně. Jizerskohorská a krkonošská kladná anomálie se přiblížila nulovým 

hodnotám, výjimkou je pouze lokální extrémní odchylka v Jablonci nad Nisou. Oblast 

Českomoravské vrchoviny se přechodně objevila v nulových hodnotách. Žďárské vrchy mají 

rozložení anomálií neuspořádané, s velkou pravděpodobností tu bude hrát velkou roli lokální 

klima jednotlivých stanic. Relativně nízké teploty se stále udržují v Zábřežské vrchovině. 

Poměrně chladné jsou v tento měsíc všechny stanice na toku řeky Svitavy. Severní část Hrubého 

Jeseníku se udržuje v záporných hodnotách, oproti tomu Kralický Sněžník, Vidnavská nížina a 

Nízký Jeseník mají hodnoty kladné. Relativní teplo je stále v Dolnomoravském úvalu a ve 

Středomoravských Karpatech. 

 
Mapa 4.1.10: Srpnové teplotní anomálie 1851-1900 
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4.1.9. Září 
 

Zářijové rozložení teplotních anomálií (mapa 4.1.11) poukazuje na určitou změnu 

v charakteristikách pro letní období, rozptyl odchylek je však stále velký. Záporná odchylka -1,2 

°C je ve stanicích Kysibl-Kyselka a Čtyřicet Lánů, kladná odchylka +1,3 °C je v Jablonci nad 

Nisou.  

Šumavská oblast je stále v normálových hodnotách, relativně chladněji je přechodně 

v Českobudějovické pánvi. Západočeská oblast opět s výraznější zápornou odchylkou má 

největší anomálie v údolí Ohře. Kladné anomálie v Plzeňské pánvi, v Příbrami a Praze jsou 

oproti minulému měsíci mírnější, stejně je tomu i ve východním Podkrušnohoří. Severočeská 

oblast záporných anomálií je o málo výraznější, na východě je opět narušena výrazně vyšší 

odchylkou vyskytující se v Jablonci nad Nisou. Relativně teplá je krkonošská oblast 

s Východočeskou tabulí a horním tokem řeky Svratky. V jižní části Českomoravské vrchoviny se 

po odeznění léta zpětně vytvořily záporné odchylky. Také východní svahy Křemešnické 

vrchoviny, horní tok Svitavy a Zábřežská vrchovina jsou relativně chladnější. Oblast Hrubého 

Jeseníků se opět stává o něco chladnější, ale okolní Kralický Sněžník, Vidnavská nížina a 

Krnovsko mají stále kladné hodnoty, Nízký Jeseník je teplotně normální. Rozsáhlá oblast 

záporných anomálií na Ostravsku, v Západních Beskydech a jejich podhůří se zvolna rozpadá. 

Střed Moravy je teplotně normálový, na jihu Moravy se udržují kladné hodnoty anomálií. 

 
Mapa 4.1.11: Zářijové teplotní anomálie 1851-1900 



 49 

 
4.1.10. Říjen 

 

Říjen a listopad mají v ročním chodu teplot vzduchu specifické postavení, stejně je tomu i 

u distribuce anomálií, jež se od ostatních měsíců výrazně liší. V mnoha ohledech je říjen (mapa 

4.1.12) typickým přechodovým měsícem mezi letním a zimním obdobím. Ačkoli jsou na většině 

území teplotní odchylky blízké nule, nachází se tu i pár lokálních extrémů. Relativně 

nejchladněji je ve stanici Krásensko v Drahanské vrchovině s hodnotou -1,2 °C, nejtepleji je pak 

v Jablonci nad Nisou, Plzni, v Peřvaldíku a Uherském Brodě s odchylkou kolem +1,1 °C. 

Na území Šumavy a Pošumaví se opět vyskytují kladné anomálie, které jsou typické pro 

zimní období. Východočeská tabule se pohybuje spíše v mírně kladných hodnotách. Rozsáhlejší 

kompaktní relativně chladné území, charakteristické pro zimní období, vytváří oblast 

Českomoravské vrchoviny, Svitavska, Podorlicka a Hornomoravského úvalu. Normálové 

hodnoty se přechodně objevují v oblasti Jeseníků. Ke zvratu dochází v Západních Beskydech a 

Ostravské pánvi, kde se rozpadly kompaktní oblasti záporných anomálií. V normálových až 

mírně kladných hodnotách celý východ Moravy. Při pohledu na celkové rozložení anomálií pro 

říjen a při srovnání s ostatními měsíci lze usoudit na propojování několika důležitých činitelů. 

V Českomoravské vrchovině se již projevuje účinek nočních teplotních inverzí, které se kvůli 

nižší insolaci a malému úhrnu slunečního svitu nestačí rozpouštět. Uvažovat můžeme také o 

jistém vlivu teplotní singularity Babího léta, kdy bývá počasí dosti stabilní a slunečné.  

 
Mapa 4.1.12: Říjnové teplotní anomálie 1851-1900 
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4.1.11. Listopad 
 

Listopadové rozložení anomálií teplot (mapa 4.1.13) již napovídá zimnímu období, 

oblasti s odchylkami jsou poměrně ucelené, jejich hodnoty jsou však velice mírné. Výraznější 

záporné odchylky jsou vyhodnoceny pouze pro stanici Kysibl-Kyselka (-1,2 °C) a Frývaldov na 

severních svazích Hrubého Jeseníku (-1,0 °C), kladné odchylky ve stanici Hůrka a Petřvaldík 

(+1,2 °C).  

Typické pro zimní období jsou kladné odchylky na Šumavě, které jsou i vzhledem 

k listopadové situaci poměrně výrazné. Na šumavskou oblast zvolna navazuje relativně teplá 

Českobudějovická pánev, Písecko, Plzeňská pánev a Praha. Západočeská studená oblast je 

v podstatě omezena na výraznou lokální odchylku ve stanici Kysibl-Kyselka. Západní 

krušnohorské území, Krkonošská a Orlická oblast a Česká tabule, Středočeská pahorkatina a 

severozápad Českomoravské vrchoviny jsou v normálových hodnotách. Jih a východ 

Českomoravské vrchoviny si udržuje záporné odchylky, což svědčí o nastávajícím zimním 

období. Zajímavé je přechodné oslabení záporných anomálií při toku řeky Svitavy a v Zábřežské 

vrchovině. V záporných hodnotách se ocitá již celá oblast Jeseníků, naopak oblast Západních 

Beskyd a Ostravské pánve se překlopila do hodnot kladných, jež jsou pro tuto oblast 

charakteristické v zimním období. Podobně je tomu i ve Slovensko-moravských Karpatech. 

Jihomoravská relativně teplejší oblast se rozpadla na normálové hodnoty teplot.   

 
Mapa 4.1.13: Listopadové teplotní anomálie 1851-1900 
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4.1.12. Prosinec 
 
 Poslední hodnocený měsíc (mapa 4.1.14) má již všechny atributy pro zimní období. 

Oblasti vykazující určitou anomálii jsou poměrně kompaktní a rozsáhlé. Typický je velký rozsah 

hodnot odchylek. Relativně nejchladněji je ve stanici Nová Louka a Milovy (-1,2 °C), nejtepleji 

pak v Rusavě v Hostýnsko-vsetínské hornatině a v Uherském Brodě (+1,2 °C). 

 Oblasti teplotních anomálií by se daly vymezit poledníky. V západních Čechách se až po 

13. poledník rozkládají záporné anomálie. Zhruba mezi 13. a 15 poledníkem se nachází oblast 

s kladnými odchylkami, kde severní polovina odpovídá spíše nulovým hodnotám, jižní polovina 

je anomálně výraznější. Jde především o Šumavu a Pošumaví a navazující Českobudějovickou 

pánev, relativně teplo je i v Plzni a v Praze. Od 15. do 17. poledníku se opět pohybujeme spíše 

v záporných hodnotách, výjimkou jsou jen nevýrazné hodnoty v povodí Sázavy a jižní části 

povodí středního Labe. Výrazné záporné odchylky jsou v severních Čechách, v Krkonošské a 

Orlické oblasti a východní části České tabule. Na tyto odchylky navazuje pak jih Jesenické 

oblasti, jihovýchodní polovina Českomoravské vrchoviny, Brněnská vrchovina a 

Hornomoravský úval. Zde jsou pak vymezené oblasti s velkými odchylkami mezi tokem Oslavy 

a Svratky a v Drahanské a Zábřežské vrchovině. Na východě Moravy a ve Slezském pohraničí se 

nacházejí opět kladné anomálie, nejvýraznější v Ostravské pánvi a v Moravskoslezských 

Beskydech a v Hostýnsko-vsetínské hornatině a Vizovické vrchovině.  

 
Mapa 4.1.14: Prosincové teplotní anomálie 1851-1900 
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4.1.13. Sezony 
 

V rámci analýzy byly vypočítány hodnoty odchylek i pro sezony. Máme zde vyobrazení 

čtyř ročních období a teplého a chladného pololetí. Každá roční doba si nese své charakteristiky. 

Důsledkem zprůměrování hodnot nemají sezonní odchylky tak velký rozptyl, největší rozpětí 

hodnot má letní období a teplé pololetí.  

Zimní rozložení teplotních anomálií (mapa 4.1.15) se vyznačuje kompaktností daných 

oblastí s poměrně velkými hodnotami odchylek. Jen malá část se pohybuje blízko nulových 

hodnot. Chladná je západní část České republiky (především stanice Kysibl - Kyselka). 

V kontrastu s ní je rozsáhlá teplá oblast spojující jižní Čechy s Plzeňskou pánví, Středočeskou 

pahorkatinou, Prahou a Křivoklátskem. Odtud je zde další napojení na oblast Mostecké pánve a 

na střední Polabí. Rozsáhlé relativně chladné území se rozprostírá od Českolipska, Jizerské hory, 

Krkonoše a Orlické hory po Hrubý a Nízký Jeseník a celou Českomoravskou vrchovinu, jejíž 

jižní úpatí spadá do hodnot normálových nebo mírně kladných. Východ České republiky je 

během zimy relativně teplý. Kladné anomálie se nachází na severním úpatí Jeseníků ve 

Vidnavské nížině a Osoblažském výběžku, dále v Opavské pahorkatině, Ostravské pánvi a v celé 

západokarpatské provincii.  

Jaro (mapa 4.1.16) reprezentuje přechodné období, kdy se prolínají charakteristiky léta a 

zimy. Při podrobnějším pozorování však zpozorujeme převahu letních znaků. K relativnímu 

ochlazení došlo v šumavské části, kde se teploty pohybují kolem normálových hodnot. 

Významnější teplé odchylky jsou v jižním cípu Čech. K poměrnému oteplení došlo v severní 
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polovině Čech, kde jsou pouze lokální chladné odchylky ve stanici Kysibl - Kyselka a při 

soutoku Ploučnice s Labem. Kompaktní teplá oblast se rozprostírá v Mostecké pánvi, Českém 

středohoří, na Plzeňsku, v Praze, v Brdech a ve Středočeské pahorkatině. Teplé odchylky pak 

navazují také ve Východolabské tabuli, v Krkonoších a v Podkrkonoší. Ke zmírnění záporných 

odchylek došlo v celé oblasti Orlických hor a částečné v Českomoravské vrchovině. Hodnoty 

v jižní části vrchoviny zůstávají na stejné úrovni. Oblast Hrubého Jeseníku zůstává relativně 

chladnější zatímco Nízký Jeseník se ocitá v kladných hodnotách. K velké změně došlo ve 

východním cípu Česka. Zde se významné kladné odchylky proměnily v záporné, což je typické 

pro letní období. V jižní oblasti se objevila letní kladná odchylka.  

Léto (mapa 4.1.17) je charakteristické výskytem záporných odchylek v celé jižní části 

Čech. Poměrně významné záporné odchylky se stále nachází v západních Čechách a při soutoku 

Ploučnice a Labe. Relativně teplá je zejména Mostecká pánev, České středohoří, Plzeňsko a 

většina území středních Čech včetně Prahy. Významné kladné odchylky se nachází ve 

Východolabské tabuli, na Jablonci nad Nisou a na Sněžce. Chladná oblast Českomoravské 

vrchoviny se rozpadla do lokálních forem chladných oblastí. V Hornosvratecké vrchovině se 

nachází dokonce kladné odchylky. 

 
Mapa 4.1.15: Zimní teplotní anomálie 1851-1900 

 
 
Mapa 4.1.16: Jarní teplotní anomálie 1851-1900 
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Mapa 4.1.17: Letní teplotní anomálie 1851-1900 

 
 
 
Mapa 4.1.18: Podzimní teplotní anomálie 1851-1900 
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Východní cíp našeho území je výrazně chladný zatímco jižní Morava včetně Boskovické 

brázdy a Hornomoravského úvalu se vyznačují kladnými odchylkami. Obecně jsou oblasti více 

rozdrobené než je tomu v zimním období. 

Mapa 4.1.19: Teplotní anomálie chladného pololetí 1851-1900 

 
 
Mapa 4.1.20: Teplotní anomálie teplého pololetí 1851-1900 
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Podzimní přechodné období (mapa 4.1.8) přejímá opět charakteristiky ze zimního období. 

Poměrně dobře je vyvinuta oblast kladných anomálií na Šumavě s výjimkou Českobudějovické 

pánve. Typické  je napojení na Plzeňsko, Příbramsko, Prahu a dále Mosteckou pánev s Českým 

středohořím. Západní a severní Čechy zůstávají v záporných odchylkách, které jsou však během 

přechodného období mírnější. Pozůstatkem z letní sezony jsou kladné anomálie Východolabské 

tabule a Krkonošské oblasti a Jablonce nad Nisou. Kompaktní chladnou oblastí je opět 

Českomoravská vrchovina s napojením na oblast Jeseníků. Ve Vidnavské nížině a v 

Osoblažském výběžku se trvale vyskytuje kladná anomálie. Východní výběžek má nekompaktní 

lokální odchylky a celkově je oblast teplotně blízká normálu. Nekompaktní je celá oblast Moravy 

s významnější kladnou odchylkou ve Vizovické vrchovině.  

Mapové zobrazení průměru chladného pololetí (mapa 4.1.19) je obdobné zimnímu 

období. Dobře se projevuje kladná odchylka Šumavské oblasti, Plzeňska, Prahy. Mostecko a 

Východolabská tabule nejsou příliš výrazné. Severní Čechy, Orlické hory a Českomoravská 

vrchovina tvoří typickou zimní kompaktní relativně chladnou oblast. Moravské odchylky jsou 

dosti rozdrobené, ale převažují lokální kladné odchylky.  

Teplý půlrok (mapa 4.1.20) téměř odpovídá letnímu období, protože příslušné 

přechodové měsíce přejímají z velké části letní charakteristiky rozložení teplotních anomálií. 

Potvrzuje se zde sezonalita oblasti Šumavy a Pošumaví, východní části Krušnohorské oblasti, 
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východního Polabí společně s Krkonošemi. Sezonní je také kladná odchylka v Nízkém Jeseníku 

a jižní Moravě a záporná odchylka nejvýchodnějšího výběžku našeho území. 

 
4.1.14. Roční průměr  
 

Roční výsledky ukazují, jestli teploty vzduchu v určité stanici či území odpovídají spíše 

kladné nebo naopak záporné odchylce, zda se oblast jeví vůči své geografické poloze chladnější 

nebo teplejší. Jelikož značná část plochy je nedostatečně pokrytá stanicemi, ukázaly se nám zde 

poměrně vysoké odchylky, přestože jde o roční průměr teplot, který by měl výchylky 

v jednotlivých měsících zhladit. Největší záporná odchylka (-1,0 °C) se vyskytuje ve stanici 

Kysibl-Kyselka, jenž má extrémní hodnoty celý rok, a dále Košíkov na východě Českomoravské 

vrchoviny. Nejvyšší kladné odchylky jsou v Plzni s trvalou odchylkou kolem +1,0 °C a ve stanici 

Petřvaldík, jež má své extrémy spíše během zimního období.  

Šumavská oblast je v ročním průměru spíše teplá, přestože jde spíše o sezonní jev. 

Kladné odchylky se zde vyskytují zejména v zimním klimatickém období. Relativně nejteplejší 

je stanice Svatý Tomáš, jež si udržuje kladnou odchylku po celý rok, zatímco Vimperk pouze 

během studené poloviny roku. Tato sezonní anomálie je způsobena elementární formou fénu, jež 

vzniká zejména při jihozápadním proudění během zimního období a má vliv nejen na oteplení 

vzduchu v závětří hor, ale i na rozpouštění inverzí sestupujícím větrem z hor.  

Stanice v Plzni vykazuje celoročně významnou kladnou odchylku. V zimě má zde na 

rozpouštění inverzí dobrý vliv morfologie Plzeňské pánve, která je trychtýřovitě rozevřena od 

severovýchodu k jihozápadu. V užší části pánve dochází k zesílenému prudění, které má příznivý 

vliv na rozpouštění zimních inverzí. V létě přispívá ke kladným odchylkám prohřátí Plzeňské 

pánve. Další roli bude zřejmě hrát městské klima. 

Oblast Českobudějovické pánve má sezonní chod odchylek. Přes zimu jsou tu hodnoty 

kladné, během léta pak záporné. V ročním průměru je oblast teplotně normální. Stanice Hluboká 

se nachází již uzavřenějším údolí u toku Vltavy, které je hůře ventilované a mohou se zde 

vyskytovat nízká ranní minima. Při jižním proudění zde může naopak docházet k většímu 

provětrávání navíc spojenému s fénovým účinkem v závětří Šumavy.  

Západočeská oblast vykazuje záporné odchylky po celý rok. V zimě jsou výraznější, 

během přechodových období se přibližují normálu. Většina stanic se nachází ve městech, která 

jsou často situovaná v kotlinách, pánvích nebo v údolích řek (Cheb, Chodová Planá, Karlovy 

Vary, Kysibl – Kyselka), což opět nahrává dlouhodobějšímu udržování termických inverzí. 

Východní Podkrušnohoří má celoročně kladné anomálie, pouze v zimním období jsou mírně 

oslabené. Stanice jsou umístěny v Mostecké pánvi ve městech Lovosice, Most - Vtelno a Teplice 
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nebo v Dolnooharské tabuli (Lovosice, Litoměřice). Všeobecně zde půjde o teplou oblast, kde se 

navíc může zčásti projevovat městské klima. Během zimního období jsou kladné odchylky 

sráženy častějším výskytem inverzí, což se projevuje zejména u Teplic. 

Město Praha má své typické městské klima, jež se projevuje tepelným ostrovem. Chod 

odchylek není příliš výrazný, v průměru se pohybují kolem +0,5 °C. Město Příbram má také 

celoroční kladnou odchylku a vzhledem ke své velké nadmořské výšce je relativně teplé. Noční 

minima tu nejsou tak nízká, jako u stanic umístěných v inverzních údolních polohách.  

Do chladné severočeské oblasti se řadí stanice Bělá pod Bezdězem a stanice situované v 

povodí Ploučnice a v okolí Liberce. Odchylky v děčínských stanicích (Podmokly, Libverda) a 

v Benešově nad Ploučnicí se zvýrazňují především během letního období, stanice na Liberecku 

jsou relativně nejchladnější během zimy. Výjimku zde tvoří Jablonec na Nisou, který má 

zejména během letního období významné kladné odchylky. Jejich příčiny nejsou zcela zřejmé, 

ale lze usuzovat na částečné ovlivnění městským klimatem či na samotnou lokaci stanice v 

terénu. Sněžka má po celý rok kladnou anomálii, jelikož je umístěna ze všech stanic nejvýš a 

podle jednotného regresního koeficientu nelze u této stanice dobře odstranit vliv nadmořské 

výšky.  

Stanice ve východní části České tabule vykazují v ročním průměru spíše kladné hodnoty. 

Stanice Nový Bydžov na řece Cidlině a Josefov na Metuji mají záporné odchylky během 

zimního období, Josefov má odchylku výraznější. Čáslav, Vejvanovice u Pardubic a Rosice se 

drží kladných hodnot během celého roku, během léta jsou však anomálně mírnější než stanice na 

severu.  

 
Mapa 4.1.21: Roční teplotní anomálie 1851-1900 
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Mapa 4.1.22: Roční teplotní anomálie 1851-1900 podle A. Gregora 

 
Zdroj: Gregor, 1929 
 

Složitou oblastí na vyhodnocování je Českomoravská a Brněnská vrchovina ve spojení 

s Orlickou a Jesenickou oblastí. V ročním průměru je tento celek v relativních hodnotách spíše 

chladnější. To platí zejména v zimním období, kdy je oblast se zápornými odchylkami 

kompaktní a dosti výraznější. Jižní část Českomoravské vrchoviny je během roku dosti 

nevýraznou oblastí záporných anomálií, vyšší odchylky se vyskytují především od září do ledna. 

Povodí Oslavy, Svratky a Svitavy jsou zastoupena poměrně velkým počtem stanic. V ročním 

průměru je tato oblast relativně chladná, ale lokality s nejvýraznějšími odchylkami se během 
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roku poměrně mění. Na rozdílných místních teplotách  vzduchu se zde často podílejí faktory 

vyplývající z velké členitosti terénu: poloha stanic v závětří či návětří vůči převládajícímu 

proudění, míra ventilace jednotlivých údolí, vhodnost podmínek pro rozpouštění inverze. Stanice 

v této oblasti jsou často situované v údolích při říčních tocích, kde je navíc zřejmý vliv vodní 

plochy na denní chod teplot.  

Oblast Hrubého Jeseníku je poměrně chladná, oproti tomu severně položená Vidnavská 

nížina vykazuje po celý rok, zejména v zimním období, kladné odchylky. Příčinou je především 

vliv elementární formy fénu při jihozápadním proudění. Podobná situace je i na Krnovsku. Jižní 

část Jeseníků je v ročním průměru teplotně normální, během teplé poloviny roku je relativně 

teplejší, v zimě se zde vyskytuji nevýrazné záporné odchylky.  

Další oblastí se společnou charakteristikou jsou Moravskoslezské Beskydy včetně 

Javorníků a Jablunkovské vrchoviny, Ostravská pánev, Moravská brána a Opavská pahorkatina. 

V ročním průměru je toto území mírně pod normálem, výjimkou je zde pouze stanice Petřvaldík 

vykazující celoročně kladnou odchylku. Během zimního období, zejména v prosinci, se celé 

území nachází v kladných odchylkách. V období léta se celém území objevují záporné odchylky, 

z nichž největší lze vysledovat v údolních stanicích Staré Hamry a Horní Morávka.  

Jihovýchod Moravy je během celého roku poměrně teplý. Během léta jsou výraznější 

kladné odchylky v Dolnomoravském úvalu, jinak je rozložení anomálií v celé oblasti během roku 

dosti neuspořádané. Roční rozložení teplotních anomálií zpracoval a opět i graficky znázornil 

Gregor. Celá šumavská oblast, Českobudějovicka pánev, Český les a západní Čechy zahrnující 

Karlovarskou vrchovinu jsou v mírně chladné zóně. Mírně teplé anomálie se vyskytují v ústecko-

teplické oblasti, v Českém středohoří, na Křivoklátsku a v Plzeňské pánvi, na rozhraní Jizerských 

hor a Krkonoš a oblasti Hradecko - Pardubicko.  

Nejrozsáhlejší mírně chladné území představuje podle Gregora Českomoravská 

vrchovina ve spojení s jižní Moravou. Výraznější studené oblasti se vyskytují na Svitavsku a 

Dačicku. Plošně menší mírně chladné oblasti jsou na Ostravsku a okolí Valašského Meziříčí. 

Mírně teplý je Nízký Jeseník, severní Hrubý Jeseník a Osoblažský výběžek s výrazněji teplým 

Krnovskem a Javornickým výběžkem. Mírně kladné odchylky se pak nachází ještě v okolí 

Jablunkova a v severní části Bílých Karpat.  

4.2. Normálové období 1901-1950 
 
 Pro toto padesátileté období byla vypracována již poměrně kvalitní a rozsáhlá databáze, 

z čehož vyplývá lepší vyobrazení na mapách, kde je patrné mají-li teplotní odchylky lokální nebo 

regionální význam. V tomto období jsem měla k dispozici celkem 326 českých stanic a 124 
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stanic zahraničních, jež vytvářejí poměrně hustou síť dat, se kterými se dá již dobře pracovat. 

Výsledné rozložení teplotních anomálií je vypovídající a dobře interpretovatelné.    

 
4.2.1. Leden    
 
 Prostorové rozložení teplotních anomálií v lednu (mapa 4.2.1) poukazuje na zmírňující 

vliv oceánického klimatu vyšších poloh, které způsobuje, že zimní teploty nejsou tak nízké, jak 

by odpovídalo nadmořské výšce. Proto se kladné anomálie rozprostírají spíše v okrajových 

částech našeho území, kde se rozprostírají všechna vysoká pohoří. Záporné odchylky v nižších 

polohách jsou značně ovlivňovány výskytem celodenních inverzí. Rozptyl odchylek je poměrně 

velký, což je pro vrchol zimy typické. Nevýraznější záporné anomálie se vyskytují ve stanici 

Stránské (-1,2 °C) a Dřemovice (-1,1 °C) v Nízkém Jeseníku. Největší kladné odchylky jsou ve 

stanici Město Albrechtice - Žáry na pomezí Osoblažského výběžku a Stachy - Zadov na Šumavě 

(+1,3 °C).  

 Významné území s kladnou teplotní anomálií propojuje oblast Šumavy a Pošumaví s 

Českobudějovickou a Třeboňskou pánví. Nejvýraznější odchylky jsou na severovýchodních 

úpatích Šumavy, kde se během zimy nejlépe projevuje jihozápadní proudění s fénovým účinkem, 

který napomáhá také k rozpouštění inverzí. Ačkoliv jižní a jihozápadní situace nejsou tak časté, 

je teplotní rozdíl závětrných a návětrných poloh tak veliký, že se v celkovém průměru dobře 

projevují. Stanice Nová Pec ve vltavském údolí má odchylku blízkou nule, což je způsobeno 

horším provětráním a menším účinkem rozpouštění inverzí.    

 Středočeská pahorkatina je oblast anomálně nevýrazná. Vyskytují se zde mírné lokální 

odchylky do 0,3 °C, dokonce i oblast České Sibiře je v nulových hodnotách. Podobná situace 

nastává i v Brdech. Zápornou anomálii vykazuje západ Čech, lokálně s výraznějšími hodnotami 

v Plaské pahorkatině. Kladné odchylky se nachází v Sokolově a Kadani. Oblast Krušných hor 

vykazuje relativně vyšší teploty než nižší polohy v Podkrušnohoří a území rozprostírající se jižně 

od toku řeky Ohře a Bíliny. Kladné hodnoty se vyskytují v městském klimatu aglomerace Ústí 

nad Labem. 

 Na pražských stanicích lze pozorovat vliv městského tepelného ostrova, který směrem do 

centra města zvyšuje svou intenzitu. Relativně teplejší je i okolí Prahy a zejména oblasti 

položené východně. Jsou to prostory zasahující Polabí a Posázaví až k Pardubicím. 

Nejvýznamnější odchylku +0.9 °C má Kolín. Oblast je dobře ventilována. 

 V severních Čechách, přibližně na území Ralské a Jičínské pahorkatiny, Lužických a 

Jizerských hor, západních Krkonoš a celého Podkrkonoší, se nachází oblast záporných odchylek 

(kolem -0,8 °C), které jsou nejvýraznější  především na pomezí Jizerských hor a Krkonoš 
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(Harrachov a Desná, Souš), Krkonošského podhůří a Podorlické pahorkatiny (Bílá Třemošná a 

Jaroměř). Kladné anomálie vykazuje Frýdlantský výběžek (+0,8 °C) a Sněžka, která má 

charakteristiky klimatu oceánského. Šluknovský a Broumovský výběžek mají normálové 

hodnoty. 

 Na severočeské anomálie navazuje Orlická oblast, Nízký Jeseník, Zábřežská a Brněnská 

vrchovina a Českomoravská vrchovina. Toto relativně chladné území je poměrně kompaktní. 

Nejvýraznější odchylky se vyskytují v Nízkém Jeseníku, konkrétně ve Stránském (-1,2 °C) a 

v Dřemovicích (-1,1 °C). Tyto a jiné blízké stanice jsou situované většinou na jihozápadních 

svazích a v případě jihozápadního proudění by se zde mohla udržovat inverze. Výrazné kladné 

anomálie se vyskytují v závětří Hrubého Jeseníku při hranicích s Polskem, kde je nejteplejší 

oblastí Osoblažský výběžek s odchylkou až +1,3 °C. Západní Beskydy a Ostravská pánev 

vykazují poměrně významné kladné anomálie, zvláště stanice Tyra s odchylkou +1,0 °C. 

Relativně teplé je území Dolnomoravského úvalu a Bílých Karpat. 

 
Mapa 4.2.1: Lednové teplotní anomálie 1901-1950 

 
 
4.2.2. Únor 
 

 Únorové rozložení anomálií teplot (mapa 4.2.2) poukazuje na zmírnění záporných 

odchylek, které jsou typické pro vrchol zimy. K oslabení kladných odchylek došlo v centrální 

části našeho území. Rozmezí odchylek je od -1,0 °C v Dřemovicích do 1,1 °C na Kleti.  
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Stále dobře patrná je oblast kladných anomálií na Šumavě. V Českobudějovické pánvi jsou 

odchylky mírně oslabeny. Rozlohou a intenzitou se toto území jako celek nemění. Západočeská 

oblast je stále v nulových odchylkách teplot. Relativně nejchladnější tu je Plzeňská pánev a 

Ašský výběžek. Krušnohorská a podkrušnohorská oblast má slabé odchylky. Relativně 

chladnější jsou vyšší polohy, naopak teplejší Kadaň a Ústí nad Labem. Odchylky v Praze 

oslabily na +0,9 °C, směrem z centra jsou slabší. Relativně teplá je i oblast Brd, Středočeská 

pahorkatina s relativním oteplením jižní partie, Kolínsko a Pardubicko. Severočeská chladná 

oblast je stále v záporných odchylkách, které mírně oslabily svou intenzitu. K relativnímu 

ochlazení však došlo ve Frýdlantskému výběžku. K zesílení odchylek došlo v Orlické oblasti 

(Žamberk až -0,8 °C), naopak oblast  Jeseníků a Českomoravská vrchovina jsou relativně 

teplejší. Centra významnějších odchylek jsou jižní části Nízkého Jeseníku a ve Žďárských 

vrších. Poměrně teplý je nadále Osoblažský výběžek, Zlaté hory a Vidnavská nížina. 

V Ostravské pánvi a v Západních Beskydech došlo k výraznému oslabení kladných anomálií a v 

Dolnomoravském úvale a v Bílých Karpatech jsou zhruba na stejné úrovni.  

 
Mapa 4.2.2: Únorové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.3. Březen 
 
 Velká část území přešla do kladných hodnot anomálií (mapa 4.2.3). Původní kladné 

odchylky jsou poměrně oslabené, podobně je to i u klasických oblastí záporných hodnot. 
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Takovéto charakteristiky odpovídají přechodovému období mezi zimou a létem. Rozptyl 

odchylek je v rozmezí od -1,0 °C v Baníně na řece Svitavě po +1,2 °C na Kleti.  

 Šumavská oblast má stále kladné anomálie, významnější odchylky se ale postupně 

lokalizují. Relativně teplejší je její jihovýchodní část. Západní Čechy zcela ztratily své 

charakteristické záporné anomálie, což je pro přechodná období typické. Lokálně se záporná 

odchylka vyskytuje v Plzeňské pánvi. Do kladných odchylek v podstatě spadá celá západní 

polovina našeho území, jejich hodnoty však nejsou významné. K relativnímu oteplení došlo 

v Českém středohoří a v Mostecké pánvi. Pražský tepelný ostrov se málo zvýraznil, jeho rozsah 

je však méně nápadnější. Lokální záporné odchylky se vyskytují v severních Čechách na pomezí 

Jizerských hor a Krkonoš. Orlické hory si stále udržují poměrně významné záporné anomálie, 

stejně tak i Českomoravská vrchovina s největší odchylkou v Řehořově (-0,9 °C). Nízký a Hrubý 

Jeseník jsou stále významnou zónou záporných odchylek. Oblast Zlatohorské vrchoviny a 

Vidnavské nížiny ztratila své významné teplé anomálie. Oblast Západních Beskyd a Ostravské 

pánve se ocitla v normálových hodnotách, kde se navíc objevují lokální záporné odchylky. Jižní 

Morava si udržuje své kladné anomálie. 

 
Mapa 4.2.3: Březnové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.4. Duben 
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 Dubnové rozložení teplotních anomálií (mapa 4.2.4) má již některé charakteristiky 

letního období. Začínají se projevovat sezonní anomální oblasti. Záporné odchylky zesílily na 

hodnotu -1,4 °C v Baníně, zatímco kladné hodnoty se pohybují pouze do +1,0 °C na Radhošti. 

 Šumavská oblast kladných odchylek se zcela rozpadla na nevýrazné odchylky blízké 

nulové hodnotě. Lokálně je teplejší pouze Kleť. V nulových hodnotách se pohybuje i oblast 

Českého středohoří a Brd, západní Čechy s výraznější zápornou odchylkou v Plzeňské pánvi a 

v Křivoklátské vrchovině. Významnější kompaktní teplá zóna se vytváří v Krušnohorské oblasti, 

kde se výrazné odchylky nachází zejména v pánevních oblastech a v nížinách podél řek Bíliny, 

Ohře a Labe. Relativně nejteplejší je Ústecko, Teplicko a České středohoří. Celá oblast je 

propojena s kladnými anomáliemi Pražské plošiny. Samotná Praha má odchylky méně významné 

(do +0,9 °C na Karlově). Severočeská oblast je v podstatě omezena na lokální záporné anomálie 

na Jizersko-krkonošském pomezí. Významnější záporné odchylky se vyskytují v Orlické tabuli, 

při toku řeky Labe. Orlické hory mají své chladné anomálie oslabené. Na horním toku řeky 

Svitavy došlo však k prohloubení odchylky. V Hrubém Jeseníku se záporné anomálie přesunuly 

k severu a oblasti položené na severu mají pouze nulové hodnoty odchylek. Na Jablunkovsku se 

vytváří významnější chladná oblast. Moravskoslezské Beskydy se nachází spíše v nulových 

hodnotách. Stabilní teplá oblast se nachází v Dolnomoravském úvale. 

 
Mapa 4.2.4: Dubnové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.5. Květen 
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 Květen již plně prokazuje charakteristiky letního období (mapa 4.2.5). Oblasti anomálií 

jsou poměrně rozdrobené a nesouvislé. Hodně oblastí se projevuje inverzně k zimní situaci, což 

se týká sezonních odchylek. Rozpětí hodnot je prozatím poměrně malé. Relativně nejchladněji je 

v Baníně s odchylkou -1,0 °C, naopak nejtepleji v Hořicích s odchylkou +0,9 °C. 

 Šumavská oblast se rozdrobila na liniové záporné odchylky soustředící se v říčních údolí 

a lokální kladné odchylky vyšších poloh. Západní Čechy mají většinou nulové hodnoty. 

Výraznější kladné odchylky jsou v Podčeskoleské pahorkatině a Tepelské vrchovině, naopak 

záporné na Plzeňsku, na Křivoklátsku a při toku Berounky. Východní část krušnohorského území 

je relativně teplejší než západní, zvláště pak Mostecká pánev. Kladné odchylky se dále vyskytují 

v Dolnooharské tabuli, Pražské plošině a Středolabské tabuli. Severočeská oblast záporných 

anomálií je oslabená. Lokálně se výraznější odchylky nachází v Zákupech a na stanici Desná - 

Souš. Mírnější jsou odchylky také v Orlické oblasti a na Českomoravské vrchovině. Jesenická 

oblast je teplotně normální. Lokální záporné odchylky se nachází v Železné (-0,7 °C) 

severovýchodně od Pradědu a v Horní Lipové (-0,6 °C). Obě stanice se nachází v nadmořské 

výšce kolem 700 m n. m. Poměrně chladná je Moravská brána a Jablunkovsko. Mírné kladné 

odchylky mají Moravskoslezské Beskydy. Bílé Karpaty se poměrně ochladily, jižní Morava si 

udržuje kladné odchylky v Dolnomoravském a Dyjsko-svrateckém úvale.  

 
Mapa 4.2.5: Květnové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.6. Červen  
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 Severozápadní část našeho území se relativně oteplila, naopak k zesílení záporným 

odchylek došlo na východě Čech a Moravy (mapa 4.2.6). Z toho vyplývá i větší rozsah odchylek, 

které se pohybují od -1,0 °C v Baníně do +1,0 v Dubňanech a v Klementinu.  

 Šumavská oblast má na většině území nulové odchylky, nejvyšší hodnota +0,6 °C je 

v Horské Kvildě - Březníku a na Kleti. Záporné hodnoty se nachází spíše v údolích řek, kde horši 

proventilování uzavřenějšího konkávního terénu a vodní plocha mají vliv na nízká ranní minima. 

Západní Čechy se přechodně ocitly v kladných anomáliích, kromě stanic na horním toku Ohře. 

Relativně teplý je Slavkovský les a Doupovské hory. Významná oblast s kladnými odchylkami je 

v Českém středohoří a v Dolnooharské tabuli, kde hodnoty dosahují až +0,8 °C v Teplicích a 

+0,7 °C v Ervěnicích. Oblast je napojena na Pražskou plošinu a pražský městský tepelný ostrov. 

Teplé lokální odchylky jsou také v Brdech a na Kolínsku. Menší chladná oblast se objevuje na 

Ještědsko-kozákovském hřbetě, v Jizerských horách a západních Krkonoších. Východ Krkonoš a 

Broumovský výběžek mají hodnoty nulové. K relativnímu ochlazení došlo v Orlických horách, 

ve Žďárských vrších a ve Svitavské pahorkatině. Oblast Jeseníků včetně severního podhůří je 

jako celek anomálně nevyhraněná. Relativně chladno je na Jablunkovsku, v Moravské bráně a ve 

Slovensko-moravských Karpatech. K velkému zvýraznění kladných odchylek došlo na Jižní 

Moravě.  

 
Mapa 4.2.6: Červnové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.7. Červenec 
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 K relativnímu ochlazování dochází v Čechách (mapa 4.2.7), naopak východ se zdá o něco 

teplejší, což by mohlo poukazovat na vliv kontinentality především v nižších polohách. Rozptyl 

odchylek je opět o něco větší, pohybují se v rozmezí od -1,1 °C v Baníně do +1,1 °C v Radhošti.    

 Celá jižní část Čech od toku Úhlavy, Berounky a Sázavy se nachází převážně 

v záporných odchylkách. Lokálně nejteplejší je Příbram s odchylkou +0,5 °C. Záporné odchylky 

nejsou výrazné, ale vytvářejí zde kompaktnější oblasti a v průběhu roku je tato oblast relativně 

nejchladnější. Západ Čech je stále relativně teplý s nejvyšší odchylkou +0,6 °C. Záporné 

odchylky se nachází na toku řeky Ohře a na Křivoklátsku. Výrazná kompaktní oblast kladných 

anomálií je v Mostecké pánvi, Českém středohoří, Dolnooharské a Středolabské tabuli a Pražské 

plošině. Největší odchylky vykazuje pražský tepelný ostrov se středem v Klementinu (+1,0 °C), 

Teplice (+0,7 °C) a Nová Ves u Kolína (+0,7). Severočeská oblast záporných odchylek se mírně 

zvýraznila, podobně jako v Orlických horách a ve Svitavské pahorkatině. Jesenická oblast se 

nachází v normálových hodnotách, v okrajových částech jsou odchylky mírně kladné. Nejteplejší 

je stanice Zábřeh a Město Albrechtice. Na celé Moravě a ve Slezsku došlo k relativnímu 

oteplení. Záporné odchylky na Jablunkovsku a v Moravské bráně se zmírnily a další oblasti se 

z mírně záporných hodnot navracejí do hodnot mírně kladných. Nejvýznamnější je oblast 

kladných anomálií na jižní Moravě s odchylkami až +1,0 °C. 

 
Mapa 4.2.7: Červencové teplotní anomálie 1901-1950 

  
4.2.8. Srpen     
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 V charakteristikách rozložení teplotních anomálií je srpen vrcholným měsícem teplé části 

roku (mapa 4.2.8). Většina oblastí je dosti rozdrobena v lokální odchylky. Relativně nejteplejší 

jsou nížiny, které dostávají v úhrnu nejvíce slunečního svitu, zvláště pak jižní Morava. Relativně 

nejchladnější je Banín s hodnotou -1,5 °C, nejteplejší je pražské Klementinum (+1,1 °C).  

 V Šumavské oblasti se zvýraznily lokální odchylky. Nejchladnější částí je zde povodí 

Blanice a údolí Vltavy. V západních Čechách je centrum záporných hodnot v údolí horní Ohře, 

jinnde jsou odchylky normálové. Anomálně významná je východní část Krušnohorské oblasti, 

západ České tabule a Pražská plošina. Vysokou odchylku má Milešovka (+0,8 °C), Nová Ves u 

Kolína (+0,9 °C) a Praha (+1,1 °C). Významné odchylky se vyskytují na jihozápadě Prahy a na 

Ondřejově. V severních Čechách jsou výraznější záporné odchylky v Děčíně, Zákupech a ve 

stanici Přepeře. Orlická oblast si ponechává záporné hodnoty. K velkému prohloubení chladných 

odchylek došlo ve Svitavské pahorkatině. K poměrně velkému ochlazení došlo ve východní 

Českomoravské vrchoviny, včetně Javořické části. Jeseníky zůstávají normálové a relativně se 

oteplil Osoblažský výběžek. Jablunkovský výběžek je v nevýrazných záporných odchylkách, 

Moravskoslezské Beskydy v normálních teplotách. Moravská brána a Slovensko-moravské 

Karpaty jsou stále relativně chladné. Kompaktní výrazná kladná anomálie je v oblasti jižní 

Moravy, především v Dolnomoravském úvale. 

 
Mapa 4.2.8: Srpnové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.9. Září 
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 V průběhu září doznívají charakteristiky letního období, postupně se však projevuje větší 

vliv nočních inverzí, neboť jsou příznivější podmínky pro jejich vznik díky kratším dnům a 

menším úhrnům slunečního svitu. Distribuce anomálií teplot (mapa 4.2.9) se přibližuje dubnové 

situaci, ale rozmezí hodnot je větší, v intervalu od -1,5 °C v Baníně do +1,2 °C na Radhošti.  

 Oblast Šumavy je stále anomálně nevyhraněná. V západních Čechách se chladněji 

projevuje Plzeňská pánev, Křivoklátsko a horní tok Ohře. Výrazná je oblast západního 

Podkrušnohoří, Českého středohoří a Dolnooharské tabule s kladnou anomálií ve spojení 

s Pražskou plošinou, Středolabskou a Východolabskou tabulí. Severočeská oblast má výraznější 

záporné anomálie, které jsou narušované lokálními kladnými odchylkami ve Frýdlantském 

výběžku, Vysokém nad Jizerou a na Benecku. Kompaktní studenou oblastí jsou Orlické hory 

s Podorlickou pahorkatinou ve spojení s relativně nejchladnější Svitavskou pahorkatinou. 

V rámci Českomoravské vrchoviny jsou výraznější odchylky v Javořické vrchovině v oblasti 

České Kanady. V Jeseníku se postupně začínají prosazovat záporné anomálie, zatímco na jejich 

severní podhůří opět přechází do hodnot kladných. Sezonní kladná anomálie se pozvolna vrací i 

do nejvýchodnějšího cípu  našeho území, především do oblasti Moravskoslezských Beskyd. 

Relativně teplá a kompaktní oblast kladných odchylek se nachází na jižní Moravě. Vliv nočních 

inverzí se zde projevuje méně, neboť je oblast dobře ventilována.  

 
Mapa 4.2.9: Zářijové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.10. Říjen 
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 Říjen má díky své teplotní singularitě babího léta poměrně specifické rozložení teplotních 

odchylek (mapa 4.2.10), ale svými charakteristikami odpovídá přechodovému měsíci březnu. 

V jihozápadní polovině Čech dochází k relativnímu oteplování. Na většině území se zmírnily 

odchylky. Mimo relativně nejchladnější Banín (-1,3 °C) a nejteplejší Stachy - Zadov (+0,9 °C) se 

na našem území výraznější odchylky větší než 0,9 °C v tomto období nevyskytují. 

 V Šumavské oblasti se pozvolna prosazují kladné odchylky typické pro zimní měsíce 

především ve vyšších polohách. Normálové hodnoty se udržují v údolích řek. Poměrně teplé jsou 

západní Čechy, zvláště partie západních Krušných hor. V ústecké oblasti došlo k nápadnému 

zmírnění odchylek, přesto se celé Krušnohoří stalo kompaktní oblastí slabších kladných 

anomálií. S tím zaniklo napojení na Pražskou plošinu a Středolabskou tabuli. Došlo k oslabení 

pražského tepelného ostrova, ale na Kolínsku se udržela výraznější lokální teplá odchylka. Slabší 

kladné hodnoty se nacházejí i v Brdské oblasti. Severní Čechy se pohybují v nulových 

odchylkách, mírně chladný je až sever Orlického území. Jižní okraj Orlických hor navazuje na 

Českomoravskou a Brněnskou vrchovinu, které své odchylky zmírnily jen nepatrně. Oblast 

Jeseníků navýšila své záporné odchylky v kontrastu se severním podhůřím, které naopak spadá 

do kladných anomálií. Východní cíp našeho území se teplotně vyrovnal do nulových odchylek a 

podobné to je i na jihovýchodě Moravy. 

 
Mapa 4.2.10: Říjnové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.11. Listopad 
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 Listopad je dalším měsícem se specifickým rozložením anomálií (mapa 4.2.11) a stále ho 

považujme za přechodný. Rozložení odchylek však již v podstatě odpovídá zimní situaci. Mimo 

Orlické hory a Českomoravskou vrchovinu se v Čechách nevyskytuje žádná výraznější záporná 

odchylka. Rozmezí odchylek se pohybuje v intervalu od -0,9 °C v Řídelově v Javořické 

vrchovině do +1,2 °C ve stanici Chodová Planá.  

 Šumava, Český les a západní Krušné hory jsou kompaktní zónou kladných anomálií, 

které se s vyšší intenzitou vyskytují spíše ve vyšších polohách. Další části Čech jsou teplotně 

nevýrazné, dokonce i pražský tepelný ostrov je značně oslaben. Odchylka v Klementinu činí 

pouhých +0,8 °C. Lokálně se vyšší hodnoty kladných odchylek nachází na Ústecku (+0,5°C), ve 

Frýdlantském výběžku a na Kolínsku (+0,9 °C) a na Pardubicku (Luže, Košumberk +0,6 °C). 

Typicky zimní kladnou odchylku má Sněžka. Nevýrazné záporné odchylky se vyskytují 

v severní části Orlické tabule. Stálá kompaktní chladná oblast je na Českomoravské a Brněnské 

vrchovině. Záporné odchylky se nachází také v Jeseníkách, v Hornomoravském úvale a 

Moravské bráně. Relativně teplá je Vidnavská nížina, Osoblažský výběžek a zejména východní 

cíp našeho území, kde jsou nevyšší odchylky především v pohořích Západních Beskyd a 

v Javorníkách. Jižní Morava ztratila své významné kladné odchylky a ocitla se v normálových 

hodnotách.  

 
Mapa 4.2.11: Listopadové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.12. Prosinec 
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 Prosincové rozložení teplotních anomálií (mapa 4.2.12) odpovídá charakteristikám 

zimního období. Vyšší polohy v okrajových částech našeho státu prokazují kladné odchylky. 

Záporné odchylky se vyskytují spíše ve středních polohách. Rozptyl odchylek je opět výraznější. 

Relativně nejchladnější je Křenov na Svitavsku (-1,1 °C), nejteplejší je Zadov (+1,3 °C). 

 K dalšímu nárůstu odchylek došlo ve vyšších partiích Šumavy, kde ojediněle přesahují 1 

°C. Odchylky jsou výraznější než v lednu, ale jejich plošné rozšíření není tak rozsáhlé. Celá 

Středočeská pahorkatina je teplotně normálová, stejně jako Poberounská oblast. Anomálně 

významnější jsou relativně teplé západní Krušné hory a Poodkrušnohoří. Další významnější 

odchylky v Čechách se projevují jen lokálně. Kladné anomálie jsou v centru Prahy, na Kolínsku 

a ve Frýdlantu, záporné na krkonošsko-jizerském pomezí a ve východním Podkrkonoší. 

Kompaktní oblast záporných odchylek se vytváří na pomezí Čech a Moravy v jihovýchodních 

Orlických horách, Svitavské pahorkatině a v Českomoravské a Brněnské vrchovině. Ke 

zvýraznění záporných hodnot došlo v Nízkém Jeseníku a v jihovýchodní polovině Hrubého 

Jeseníku. Významné kladné odchylky jsou ve Vidnavské nížině a v Osoblažském výběžku. 

Tento kontrast je pro zimní období typický, stejně jako výskyt teplých anomálií ve východním 

cípu našeho území. Na jižní Moravě se vyskytují stále nulové odchylky, stejně jako v listopadu, 

což není pro zimní období zcela typickým jevem.  

 
Mapa 4.2.12: Prosincové teplotní anomálie 1901-1950 

 
4.2.13. Sezony 
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 Teplotní odchylky spočítané ze sezonních průměrných teplot vzduchu jsou dobrým 

shrnutím jednotlivých měsíců s podobným charakterem rozložení odchylek. Jarní a podzimní 

období jsou přechodová a přejímají znaky jak letní, tak i zimní sezony. Rozptyl odchylek není 

tak veliký jako u měsíčních průměrů. Při srovnávání map čtyř ročních období a map pro teplé a 

chladné pololetí můžeme označit jednotlivé oblasti s trvalými zápornými či kladnými 

odchylkami, nebo oblasti sezonní.     

 Pro zimní období (mapa 4.2.13) je typické soustředění kladných odchylek v oblasti 

Šumavy, které se rozprostírají až do Českobudějovické a Třeboňské pánve. Jižní úpatí 

Středočeské pahorkatiny jihozápadní úpatí Českomoravské vrchoviny jsou v záporných 

odchylkách zatímco severní část Středočeské pahorkatiny, Pražská plošina, Středolabská a 

Východolabská tabule jsou v odchylkách kladných. Vše souvisí s jihozápadním proudění, které 

má během zimy největší vliv na rozpouštění inverzí v závětří hor při sestupujícím větru. Otázka 

převládajícího proudění a expozice měřících stanic v závětří či návětří hor hraje rozhodující roli 

především během zimy. Relativně chladná je celá severozápadní část České republiky, pouze 

v západní části Krušných hor, na Ústecku a ve Frýdlantském výběžku je slabá kladná odchylka. 

Poměrně chladné jsou Orlické hory a celá Českomoravská vrchovina, jižní část Hrubého 

Jeseníku a Nízký Jeseník. Na jejich severním úpatí se oproti tomu projevují kladné anomálie 

teploty vzduchu. Kladné hodnoty se objevují také na severozápadním úpatí Moravskoslezských 

Beskyd, v celé Podbeskydské pahorkatině a Ostravské pánvi. Závětří Bílých Karpat se též 

projevuje kladnými odchylkami.     

 V jarním období (mapa 4.2.14) se již tolik neprojevuje vliv inverzí, protože noci jsou již 

poměrně krátké a během dne se pak stačí dobře rozpustit. Jarní počasí je navíc dosti labilní, takže 

dochází k lepšímu promíchávání vzduchu. Prostorová distribuce anomálií je více rozdrobená a 

jejich hodnoty nejsou příliš výrazné. Kladné odchylky, které se během zimy projevovaly 

v závětří hor, nejsou již tak dobře patrné a oblasti nejsou celkově příliš kompaktní. Většina 

území v západní polovině Čech se nachází v mírně kladných teplotních odchylkách. Kladné 

odchylky v šumavské části oslabily. K relativnímu oteplení však došlo na severozápadě, kde se 

nachází kompaktnější teplá oblast v Mostecké pánvi, která oproti zimnímu období výrazně 

zesílila, a v Českém středohoří. Teplá oblast se nachází v Pražské plošině a Středolabské tabuli. 

Další kladné odchylky v Čechách mají spíše lokální charakter. Orlická oblast a Českomoravská 

vrchovina se nachází v chladné oblasti. Celé území Moravy a Slezska se nachází v záporných 

nebo jen mírně kladných odchylkách. Relativně tepleji je pouze v Dolnomoravském úvalu a 

lokálně na několika stanicích Moravskoslezských Beskyd.     
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Mapa 4.2.13: Zimní teplotní anomálie 1901-1950 

 
 
Mapa 4.2.14: Jarní teplotní anomálie 1901-1950 

 
 
 
Mapa 4.2.15: Letní teplotní anomálie 1901-1950 
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Mapa 4.2.16: Podzimní teplotní anomálie 1901-1950 

 
  
 Během letního období (mapa 4.2.15) se na jihu Čech soustředí záporné odchylky. 

Chladnější jsou především stanice lokalizované podél toků řek, zatímco výše položené stanice si 

udržují slabší hodnoty kladných odchylek. V západních Čechách se vytvořily záporné odchylky 

na horním toku Ohře a na Berounce. Dolní tok Ohře, Mostecká pánev a České středohoří mají 
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kladné odchylky v napojení na Středolabskou tabuli a Pražskou plošinu. Poměrně chladný je 

sever Čech, Orlická oblast, Východočeská tabule a Českomoravská vrchovina. Jesenická oblast 

je teplotně normálová a Osoblažský výběžek si udržuje i přes léto kladné hodnoty. Naopak 

Jablunkovský výběžek se ocitá v záporných hodnotách a jde tedy o místo se sezonním projevem 

teplotní anomálie. Záporné anomálie se vyskytují i v Moravské bráně a ve Slovensko-

moravských Karpatech. Jih Moravy se však vyznačuje rozsáhlou, kompaktní a výraznou kladnou 

odchylkou, která se v takovéto míře vyskytuje pouze během vrcholného léta. 

 Podzimní rozložení anomálií (mapa 4.2.16.) je dosti podobné jarnímu přechodovému 

období, převažuje zde však více charakteristiky zimního období. Odchylky v Mostecké pánvi a 

v Českém středohoří nejsou tak výrazné. V kladných anomáliích se však vyskytují celé Krušné 

hory. Západočeská oblast je během přechodových období v normálových hodnotách, tedy 

dochází zde oproti zimním a letním měsícům k relativnímu oteplení. Výraznější anomálie se 

vyskytují v oblasti Orlických hor a podhůří a Českomoravsko vrchovině, což nasvědčuje větší 

podobnosti zimnímu období. Výrazněji chladnější je i oblast Jeseníků v protikladu s relativně 

teplejším Osoblažským výběžkem a Vidnavskou nížinou. Znakem zimního období je i kladná 

anomálie Moravskoslezských Beskyd a Javorníků. Jihomoravská relativně teplá oblast se 

přesouvá z Dolnomoravského úvalu do podhůří Bílých Karpat. 

 V chladném pololetí (mapa 4.2.17) převažují samozřejmě charakteristiky ze zimního 

období. Zobrazuje se nám sezonní významná oblast kladných anomálií na Šumavě, ve Vidnavské 

nížině a Osoblažském výběžku, v Moravskoslezských Beskydech a na Jablunkovsku a v Bílých 

Karpatech. U záporných odchylek dochází během chladného půlroku k jejich zesílení. Na první 

pohled je patrný výskyt odchylek v příhraničních oblastech, kde se vyskytují naše největší 

pohoří, a ve středních Čechách včetně pražského tepelného ostrova. Chladné jsou oblasti 

s nevhodnou expozicí svahů vůči převládajícímu proudění. K takové situaci dochází na pomezí 

Jizerských hor a Krkonoš, v Orlických horách, v Českomoravské vrchovině a oblasti Jeseníků, 

kde dochází k větší koncentraci oblačnosti. 

 Rozložení teplotních anomálií v letním pololetí (mapa 4.2.18) je celkově dosti 

nekompaktní. Teplé pololetí se vyznačuje svou sezonní kladnou odchylkou v Mostecké pánvi a 

Českém středohoří s kompaktním napojením na Pražskou plošinu a Středolabskou tabuli. 

Sezonní kladná odchylka se nachází také na jižní Moravě, kde se projevuje jako rozsáhlá 

souvislá oblast. Přechodné oblasti se zápornými hodnotami se nachází v menší míře v západních 

Čechách, které se během léta jeví chladněji. Stabilní odchylky Orlických hor, Českomoravské 

vrchoviny a Jeseníku jsou během teplých měsíců poněkud oslabené. Ve východním cípu naší 

republiky se ztrácí kladné odchylky a přibližují se k normálu, na Jablunkovsku se nachází 
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dokonce výraznější záporná odchylka. Sezonně se projevují všechna pohoří Západokarpatské 

provincie, jež jsou v teplé polovině roku převážně v záporných odchylkách. 

 
Mapa 4.2.17: Teplotní anomálie v chladném pololetí 1901-1950 

 
 
Mapa 4.2.18: Teplotní anomálie v teplém pololetí 1901-1950 

 
 
4.2.14. Roční průměr 
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 V ročním průměru (mapa 4.2.19) došlo opět k shlazení výraznějších odchylek. V územích 

s výrazným sezonním chodem, kde se střídají záporné anomálie s kladnými, jsou v ročním 

průměru zaznamenány nulové hodnoty. Při interpolaci hodnot většího počtu stanic v dané oblasti 

dochází ke stírání lokálních výraznějších anomálií. Proto je rozpětí odchylek poměrně malé. 

Relativně nejchladnější místo v ročním průměru je Banín s hodnotou -1,0 °C. Jeho odchylky 

mají výrazný roční chod od -0,2 °C v prosinci po -1,5 °C v srpnu. Relativně nejteplejší jsou 

pražské stanice Klementinum a Karlov s hodnotami kolem +0,9 °C, kde není roční chod tak 

znatelný, ale přechodná období bývají méně výraznější než léto a zima. Stejnou odchylku má 

také Kleť s výraznějším zimním obdobím a Město Albrechtice - Žáry s výraznější zimou a létem.  

 V ročním průměru se jako relativně teplá jeví oblast Šumavy, kde jsou během zimního 

období výrazné kladné odchylky. V létě mají anomálie lokální rozsah. Záporné hodnoty se 

vyskytují v údolních polohách a kladné v polohách vyšších. Během zimy se zde projevuje 

fénový účinek při jihozápadním proudění, což se projevuje zejména na severozápadních svazích 

pohoří. Sestupující vítr, jež je pseudoadiabaticky ohřátý, má navíc účinky při rozpouštění 

zimních inverzí, což je znatelné i v přilehlých pánevních polohách. K provětrání severněji 

položených poloh brání již Plzeňská a Středočeská pahorkatina a Brdy na jejichž jihozápadních 

svazích může naopak docházet k akumulaci nízké oblačnosti. V letních obdobích má na teploty 

vliv prochlazení neventilovaných údolních poloh během nočních hodin. 

 Oblast Českého lesa má v ročním průměru spíše kladné odchylky, ne však s takovou 

výrazností jako Šumava. Kladné hodnoty se tu prosazují spíše v létě nebo v říjnu a listopadu, ale 

převážně tu lze zaznamenat normálové hodnoty. Západní okraj Čech se jeví v relativních 

teplotách normálově. V teplé polovině roku se chladněji projevují opět stanice ležící v údolích na 

horním tok Ohře, které mají nízká minima. Nevýrazně chladná je Plzeňská pánev, kde se 

projevují záporné odchylky zejména v přechodových obdobích. 

 Kladné odchylky se převážně projevují v oblasti Brd. Oproti tomu Křivoklátsko se 

v ročním průměru jeví chladněji. Středočeská pahorkatina je v průměru normálová. Během zimy 

se zde projevují kladné odchylky, ale v teplé části roku je tu relativně chladněji. Stanice 

Petrovice, která zastupuje oblast České Sibiře, vykazuje v průměru spíše záporné odchylky. Ty 

však nejsou výrazné, pouze v červenci dosahují hodnot až -0,7 °C.   

 Krušnohorská oblast je poměrně teplá, zvláště její východní část. Rozložení teplotních 

anomálií je zde v průběhu roku dost proměnlivé. Z počátku roku jsou zde hodnoty poměrně 

nevýrazné. V přechodném období se zde vyskytují kladné odchylky, které se v následujících 

měsících udržují spíše na východě. V letních měsících má západní část záporné hodnoty 
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odchylek. Ve zbytku roku je celá oblast poměrně teplá, zvláště pak na západě. Silnější kladné 

odchylky jsou během léta hlavně v Mostecké pánvi a v Českém středohoří. Během zimy je 

v oblasti Ústecka hodně oblačnosti a malé úhrny slunečního svitu. 

 Pražský tepelný ostrov je dobře vykreslen díky dostatečnému počtu stanic ve městě a jeho 

okolí. Relativně nejtepleji je v centru města na stanici Klementinum a Karlov, jejichž odchylky 

se pohybují v hodnotách kolem +1,0 °C. Na znatelnější projev městského tepelného ostrova 

v letě mají příznivý vliv stabilní synoptické situace, kdy nedochází k dobrému provětrávání 

prohřátých městských ploch. Během zimy má velký vliv odpadní teplo z provozu města.  

 Relativně teplé jsou oblasti Mostecké pánve, Českého středohoří a Pražské plošiny 

v návaznosti na dolní Polabí (zvláště území levé strany povodí toku Labe). Zhruba se jedná o 

Dolnooharskou, Středolabskou a Východolabskou tabuli a pahorkatiny mezi Labem a Sázavou. 

Území při soutoku Labe s Ohří se výrazněji projevují od dubna do září. Středolabská oblast se 

relativně tepleji projevuje především od října do února. Trvale je nejteplejší Kolín s odchylkou 

až +0,9 °C a Nová Ves u Velimi.  

 Severní část Čech vykazuje v průběhu roku většinou záporné odchylky, které jsou 

výraznější během zimy a léta.  Výjimkou je Frýdlantský výběžek, který má kladnou odchylku. 

Stanice Frýdlant není orograficky chráněn pouze ze severní strany. Odchylka je najvýraznější 

během zimy. Nejchladnějším místem bývá předěl mezi Jizerskými horami a Krkonošemi. Od 

listopadu do ledna má významnější kladnou odchylku stanice na Sněžce.  

 Významnou zápornou odchylku mají Orlické hory a jejich podhůří včetně přilehlé 

Orlické tabule a Svitavské pahorkatiny. Hodnoty odchylek zde mírně oslabují během dubna až 

května a také v listopadu. Stanice jsou exponované vůči převládajícímu západnímu proudění. 

Během roku je v této oblasti více oblačnosti, což je nápadné hlavně v teplé polovině roku. 

Navazující chladnou oblastí je Českomoravská a Brněnská vrchovina, kde jsou nejvýraznější 

odchylky především v chladné polovině roku. Jejich rozložení je kompaktní a hodnoty odchylek 

výrazné. Nejchladnější stanicí z celého prostoru je Banín na řece Svitavě (zmíněno výše v textu). 

Významnou odchylku má také stanice Polička (během roku odchylky kolem -0,8 °C), která se 

nachází v údolí úzce otevřeném k severu. Nejvýraznější odchylky jsou ve vrchovina nacházející 

se mezi toky Svratky a Svitavy, ve Žďárských vrších, Křižanovské vrchovině, na jihu 

Jevišovické pahorkatiny a v Javořické vrchovině (oblast České Kanady). Záporné odchylky jsou 

podporované i z rakouské strany. Na velkoplošných klenbách Českomoravské vrchoviny dochází 

k intenzivnímu vyzařování, které je díky vyklenutí vyšší než u vodorovného povrchu. V zimě se 

zde mohou vyskytovat časté inverze díky horšímu provětrání údolních poloh. 
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 V ročním průměru se relativně chladně projevuje oblast Hrubého a Nízkého Jeseníku. 

Odchylky jsou nejvýraznější během zimního období. V létě se zde většinou objevují normálové 

nebo mírně kladné hodnoty. Nejstudenější je oblast Oderských vrchů, kde se nachází stanice 

Dřemovice, která mívá v zimě odchylku až -1,1 °C. Určitý kontrast k této oblasti tvoří území 

položené severně v Jesenickém podhůří, ve Vidnavské nížině a Osoblažském výběžku, kde se 

zejména v zimním období vyskytují výraznější kladné odchylky. Ty jsou způsobené elementární 

formou fénu v závětří Hrubého Jeseníku. Jsou vlastně analogickým případem k Šumavské 

oblasti, pouze v menším prostorovém měřítku.   

 Typickou sezonní oblastí je východní výběžek našeho území, který se během zimního 

období projevuje s výraznou kladnou odchylkou, zatímco letní odchylky jsou záporné. Velké 

rozdíly se týkají především oblasti Moravskoslezských Beskyd a Jablunkovského výběžku. 

Lednové anomálie stoupají až k hodnotě +1,0 °C ve stanici Tyra a ve stanici Ostravice +1,1 °C, 

naopak v červnu se ve stejných stanicích pohybují odchylky na hodnotách -0,8 a -0,7 °C. Přilehlá 

oblast Javorníků a Hostýnských vrchů má též sezonní odchylky. Kladné odchylky se vyskytují 

od září do ledna, v dalších částech roku je oblast anomálně nevyhraněná. Charakteristickou 

teplou oblastí je Dolnomoravský úval a přilehlá část Bílých Karpat, kde se výrazné kladné 

odchylky nacházejí prakticky po celý rok. Dyjskosvratecký úval je v ročním průměru 

v normálových hodnotách. Teplejší odchylky se projevují pouze v létě.  

 
Mapa 4.2.19: Roční teplotní anomálie 1901-1950 
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4.3. Normálové období 1961-1990 
 
 Normálové období 1961-1990 jsem hodnotila již v předchozí bakalářské práci (Šandová, 

2007), kde jsem však pracovala s hodnotami gradientů teploty vzduchu na základě publikace 

Květoně (2001). V diplomové práci však provádím veškeré postupy s vlastními hodnotami 

teplotních gradientů vypočítaných pro dané databáze stanic. Databáze třetího hodnoceného 

období  není tak rozsáhlá jako výše hodnocené normálové období, avšak jsou zde data, která 

prošla několika procesy homogenizace a kontroly, takže je lze opravdu považovat za 

hodnověrná.  

 
4.3.1. Leden  
 
 Výsledky rozložení teplotních anomálií v lednu (mapa 4.3.1) poukazují na zmírňující vliv 

oceánického klimatu vyšších poloh, které je příčinou vyšších teplot než by odpovídalo dané 

zeměpisné šířce. Záporné odchylky jsou poměrně mírné. Největší odchylku, která činí -0,8 °C, 

zaznamenaly stanice Desná u přehrady Souš a Rýmařov u Harrachova. Naopak kladné odchylky 

se pohybují do hodnot +1,4 °C v pražském Klementinu. Vysokou odchylku +1,2 °C má během 

zimy také Churáňov.  

 Významnou kompaktní oblastí kladných anomálií teplot vzduchu je Šumava a na ní 

navazující podhůří a Českobudějovická pánev. Výjimkou jsou stanice ležící v údolí řeky Vltavy. 

Údolí je uzavřené a špatně ventilované a zejména v nočních hodinách zalité studeným 

vzduchem. Nejchladnější je stanice Lenora se zápornou odchylkou -0,4 °C a dále pak Vyšší Brod 

a Nová Pec, kde se teploty vzduchu pohybují kolem normálu (odchylka je blízká nule).  

 Další významně teplou oblastí (odchylky větší než 0,6 °C) je centrum Prahy, na které 

navazuje mírně teplá oblast (odchylky větší než 0,2°C) rozšiřující se směrem na jih od Prahy. 

Příčinou této anomálie je vliv městského tepelného ostrova. Zajímavé je, že tento účinek není 

nijak zmírněn zimními inverzemi, které se v nižších polohách a zejména v kotlinách hojně 

vyskytují. Na teploty vzduchu v zimním období má největší vliv odpadní teplo. Efekt městského 

tepelného ostrova, i když v menším rozsahu, je dosahován u dalších velkých měst, jako jsou Ústí 

nad Labem, Zlín a České Budějovice. Nepatrný vliv městského tepelného ostrova, který však 

není tak prokazatelný, se objevuje také v Liberci a v Pardubicích. Ostatní velká města se touto 

charakteristikou nevyznačují, neboť se jejich příslušné klimatologické stanice nevyskytují v 

centru města. 

 Západní Čechy a východ Krušných hor včetně Mostecké pánve se jeví jako mírně 

chladná oblast (odchylky pod -0,2 °C), zatímco západ Krušných hor je mírně teplý díky 
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zastoupení horské klimatologické stanice na vrcholu Fichtelbergu. Stanice Potůčky, která se blíží 

normálu, a stanice Nová Ves v Horách s mírně zápornou odchylkou jsou lokalizovány v 

horských údolích. Poměrně významnou lokální odchylku mají Doksany. Rozsáhlejší oblastí 

výrazně záporných hodnot je okolí Liberce (zejména stanice Doksy u Máchova jezera a Český 

Dub) a dále oblasti Jizerských hor a západních Krkonoš. V blízkosti tohoto výrazně chladného 

území leží teplá oblast Frýdlantského výběžku a mírně teplá oblast východních Krkonoš, jejíž 

odchylku umocňuje Sněžka s oceánickým podnebím typickým pro vyšší polohy. 

 Na mírně chladný Broumovský výběžek a Orlické hory navazuje rozsáhlé území mírně 

záporných anomálií v prostoru Hanušovické vrchoviny, Hornomoravského úvalu, Drahanské 

vrchoviny a východní Českomoravské vrchoviny. Nejchladnější jsou oblasti Nízkého Jeseníku a 

Šumperka, dále Prostějova a Ivanovic na Hané. Pohoří Hrubého Jeseníku se projevuje 

normálovými hodnotami. Přestože jsou lednové teploty vzduchu i přes nižší nadmořskou výšku 

na Pradědu nižší než na Sněžce, projevuje se zde stále oceánický charakter klimatu. Oblast 

severní Moravy, Slezska a východní Moravy se nalézá v kladných odchylkách. Výrazné kladné 

odchylky jsou v Osoblažském výběžku, kde ve stanici Město Albrechtice dosahuje anomálie 0,9 

°C. Další nápadnou teplou oblastí jsou Moravskoslezské Beskydy. Ostrůvky mírně kladných 

anomálií se vyskytují také ve Zlíně a Luhačovicích. 

 
Mapa 4.3.1: Lednové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.2. Únor 
 
 Na únorovém rozložení teplotních anomálií (mapa 4.3.2) je na první pohled patrné 

zmírnění odchylek. Horské polohy stále zaznamenávají kladné hodnoty, neboť únorové teploty 

se mnohdy téměř vyrovnávají lednovým díky pozdějšímu ochlazování vrcholových partií, což je 

důsledek jejich oceánského klimatu. Rozpětí hodnot anomálií se pohybuje od -0,7 °C v Desné a 

Bedřichově v Jizerských horách do +1,2 °C v pražském Klementinu. 

 Šumavská zóna kladných anomálií se omezila jen na oblast od Churáňova po Klatovy. 

Kladná odchylka v centru pražského tepelného ostrova se zmírnila o dvě desetiny stupně a 

navazující mírně teplá oblast se posunula na východ a do oblasti Posázaví. Na východě Krušných 

hor se v mírně záporných odchylkách vyskytuje Cínovec, který by mohl být charakterizován jako 

horská klimatologická stanice. Ústí nad Labem si nadále udržuje svůj tepelný ostrov. Neobvyklé 

je zmírnění liberecké studené oblasti, jejíž rozsah se omezil na oblast Jizerských hor a stanice 

Doksy, Jablonné v Podještědí a Český Dub. Oblast Frýdlantského výběžku a východních 

Krkonoš si udržují mírné kladné odchylky. Broumovský výběžek, sever Orlických hor a jižní 

okraj Hrubého Jeseníku jsou relativně chladné. Záporné odchylky v Českomoravské a Drahanské 

vrchovině se lokalizovaly. Na území Moravy a Slezska se odchylky významně zmírnily. Nadále 

zůstává mírně teplá oblast v Osoblažském výběžku a v Moravskoslezských Beskydech. Ostrovy 

kladných anomálií jsou na pomezí mezi Javorníky a Bílými Karpaty a na Pálavsku. 

 
Mapa 4.3.2: Únorové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.3. Březen  
 
 Na březnovém rozložení anomálií teplot (mapa 4.3.3) lze zpozorovat mírné ochlazování v 

Čechách, zatímco na Moravě se teploty vzduchu pohybují většinou kolem normální hodnoty. 

Kladné odchylky se zmírnily a pohybují se pouze do +1,1 °C (Praha - Klementinum), naopak 

záporné odchylky nabývají na intenzitě, až k hodnotě -0,9 °C (Desná, Souš). 

 V Šumavské oblasti zůstaly v mírně kladných odchylkách jen Domažlice, Churáňov a 

Klatovy. Stanice ve vltavském údolí naopak nabyly své významnosti záporných anomáliích. 

Odchylky v Českých Budějovicích se přiblížily normálu. Třeboňská pánev se jeví jako výrazně 

chladnější. V Ústí nad Labem se rozšířil ostrov mírně kladných anomálií až k Milešovce. Naproti 

tomu stojí Doksany se stabilní zápornou odchylkou. Tepelný ostrov Prahy oslabil na hodnotu 

+1,1 °C a navazující teplá oblast se omezila pouze na Posázaví. V liberecké chladné oblasti se 

opět zvýraznily záporné anomálie. Stanice Harrachov, Český Dub, Bedřichov a Desná se 

pohybují ve významných odchylkách pod -0,6 °C. Ve Frýdlantském výběžku a ve východních 

Krkonoších se udržuje mírná kladná odchylka. Zhruba od 16. poledníku směrem na východ 

došlo k zmírnění záporných odchylek a převážná část území se ocitá v normálových hodnotách. 

Výraznější záporné hodnoty se vyskytují v Broumovském výběžku, severních Orlických horách 

a v podhůří Hrubého Jeseníku. Na jižní Moravě se zejména pří hranicích vyskytla souvislejší 

mírně teplá oblast, která zasahuje do jižní částí Dyjsko-svrateckého a Dolnomoravského úvalu.  

 
Mapa 4.3.3: Březnové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.4. Duben 
 
 V dubnu (mapa 4.3.4) jsou výše položené stanice teplotně normálové a neodlišují se tolik 

od svého okolí. To naznačuje na vyrovnání podmínek mezi oceánským klimatem vyšších poloh a 

kontinentalitou nížin. To je v prvé řadě způsobeno častým labilním zvrstvením atmosféry v 

jarních měsících, tudíž i snadnějším promícháváním vzduchu. Vliv mohou i zbytky sněhové 

pokrývky, které ochlazují mikroklima některých partií hor. Odchylky v dubnu se pohybují 

v intervalu hodnot od -1,0 °C v Desné a Harrachově po +1,0 °C v pražském Klementinu. 

 Souvislá oblast mírně záporných anomálií v západních Čechách se mírně rozšířila, Plzeň 

- Bolevec si stále udržuje neobvykle silnou zápornou anomálii. Do kontrastu se mu staví severně 

položené Kralovice a stanice Domažlice, Klatovy a Churáňov s mírně kladnými hodnotami. 

K dalšímu relativnímu ochlazení došlo ve vltavském údolí (odchylka až -0,9 °C) a v Třeboňské 

pánvi. V Ústí nad Labem se rozšířila mírně teplá oblast zahrnující Milešovku i Teplice. Na 

Liberecku se rozrostlo území záporných anomálií, ale na jižním úpatí Krkonoš se tvoří mírně 

teplá oblast. Ve stanici Jeseník došlo ke zvýraznění odchylky na hodnotu -0,8 °C. Ostatní partie 

Jeseníků a Osoblažsko se však pohybují v normálových hodnotách teplot vzduchu. Na Opavsku, 

Ostravsku a v pohoří provincie Západní Karpaty se vyskytuje souvislá oblast mírných záporných 

anomálií, pouze na Lysé hoře se udržela významná kladná odchylka. Relativně teplá oblast se 

však vyskytla v jihovýchodní části Českomoravské vrchoviny a Dyjsko-svrateckém úvale. 

 
Mapa 4.3.4: Dubnové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.5 Květen 
 
 Na rozložení teplotních anomálií v květnu (mapa 4.3.5), je patrné relativní ochlazení 

jihozápadní a severní části České republiky. Znaky jejich distribuce jsou již dosti podobné 

letnímu období. Květnové odchylky se pohybují v rozmezí hodnot od -1,0 °C, které se vyskytují 

ve Vyšším Brodě, po +1,0 °C v pražském Klementinu. 

 Kromě Domažlic se v celém sektoru jihozápadu Čech nevyskytuje žádná kladná anomálie 

nad 0,2 °C. Do západních Čech se vrátila kompaktní mírně chladná oblast. Výrazné záporné 

anomálie jsou ve vltavském údolí, kde ještě v průběhu května klesají ranní minima k hodnotám 

blízkým bodu mrazu, a na Třeboňsku. Ve Středočeské pahorkatině se vyskytují mírně teplé 

odchylky jen lokálně (Nadějkov, Tábor). V Praze mírně zeslabil vliv tepelného ostrova, na který 

jihovýchodně navazuje Ondřejov s poměrně výraznou odchylkou. Na severozápadě se napojuje 

ústecko-teplická oblast s Milešovkou a na severovýchodě centrum České tabule a Krkonošské 

podhůří. Liberecká oblast chladu se zmírnila, odchylky zde poklesly až o 0,5 °C. Nejvýraznější 

odchylka je nyní v Jablonném v Podještědí (-0,6 °C). Na jihu Moravy jsou výraznější odchylky 

v Moravských Budějovicích, Mikulově a Velkých Pavlovicích. Záporné hodnoty vzrostly na 

Vsetínsku a na Vizovické pahorkatině. Lysá hora udržuje významnou kladnou odchylku v jinak 

poměrně chladné oblasti. Jablunkovský výběžek je nadále v záporných hodnotách, stejně jako 

okolí Ostravy. 

 
Mapa 4.3.5: Květnové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.6. Červen 
 
 Červnové rozložení anomálií teplot vzduchu (mapa 4.3.6) je poměrně podobné 

květnovému. Relativně chladnější je jihozápadní a severovýchodní okraj České republiky, kladné 

anomálie se soustředí v pásu od Ústí nad Labem, přes Prahu k Dyjsko-svrateckému úvalu. Na 

Moravě se v záporných anomáliích ocitla všechna pohoří karpatského subsystému. Rozptyl 

odchylek se pohybuje od -0,9 v Jeseníku po +1,3 °C v pražském Klementinu.  

 Vlivem působení oceánického horského klimatu se vrcholové partie Šumavy relativně 

ochladily, avšak anomálie vltavského údolí se v zásadě nezměnily. Mírně teplou odchylku mají 

Domažlice. V západních Čechách se oblast se zápornými odchylkami rozdrobila na jednotlivé 

mírně chladné ostrůvky (Potůčky, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně). Plzeňská anomálie se 

zmírnila na -0,6 °C. Pražský tepelný ostrov se od předešlého měsíce zvýraznil v průměru o 0,3 

°C v centru města. Navazující mírně teplá oblast se rozkládá v dolním Posázaví a ve Středočeské 

pahorkatině a také ve středním Polabí až po Hradec Králové. Kladné odchylky jsou také na 

jižním okraji Krkonoš. Liberecká oblast přechodně oslabila své záporné hodnoty. Největší 

odchylky jsou v Jablonném v Podještědí a v Harrachově (-0,6 °C). Oblast Broumovského 

výběžku a severu Orlických hor se nachází v mírně záporných odchylkách. Na Moravě se 

vyskytují mírně teplé anomálie jen lokálně ve Světlé Hoře, Červené, Vítkově a v Olomouci a na 

Lysé hoře, kompaktnější oblast se nachází na jihu Českomoravské vrchoviny.  

 
Mapa 4.3.6:  Červnové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.7. Červenec 
 
Distribuce teplotních anomálií v červenci (mapa 4.3.7) nasvědčuje vlivu kontinentality v nižších 

polohách, kde vidíme větší koncentraci kladných odchylek, zatímco záporné odchylky se 

vyskytují v některých pohořích, což nasvědčuje tamějšímu oceánskému charakteru podnebí, 

které působí na zmírňování letních teplot. Z prostorového rozložení anomálií lze vypozorovat 

mírné relativní ochlazení na severu, zatímco na jihu a na západě se nepatrně oteplilo. Odchylky 

se pohybují v intervalu hodnot od -0,9 °C ve Vsetíně do +1,3 °C v pražském Klementinu.  

V údolí horní Vltavy se záporné odchylky pohybují -0,5 do -0,8 °C. Na Chebsku se vyskytuje 

souvislá nevýrazná mírně chladná oblast se středem ve Františkových Lázních s hodnotou -0,5 

°C. Od Strakonic napříč Středočeskou pahorkatinou se rozkládá kompaktní mírně teplá oblast, 

jež navazuje na relativně teplejší Ondřejov a pražský tepelný ostrov, který vykazuje o málo větší 

odchylky než v červnu. Další souvislejší mírně teplou oblastí je ústecko-teplická a dolnooharská. 

Liberecká chladná oblast zesílila své odchylky s centrem v Jablonném v Podještědí (-0,7 °C). 

Červencová záporná odchylka -0,7 °C na Sněžce je v rámci celého roku největší. Hrubý Jeseník 

je zčásti pokryt zápornými anomáliemi. Osoblažský výběžek, Nízký Jeseník a Olomouc se 

pohybují v slabých kladných hodnotách. V Západních Karpatech jsou nejvýznamnější záporné 

odchylky v Jablunkovském výběžku a na Vsetínsku. Jihovýchod Českomoravské vrchoviny, 

Mikulovice a Velké Pavlovice jsou jednotou mírně teplou oblastí.  

 
Mapa 4.3.7: Červencové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.8. Srpen 
 
 Srpnové rozložení teplotních anomálií (mapa 4.3.8) je v podstatě podobné červencovému. 

Došlo však k relativnímu oteplení na jihovýchodě a v několika oblastech se zvýraznily odchylky. 

Jejich rozpětí je nyní největší v roce a pohybuje se od -1,0 °C ve Vyšším Brodě, Vsetíně a 

Jablonném v Podještědí po 1,3 °C v Klementinu. 

 Na území Šumavy se vyskytují lokálně mírně kladné hodnoty odchylek s výjimkou 

vltavského údolí, kde došlo k dalšímu zvýraznění záporných odchylek. Záporné odchylky se 

prohloubily také v plzeňském Bolevci.  Ve Středočeské pahorkatině se zmenšilo mírně teplé 

území. K výraznému nárůstu kladné odchylky došlo na Ondřejově, kde je během roku tato 

hodnota nejvyšší (0,9 °C). V centru a především na okraji Prahy došlo k relativnímu oteplení. 

Stále se uchovává návaznost na ústecko-teplickou mírně teplou oblast s výrazněji teplejší 

Milešovkou. V Doksanech se zmírnila záporná odchylka, ale studená liberecká oblast se mírně 

zvětšila důsledkem prohloubení záporných odchylek. Záporná anomálie na Sněžce se nepatně 

zmírnila a k relativnímu oteplení níže položených krkonošských stanicích. V Osoblažském 

výběžku a na severu Hrubého Jeseníku došlo k relativnímu oteplení, zatímco na jihu se spíše 

ochladilo. Na Vsetínsku se prohloubila záporná anomálie. Posílení relativně teplé zóny proběhlo 

na jižní Moravě, kde je znatelné ovlivnění odchylek z rakouské strany. Mírné kladné hodnoty se 

však vyskytují až ve Vyškovské bráně a na západě v Jevišovické pahorkatině. 

 
Mapa 4.3.8: Srpnové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.9. Září 
 
 Základní charakteristiky zářijové distribuce anomálií (mapa 4.3.9) odpovídají letním 

charakteristikám. Na první pohled je znatelné zmírnění odchylek a jejich rozptyl je tedy menší. 

Odchylky se pohybují v intervalu od -1,0 °C v Jablonném v Podještědí a ve Vyšším Brodě do 

+1,2 °C v pražském Klementinu.  

 K mírnému oteplení došlo v jihozápadní části našeho zemí. Na Třeboňsku se lokálně 

zvětšila záporná odchylka v Borkovicích a v Plzni - Bolevci dosahuje již hodnoty -1,0 °C. 

Chebská chladná oblast se omezila na území města. K relativnímu oteplení dochází v západních 

Krušných horách. Naproti tomu na východě a na Ústecku se poměrně ochladilo a ztratila se 

návaznost na středočeskou teplou oblast. V Praze se snížil extrém teplotních anomálií a tím se 

nepatrně zmenšil rozsah tepelného ostrova. Celoplošně se ochladila severní část Čech. V 

Jeseníkách se rozprostírá mírně chladná oblast. Severní část hor se mírně oteplila, stejně jako 

Osoblažský výběžek, kde je významná kladná anomálie. Lokální mírné teplé odchylky se 

vyskytují v Nízkém Jeseníku a v Olomouci. V západokarpatské oblasti došlo k poměrnému 

oteplení, přesto se kladná odchylka na Lysé hoře zmírnila. Lokální záporné odchylky se 

vyskytují v rámci Českomoravské vrchoviny v Tišnově a Velkém Meziříčí. Na Svitavsku se 

nachází větší mírně teplé území. Výrazně teplá oblast jižní Moravy ustoupila více na jih. Mírně 

teplé anomálie se rozprostírají od stanici Počátky jihozápadně od Jihlavy po Chřibské Střílky. 

 
Mapa 4.3.9: Zářijové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.10. Říjen 
 
 Říjnové rozložení teplotních anomálií (mapa 4.3.10) přejímá znaky zimního období, 

jednotlivé oblasti jsou však stále neucelené. Přestože je na první pohled znatelné zmírnění 

anomálií a jejich přibližování normálovým teplotám, jejich rozpětí se stále pohybuje od -1,0 °C v 

Plzni - Bolevci po +1,3 °C v Klementinu. Tyto odchylky jsou však svou hodnotou ojedinělé.  

 Na Šumavu se opět vrací kladné odchylky a ve vltavském inverzním údolí dochází ke 

zmírnění hodnot záporných odchylek. Od relativně chladných Borkovic se v Třeboňské pánvi 

rozšiřuje anomálně záporná oblast. K Plzni se připojila oblast záporných odchylek na západě 

Plzeňské pánve. V Chebu se udržuje lokální mírně studená oblast, avšak na západě Krušných hor 

se díky německým stanicím objevilo rozsáhlejší mírně teplé území. Ústecká mírně teplá oblast se 

výrazně omezila. V Klementinu se zvýšila odchylka, ale v ostatních pražských stanicích došlo 

k relativnímu ochlazení, které je znatelné i v okolí Prahy. Mírně teplá oblast se rozšiřuje 

jihovýchodně do centra Českomoravské vrchoviny. Liberecká oblast chladu ztratila na své 

významnosti a Frýdlantská pahorkatina se ocitá ve významných kladných hodnotách. 

Broumovský výběžek a severní Orlické hory mají mírně záporné odchylky. Jižní část Jeseníků se 

ocitá v záporných hodnotách, Osoblažský výběžek se však nepatrně oteplil. Východomoravská 

pohoří mají nyní normálové teploty vzduchu. K ochlazení došlo v jihomoravské teplé oblasti, 

která je podporovaná kladnými hodnotami z rakouské strany.  

 
Mapa 4.3.10: Říjnové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.11. Listopad 
 
 Rozdílné postavení v rozložení teplotních anomálií oproti předešlým měsícům má 

listopad (mapa 4.3.11.), kdy se vyskytují poměrně ucelené oblasti podobné zimní situaci, ovšem 

bez výraznějších hodnot odchylek. Rozpětí odchylek je během roku nejmenší a pohybuje se 

v intervalu od -0,6 °C v Plzni - Bolevci po +1,2 °C v Klementinu.     

 V Šumavské oblasti se zvýšily kladné odchylky, ale českoleská Přimda je však již v 

odchylkách mírně záporných. K velkému relativnímu oteplení došlo v inverzním údolí Vltavy, 

kde zůstaly jen mírné anomálie ve Vyšším Brodě a Lenoře. V Plzni došlo ke snížení záporné 

odchylky, která bývá během zimy mírná a zbytek západních Čech je teplotně normální. Přestože 

se v Klementinu udržují stále vysoké hodnoty odchylek, v ostatních pražských stanicích dochází 

k relativnímu ochlazování. Ústecká mírně teplá oblast se omezila jen na samotné město. V 

Doksanech se utlumila záporná odchylka. Na Liberecku se dříve souvislá chladná oblast 

rozpadla na lokální mírné záporné odchylky podobně jako se tomu stalo v květnu před nástupem 

léta. Významnějších kladné hodnoty se nyní objevují na Sněžce, zatímco Podkrkonoší i 

Broumovský výběžek ustoupily k normálovým hodnotám., které jsou charakteristické pro velkou 

část České tabule. Rozsáhlá kompaktní chladná oblast se vyskytuje na Českomoravské 

vrchovině. Osblažský výběžek a východ Moravy je pokryt odchylkami kladnými, místy dokonce 

významnými (Město Albrechtice, Frenštát pod Radhoštěm). 

 
Mapa 4.3.11: Listopadové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.12. Prosinec 
 
 Rozložení anomálií (mapa 4.3.12) dosti podobné listopadovému, ale zvýrazněním 

odchylek, hlavně u kladných hodnot, tak plně odpovídá charakteristikám zimního období. 

Rozsah odchylek se pohybuje od hodnoty -0,7 v Desné a Rýmařově po +1,4 °C v Klementinu.  

 V teplé oblasti Šumavy vzrostla výrazně odchylka na Churáňově naopak k vzrůstu 

záporných odchylek došlo v hornovltavském údolí. Objevil se zimní tepelný ostrov Českých 

Budějovic, ale v Borkovicích zůstává lokální mírně studená odchylka. V západních Čechách se 

rozšiřuje oblast slabých záporných anomálií, lokálně i v Plzni - Bolevci. V západních Krušných 

horách zůstává mírně teplý Fichtelberg. Intenzita pražského tepelného ostrova se zvětšila a 

rozšířila své odchylky směrem do Středočeské pahorkatiny. Lokální mírně teplé odchylky se 

vyskytují na Čechticku, Čáslavsku a v Poděbradech. Liberecká chladná oblast je opět výraznější. 

Do protikladu se tu staví významně kladné anomálie ve Frýdlantském výběžku a na Sněžce, kde 

odchylka dosahuje dokonce +1,0 °C. V záporných odchylkách je nyní Broumovský výběžek, 

Orlické hory, Hornomoravský úval, Drahanská vrchovina a východ Českomoravské vrchoviny. 

Kladné hodnoty se vyskytují na Pradědu, v Osoblažském výběžku, na Opavsku a v 

Moravskoslezských Beskydech a v jejich okolí s centrem ve Frenštátě pod Radhoštěm. Ve Zlíně 

se znovu objevila lokální teplá odchylka typická pro zimní období. Na jižní Moravě se vyskytuje 

jen přechodná a nenápadná mírně teplá oblast, která sem zasahuje z Rakouska. 

 
Mapa 4.3.12: Prosincové teplotní anomálie 1961-1990 
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4.3.13. Sezony 
 

Zimní období (mapa 4.3.13) je charakteristické kompaktností výsledného rozložení 

anomálií. Kladné odchylky se vyskytují spíše ve vyšších polohách, kde zmírňující vliv na roční 

teplotní minima má převažující ocenické klima, a v závětří pohoří vůči proudění z jižních směrů, 

při němž se nejlépe projevuje fénový efekt při pseudoadiabatických procesech ve vzduchu, který 

překonává horské hřbety. V rámci relativně chladnějších nižších poloh se projevují s kladnou 

odchylkou pouze tepelné ostrovy měst. Nejvýznamnější záporné odchylky se nachází 

v západních Čechách, na Liberecku, v Orlických horách v severozápadní části Českomoravské 

vrchoviny. 

Jarní období (mapa 4.3.14) je již svými charakteristikami více podobné létu. Jednotlivé 

oblasti jsou hodně rozdrobeny. V západních Čechách se oslabila záporná odchylka. 

K relativnímu oteplení došlo v Českém lese, na Ústecku a ve Východolabské pánvi. Chladné 

oblasti jsou nyní více izolovanější. Trvale zůstávají na Liberecku, v Broumovském výběžku a 

místy v Orlických horách a v Českomoravské vrchovině. K velkému ochlazení došlo v celém 

Slezsku a severní Moravě naopak na jihu Moravy se začíná objevovat výraznější kladná 

anomálie.  

Během léta (mapa 4.3.15) se kladné odchylky soustředí hlavně dolních částech povodí 

levostranných přítoků Labe, ve Středočeské pahorkatině a na  jižní Moravě. Lokálně se kladné 

odchylky vyskytují  v Českém lese, v západním Podkrkonoší, na horní Svratce, v Drahanské 

vrchovině, v Olomouci, v Moravské bráně a na Lysé hoře. Záporné odchylky jsou sezonně 

nejsilnější v západních Čechách, v hornovltavském údolí, ve Vnějších Západních Karpatech a 

v Hrubém Jeseníku.  

Podzim (mapa 4.3.16) již postupně přebírá zimní charakteristiky. Oblasti se zápornými 

odchylkami se scelují, a to především v oblasti Moravy, kde se kladná odchylka vyskytuje pouze 

lokálně na Osoblažsku, na Lysé hoře a v Dyjskosvrateckém úvalu. V Čechách se opět objevuje 

sezonní kladná odchylka na Šumavě, relativně teplé jsou i Krušné hory, Ústecko a Frýdlantský 

výběžek. Největší oblastí kladných anomálií je Pražská plošina a Středočeská pahorkatina.  

Rozložení teplotních anomálií pro chladné pololetí (mapa 4.3.17) poměrně odpovídá 

zimnímu období, pouze plošné rozložení kladných odchylek je menší a záporné odchylky jsou 

méně výrazné. Teplé pololetí (mapa 4.3.18) je téměř totožné s letní situací. 
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Mapa 4.3.13: Zimní teplotní anomálie 1961-1990 

 
 
Mapa 4.3.14: Jarní teplotní anomálie 1961-1990 

 
 
 
 
 
 
 



 97 

Mapa 4.3.15: Letní teplotní anomálie 1961-1990 

 
 
Mapa 4.3.16: Podzimní teplotní anomálie 1961-1990 
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Mapa 4.3.17: Teplotní anomálie v chladném pololetí 1961-1990 

 
 
Mapa 4.3.18: Teplotní anomálie v teplém pololetí 1961-1990 
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4.3.14. Roční průměr 
 

Na ročním rozložení anomálií teplot vzduchu (mapa 4.3.19) se nám ukazují střední 

hodnoty anomálií, které se postupně vyskytují v měsíčních průměrech během roku. Hodnoty a 

rozmístění odchylek jsou během roku dosti proměnlivé. Roční průměr eliminuje sezonní výkyvy 

a proto se hodnoty více přibližují normálové teplotě. Rozpětí odchylek se pohybuje v intervalu 

od  -0,7 °C v Plzni - Bolevci do +1,2 °C v pražském Klementinu, které je relativně nejteplejší 

stanicí po celý rok.  

Vezmeme-li v potaz i odchylky blízké nule, vidíme soustředění záporných odchylek v 

severním a severovýchodním sektoru České republiky, které by mohlo být způsobeno jednak 

možným vlivem termické kontinentality a jednak exponovanou polohou horských oblastí podél 

severovýchodní hranice vůči pronikání chladných vzduchových hmot od severu a 

severovýchodu. Další chladnou oblastí v pořadí je sektor západních Čech, jenž může být naopak 

ovlivněn oceánským podnebím a přílivem vzduchových hmot ze západu, jež mohou ochlazovat 

místní klima především v letním období. Další záporné odchylky, které jsou často 

nejintenzivnější jsou již lokálního charakteru a jsou ovlivněny především místními podmínkami 

jako je například poloha v inverzních údolích. Rozmístění kladných anomálií teplot vzduchu je 

více rozdrobené. Souvisí buď s městským tepelným ostrovem nebo například umístěním stanic v 

závětří hor, kde se může projevovat fénové proudění. Další kladné odchylky se vyskytují často 

ve vyšších polohách na vrcholech hor či kopců, jako je tomu u Churáňova, Lysé hory, Milešovky 

a v rámci odchylek blízkým nule i na Sněžce či Pradědu. Šumavská oblast je i v ročním průměru 

poměrně znatelným územím s teplými odchylkami. Konkrétně jde o severozápadní část Šumavy 

a Pošumaví neboť jihozápad je zastoupen stanicemi umístěnými v inverzním údolí horního toku 

Vltavy, jež jsou významnou oblastí záporných anomálií stabilní po celý rok. V blízkosti je ještě 

jedna chladná oblast v Borkovicích se stabilní zápornou odchylkou. K Borkovicím se připojuje i 

Bechyně, která také zastupuje severozápadní část Třeboňské pánve. V ostatních jejich částech se 

také vyskytují záporné hodnoty, ty jsou však blízké normálovým. V západních Čechách se 

stabilní záporné odchylky vyskytují ve Františkových a Mariánských Lázních. Nejvýznamnější 

lokální oblastí záporných odchylek je Plzeň - Bolevec, kde se spojuje několik vlivů ovlivňujících 

výslednou anomálii. V Krušných horách se vyskytují normálové hodnoty, ačkoliv je jejich 

průběh během roku poměrně dynamický. Během zimy se zde vyskytují spíše kladné odchylky, 

zatímco v létě jsou spíše záporné. 

Ústí nad Labem je typickým příkladem tepelného ostrova města v pánevní poloze. To 

odpovídá i případu Prahy a Teplic. V některých městech se tento jev vyskytuje jen přechodně v 
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nějakém období. To je případ Zlína či Českých Budějovic. Díky velké rozloze Prahy a 

dostatečnému počtu stanic se zde vykresluje působnost městského tepla na město samotné i na 

jeho okolí. Mírně teplá oblast zasahuje celou Pražskou plošinu a dolní Posázaví. Lokální mírně 

teplá anomálie se nachází v Nadějkově, ve Vráži a v Kralovicích. se trvale vyskytuje Lokální 

záporná odchylka se trvale vyskytuje v Doksanech. Zřejmě je způsobená místními podmínkami 

v mělké depresi. Nejvýznamnější chladnou oblastí z hlediska rozsahu je oblast liberecká, kde se 

záporné odchylky vyskytují po celý rok. K jejich oslabení dochází jen před nástupem letního a 

zimního období. V ročním průměru je zde šest stanic, včetně jizerskohorských, s významnější 

lokální odchylkou. Ve Frýdlantském výběžku a lokálně v Podkrkonoší se nachází mírně teplá 

odchylka. Ty mohou být způsobené příznivou expozicí či vhodným umístěním v komplexu 

pohoří. Stabilní záporné odchylky se vyskytují v Broumovském výběžku a severních Orlických 

horách. Další takové odchylky se nachází v pohoří Hrubého Jeseníku, hlavně ve stanici Jeseník a 

Šumperk. Stabilní teplé anomálie se nachází v Osoblažském výběžku (Město Albrechtice), 

Moravskoslezských Beskydech a v širokém okolí Znojma a Mikulova, které je podpořeno z 

rakouské strany. 

 
Mapa 4.3.19: Roční teplotní anomálie 1961-1990 

 
 
 
 
 
 



 101 

4.4. Závěrečné shrnutí výsledků práce 
 

Ve čtvrté kapitole byly prezentovány výsledky ze tří hodnocených období. K dispozici 

byly tři různé soubory dat. Hodnocení bylo snazší u období 1901-1950, kde bylo k dispozici přes 

350 stanic a tudíž určitá náhodnost lokální diference byla potlačena velkou hustotou stanic.  

Na základě výše uvedených výsledků prezentovaných v této kapitole v mapové podobě je 

možno nyní odvodit závěry. Můžeme charakterizovat roční chod rozložení anomálií teplot 

vzduchu, stanovit určité oblasti s kladnými či zápornými odchylkami a posoudit, zda jsou tyto 

oblasti ovlivňovány specifickými faktory, které mohou měnit klimatické podmínky v daném 

území. Co se dá hůře posoudit je vývoj v rozložení anomálií během jednotlivých epizod. Nejde o 

totožné soubory dat. Většina stanic nemá koherentní datovou řadu. V minulosti jednotlivé stanice 

procházely řadou změn: od přemístění samotné stanice, přes výměny přístrojů, změny 

pozorovatelů, po změny mikroklimatických podmínek. U každé databáze byl proveden odlišný 

způsob kontroly dat a zjišťování jejich homogenity.   

Pokud bychom měli shrnout roční chod rozložení teplotních anomálií, mohli bychom 

rozlišit dvě základní období a dvě kratší přechodná období. Prvním hlavním obdobím je zima, 

jejímž počátečním měsícem se jeví listopad a konečným březen. Zima má svoje vrcholné 

stadium v lednu. Pro zimní rozložení anomálií teplot vzduchu je typická koncentrace kladných 

odchylek ve vyšších nadmořských výškách a naopak soustředění záporných odchylek v polohách 

nižších, což souvisí se zimními teplotními inverzemi. Rozmezí odchylek je v zimně menší než 

v létě. Oblasti anomálií, zejména těch záporných, jsou kontinuální, v lednu dokonce vytváří 

souvislý pás obepínající rozsáhlou šumavskou a pražskou teplou oblast. Další zajímavý poznatek 

je, že se během zimy jeví městské tepelné ostrovy izolovanější než během léta, to je 

charakteristické pro Ústi nad Labem a pro Prahu. Přechodné období by mohlo začínat březnem, 

který již ztrácí některé charakteristiky zimního období. Duben již přejímá charakteristiky letního 

období. Přechodem mezi zimním a letním obdobím je tedy přibližně přelom března a dubna. 

Druhým hlavním obdobím je léto, které se začíná projevovat v dubnu a přetrvává až do 

září. Léto má své vrcholné stadium v srpnu, kdy se vývoj rozložení anomálií láme a jeho 

charakteristiky se v následujících měsících opět začínají přibližovat zimnímu období. Pro letní 

období je charakteristické soustředění záporných anomálií ve vyšších polohách. Oblasti s 

kladnými odchylkami jsou rozsáhlejší a ucelenější. Typické pro léto je soustředění kladných 

odchylek na jižní Moravě, zatímco severní Morava je zasažena spíše odchylkami zápornými, 

vyjma stabilních lokálních oblastí s kladnou odchylkou.  
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Distribuce anomálií v září je podobná dubnové situaci, což napovídá, že tento měsíc 

zahajuje opět přechodné období, jehož hlavní vrchol nastává v říjnu, kdy je rozložení anomálií 

roztroušené a nastává převrat v oblastech se sezonními odchylkami. Z výše uvedeného popisu 

ročního chodu anomálií teplot vzduchu vyplývá, že letní období je o měsíc delší než zimní a 

přechodné období mezi létem a zimou, přibližně tedy období podzimu, je výraznější než přechod 

od zimy do léta. 

Podíváme-li se na teplotní anomálie v prostoru, všimneme si několika oblastí, kde jsou 

nápadné stabilní odchylky. První poměrně významnou oblastí s kladnými hodnotami je 

jihozápad Čech, konkrétně severozápadní část Šumavy a Pošumaví s městy Domažlice a 

Klatovy, které si udržují kladnou odchylku i během celého léta, kdy se tato anomální oblast 

rozpadá. Během zimy jsou nejvýraznější odchylky na Churáňově. Během léta se k této oblasti 

přechodně přidává Přimda.  

Jednou z příčin teplých odchylek v této oblasti by mohl být projev fénového efektu v 

závětří Šumavy, Bavorského a Českého lesa, přispívajícího ke zvýšení teplot. Tento efekt se 

vyskytuje při silnějším jihozápadním a jižním proudění a to především v zimním období. Na 

severozápadních svazích se při těchto situacích vyskytuje málo oblačnosti. Inverze se při 

fénovém proudění během noci stlačí na úroveň hladiny 600 m n. m., proto je ve vyšších 

závětrných polohách či mezihorských údolích poměrně tenká a během dne se stačí rozpustit. 

V nižších polohách jsou však tyto inverzní vrstvy silnější a setrvávají po celý den. V létě, kdy je 

vzduch poměrně labilní, se v podhůří často vytváří kupovitá oblačnost. Další příčinou by mohl 

být fakt, že stanice Klatovy a Domažlice se nachází na mírných svazích orientovaných k 

jihovýchodu a jihozápadu a navíc jsou částečně chráněny terénem či lesním porostem. 

Jiné poměry vládnou v jihovýchodní části Šumavy, která je zastoupena stanicemi 

(Lenora, Nová Pec, Vyšší Brod) na horním toku Vltavy (projevují se jen v období 1961-1990), 

což je typické inverzní údolí, které je uzavřené a hůře ventilované. Vyskytují se zde často noční 

inverze způsobující nižší průměrné teploty, než by obecně odpovídalo jejich nadmořské výšce. 

Inverzní vrstva je však právě kvůli vysoké nadmořské výšce stanic (560-760 m n.m.) slabá a 

během dne se rychle rozpouští. Již během dopoledne zde teploty rychle stoupají, zvláště v letním 

období, a v druhém pozorovacím termínu se zde již objevují takové hodnoty teplot vzduchu, 

které se vyskytují i v nižších nadmořských výškách. Pokud je však večer jasno, oblasti v údolí se 

poměrně rychle ochlazují, což ovlivní třetí pozorovací termín. Ve výsledku je pak denní průměr 

takto umístěných stanic nízký. Stanice tak vykazují velkou denní amplitudu teplot, což je pro 

stanice umístěné v konkávním tvaru povrchu typické. Uzavřenost a hloubka údolí má také vliv 

na délku slunečního svitu v jeho spodních částech. Jistý účinek může mít také přítomnost vodní 
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nádrže Lipno zvláště v přechodných obdobích, kdy je ohřívání, popř. ochlazování zemského 

povrchu a velkého objemu vod dosti rozdílné. 

Zajímavé by bylo rozložení teplotních anomálií, kdyby byly zahrnuty i nově měřící 

stanice na Šumavských pláních, které jsou umístěné přibližně v nadmořské výšce 1000 až 1100 

m n. m. mělkých terénních depresích. Zde dochází k rychlému prochlazení a dochází zde 

k akumulaci studeného vzduchu. Vytváří se zde tenká inverzní vrstva způsobující nízká ranní 

minima. Brzy po východu slunce se tato vrstvička rychle rozpouští a v odpoledních hodinách 

teploměr ukazuje zase poměrně vysoké teploty.   

Záporné odchylky se během období 1961-1990 trvale vyskytují v západních Čechách v 

Chebské pánvi. Zdejší klima je ovlivněno převládajícím cyklonálním prouděním západních 

směrů od Atlantiku, proto je zde také nejmenší počet slunečných dní v republice. Většina stanic 

se vyskytuje v pánvích a kotlinách, kde se může častěji vyskytovat teplotní inverze. Situaci 

v západních Čechách se vymyká stanice Aš s normálovými hodnotami odchylek, která je 

situovaná v nadmořské výšce 670 m n. m. a není ovlivňována nočními inverzemi. V druhém 

pozorovaném období 1901-1950 zde mají odchylky výrazný roční chod. Během léta jsou tu 

záporné hodnoty, avšak během zimy normálové nebo kladné. V období 1851-1900 jsou západní 

Čechy relativně chladné avšak v dubnu, červenci a říjnu mají přechodně nulové až mírně kladné 

odchylky, ovšem mimo trvale chladnou stanici Kysibl-Kyselka. Stanice Kyselka nevykazuje 

v druhém období tak markantní odchylky jako v  období prvním, což nemusí být jednoznačnou 

příčinou ve změnách makro nebo mezoklimatických, ale může jít o chybu pozorovatele. 

Pravděpodobně však půjde o odlišné rozmístění stanic. Odchylky v druhém období jsou 

všeobecně mírnější díky interpolaci velkého počtu stanic.   

Západočeská oblast je poměrně členitá, polohy stanic jsou kryté pohořím Krušných hor, 

Smrčinami a Slavkovským lesem. Oblast vykazuje v ročním průměru hodně zamračených dní.  

Velice proměnlivou oblastí jsou z hlediska rozložení anomálií během roku Krušné hory. Od října 

do února se v západní části udržuje kladná anomálie, která je během léta vytěsněna zápornou 

anomálií v západních Čechách. Východní Krušné hory si během zimy naopak udržují mírné 

záporné hodnoty, během léta je pak ovlivňována teplou oblastí rozšiřující se od Ústí nad Labem. 

Výše položené stanice Cínovec a Nová Ves v Horách si však i během této sezony udržují 

normálové nebo mírně záporné hodnoty. 

Na rozložení teplotních anomálií se také výrazně uplatňuje lidská činnost, která 

způsobuje tepelné znečištění atmosféry a podstatně mění vlastnosti zemského povrchu. 

Nejlepším dokladem je tepelný ostrov Prahy, projevující se zejména v celoročním zvýšení 

nočních teplot vzduchu a ve zvýšení průměrných teplot v chladné polovině roku. Centrum Prahy 
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(Klementinum, Karlov) má během celého roku výraznou kladnou odchylku. Její hodnota je 

nejvyšší v zimním období a nejmenší na jaře. V období jara je klima Prahy ovlivňováno častými 

výkyvy počasí, labilním zvrstvením atmosféry a tedy i lepšími podmínkami pro promíchávání 

vzduchu. 

Celoročně se vyskytuje kladná anomálie, která má během roku poměrně stálou hodnotu, 

v Ústí nad Labem. Vliv tepelného ostrova je vysoký vzhledem k tomu, že město Ústí je v 

zimním období často postiženo teplotními inverzemi a mlhami. Odlišné hodnoty odchylek 

vidíme v prvním hodnoceném období, kdy byla stanice umístěna v nižší nadmořské výšce 

v údolní poloze. Naopak stanice Mánesovy sady je umístěná o 50 metrů výše na jižním svahu 

v centru zástavby, kde dochází k snadnějšímu rozpouštění nočních inverzí. 

Další kladné anomálie ve městech se vyskytují sezonně. Ve Zlíně se kladné odchylky 

vyskytují během zimy, stanice je zde umístěná na jižním svahu. I v Českých Budějovicích se 

kladné hodnoty objevují v zimě, ale srovnáme-li hodnoty s okolními, vidíme zde relativně 

teplejší oblast po celý rok. Během léta se kladné odchylky vyskytují v okrajové části Holice v 

Olomouci. 

Hlavním důvodem, proč se kladné anomálie nevyskytují i v ostatních velkých městech, je 

umístění jejich stanic v okrajových částech (Hradec Králové, Kladno, Jihlava, Karviná) či na 

letištích (Brno - Tuřany, Karlovy Vary, Liberec, Pardubice), kde se v rámci města a jeho okolí 

vyskytují normálové hodnoty, jako tomu je i v Praze - Ruzyni. 

Zvláštní situace pak nastává v Plzni. Zde by se předpokládala kladná anomálie, stejně 

jako ji zobrazuje Gregor (1929) a výsledky s prvního hodnoceného období 1851-1900. V období 

1901-1950 však nevykazuje zvláštní relativně teplejší odchylky. Pro období 1961-1990 je Plzeň 

dokonce zastoupena jedinou klimatologickou stanicí v Bolevci, která se nalézá v plochém 

inverzním údolí v severovýchodním výběžku Plzeňské kotliny a vykazuje výrazné záporné 

odchylky, a to především díky nízkým ranním teplotám za bezoblačných nocí. 

Významnou stabilní chladnou oblastí je přibližně území Libereckého kraje. Relativně 

nejchladnější je prostor mezi Českým Středohořím a Ještědsko - Kozákovským hřbetem a 

Jizerské hory. Další oblast, která je specifická rozložením anomálií teplot vzduchu jak v 

prostoru, tak i v průběhu roku, jsou Krkonoše, které mají vysunutou polohu na severu a západní 

umístnění v pásmu pohoří Sudetské soustavy. Podíváme-li se na rozložení anomálií v oblasti 

Krkonoš, uvidíme zde v zimním období také jisté rozčlenění na relativně chladnější západ, který 

reprezentuje Harrachov se svými extrémně nízkými odchylkami, a relativně teplejší východ se 

stanicemi Benecko, kde odchylky nejsou tak výrazné, a Sněžka, kde se během zimního období 
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hodnoty anomálií pohybují od +0,5 do +1,0 °C. Velkou roli zde bude zřejmě hrát expozice stanic 

vůči oslunění.  

Významnější kladné odchylky ve Vysokém nad Jizerou a na Benecku se objevují během 

jara a podzimu, kdy je sluneční záření poměrně intenzivní a dráha slunce je níže nad obzorem. 

Z tohoto důvodu dostávají jižní svažité polohy vyšší hodnoty insolace než vodorovné povrchy. V 

Janských Lázní jsou pak hodnoty teplot vzduchu blízké normálovým. Během léta se odchylky na 

Sněžce pohybují již v záporných hodnotách a relativně teplé zůstává Podkrkonoší. Vliv má také 

pozice Sněžky s oceánickým charakterem klimatu, což je prokázáno v ročním chodu odchylek. 

Tyto odchylky nemohly být dobře odstraněný výškovým teplotním gradientem, poněvadž se 

podmínky ve vyšších nadmořských výškách pro vzestup teploty s výškou mění a stanovení 

teplotního gradientu je zkomplikováno omezeným počtem stanic ve vyšších polohách.  

Specifické postavení má v rámci severočeské oblasti Frýdlantský výběžek, který 

především během zimy vykazuje kladné hodnoty, jež jsou způsobeny polohou v závětří 

Jizerských hor při jihovýchodním proudění, kdy se projevuje fénové proudění, které však během 

léta nemá takový účinek na rozdíly teplot vzduchu mezi stanicemi.  

Záporné anomálie jsou typické pro Broumovský výběžek a severní Orlické hory, kde se 

při západním a jihozápadním proudění udržuje hodně oblačnosti, což se odráží i v celém ročním 

průměru. V souvislosti s tím jsou zde menší úhrny slunečního svitu, což může mít vliv na 

relativní ochlazování.  

V Jeseníkách je situace složitější. V létě se na severu Hrubého Jeseníku projevuje záporná 

anomálie, která se koncem letního období přesouvá k jihu. V zimě má velký vliv návětrná 

expozice svahů Jeseníků vůči proudění s jižní složkou. Celoročně se projevuje kladná odchylka v 

Osoblažském výběžku, která v chladnějším půlroce zesiluje a v lednu má své maximum. Tato 

anomálie je způsobována, stejně jako v šumavské oblasti, elementární formou fénu. Rovněž 

Moravskoslezské Beskydy jsou další relativně teplou oblastí, která se však během letní sezony 

omezuje pouze na lokální, přesto významnou kladnou odchylku na Lysé hoře. Pohoří 

západokarpatské provincie se vyznačují výraznými zápornými odchylkami v letní sezoně a 

mírnými kladnými odchylkami v zimě, což patrně souvisí s oceaničtějším charakterem klimatu 

vyšších poloh. Relativně teplejší bývá v zimě závětří Západních Karpat při jihovýchodním 

proudění. Relativní ochlazení v teplé polovině roku souvisí s převládajícím západním 

prouděním, zvláště v období červnové „medardovské“ singularity.  

V celoročním průměru se kladná odchylka objevuje také v okolí Dyjsko-svrateckého 

úvalu a na Pálavě. Tato odchylka je však v průběhu roku nestabilní. Nejvíce se projevuje v 
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dubnu a od července do září, kdy zasahuje do širokého okolí. Tato anomálie má návaznost na 

rakouské stanice.  

Českomoravská vrchovina je rozsáhlá oblast, která celoročně vykazuje záporné anomálie. 

Jednotlivá hodnocená období mají mezi sebou určité diference v prostorové distribuci anomálií. 

Zatímco oblast Dyjsko-svrateckého úvalu vykazuje celoročně kladné odchylky, jižní svahy 

vrchoviny jsou již ve významných záporných odchylkách. Nížiny jižní Moravy jsou dobře 

ventilované, ale na svazích Českomoravské vrchoviny dochází k adiabatickému ochlazování 

výstupných proudů. Během léta bývá relativně chladný západ a jihozápad území, jelikož je 

v návětří převládajícího proudění.  

 Při pohledu na měsíční průměry teplot vzduchu na stanici Ondřejov (období 1961-1990) 

lze vidět malý rozdíl mezi červencovou a srpnovou teplotou, pouze 0,2 °C. To je typické spíše 

pro výše položené stanice, které se v srpnu jeví jako relativně teplejší oproti níže položeným 

stanicím, kde jsou rozdíly teplot mezi červencem a srpnem vyšší. To je patrné třeba i na Sněžce, 

kde jsou srpnové měsíční průměry teplot vzduchu dokonce vyšší než červencové, nebo na 

Milešovce. 
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5. DISKUZE 
 

Gregor (1929) poukazuje ve své práci na obrovské rozdíly teplot vzduchu při typických 

zimních inverzních situacích. Jsou to případy stabilního charakteru počasí, kdy nad východní 

Evropu se udržuje oblast vysokého tlaku vzduchu a k nám proniká vzduch od jihovýchodu. Toto 

proudění má za následek protrhávání inverzí na severních až severozápadních svazích našich 

horských pásem. Gregor zde uvádí, že tehdejší povětrnostní služba potvrzuje častý výskyt těchto 

případů. Jako příklad ve své publikaci Gregor uvádí teplotní odchylky mezi stanicí Brno a 

Strážnice, která leží právě na severozápadním svahu Bílých Karpat u soutoku Veličky a Moravy. 

Výsledky Gregorovy práce ukazují průměrnou roční odchylku pro Brno -0,2 °C a pro Strážnici 

+0,2 °C. Ve výsledcích této práce pro totožné období 1851-1900 jsou roční odchylky 0,0 °C pro 

Brno a +0,4 °C pro Strážnici. Ačkoliv jde tedy o dva různé postupy, máme zde shodnou 

odchylku (0,4 °C) mezi dvěmi stanicemi. Obě stanice leží na Moravě v oblasti nížin (výškový 

rozdíl stanic 20 m), rozdíly teplot vzduchu mezi stanicemi je však za jihovýchodních 

anticyklonálních situacích značný. S tabulky v Gregorově práci, kde jsou vypsány hodnoty 

teploty vzduchu měřených v 7 hodin ráno při situacích, kdy byl teplotní rozdíl mezi stanicemi 

vyšší než 5 °C, vyplývá že takovéto proudění má vliv i na rozpouštění nočních inverzí během 

léta. Gregor zde na porovnání dokládá i případy severozápadních proudění, kdy naopak stanice 

Brno vykazuje vyšší hodnoty než Strážnice. Rozdíly v teplotách však nejsou tak markantní a 

situace se neobjevuje tak často. Největší rozdíly mezi stanicemi jsou v zimním období, kdy 

převládají jihovýchodní situace. Jde tedy především o ovlivnění jednoho pozorovacího termínu, 

což při tak markantním rozdílu a poměrně častém výskytu této odchylky může v celkovém 

denním průměru hrát velkou roli. 

Gregor dále dokládá příklady pro Horní Heřmanice a Olomouc, že oteplení severního 

Slezska je závislé na proudění větru z Jeseníků, pokud mají větry spíše opačný směr, jsou 

hodnoty odchylek normálové. Na svazích Jeseníků je také dobře patrný vliv fénu, který ovlivňuje 

teploty vzduchu svoji sestupnou složkou.  

Soustředění kladných odchylek na jižní Moravě je typické pro léto, zatímco severní 

Morava je zasažena spíše odchylkami zápornými, vyjma stabilních lokálních oblastí s kladnou 

odchylkou. Podle Kyselého (2006) je příčinou kladných anomálií v teplém období (květen - září) 

v jižní části území naší republiky větší vliv výběžků vyššího tlaku vzduchu, zasahujících nad 

střední Evropu od jihozápadu, a převládající severojižní gradient nad Evropou. Relativně chladná 

oblast severní Moravy a Slezska je naopak ovlivňována větší oblačností a výraznějšími projevy 

frontálních poruch. 
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Stanice na horním toku Vltavy (Lenora, Nová Pec, Vyšší Brod) se projevují v období 

1961-1990 jako velmi chladné. V Lenoře se i během léta vyskytují v ranních hodinách teploty 

vzduchu kolem nuly a v období 1961-90 se zde vyskytují nejnižší absolutní minima v letním 

období v celé republice (Květoň, 2001). V tomto období bylo v Lenoře 7. ledna 1985 naměřeno 

také nejnižší absolutní minimum -33,0 °C (Atlas podnebí, 2007). V Nové Peci se vyskytují 

mírnější hodnoty záporných odchylek. Zdejší mikroklima by mohlo být ovlivněno velkou 

tepelnou kapacitou vodní nádrže Lipno a rozšířením vltavského údolí v těchto místech. 

Hodně prostoru v literatuře je věnováno tepelnému ostrovu Prahy, který je oblíbeným 

tématem řady studentských prací. Podle Beranové a Hutha (2003), kteří zkoumali intenzitu 

tepelného ostrova Prahy tak, že vypočítali rozdíl mezi teplotou denního minima uvnitř města 

(Klementinum) a průměrem denních minim okolních oblastí, stanic do vzdálenosti 50 km 

(Ondřejov, Brandýs nad Labem, Doksany), jsou dosahovány největší intenzity tepelného ostrova 

v létě a nejmenší v zimě a na jaře. Letní maximum intenzity vysvětlují ukládáním tepla v 

„městských“ materiálech s dobrou absorpční vlastností a jeho uvolňování v nočních hodinách do 

okolního vzduchu. Nejvyšší hodnota vůbec se vyskytuje v červenci, vedlejší maximum je v 

lednu a minima v březnu a listopadu. Pokud bych podobně pracovala s výslednými odchylkami 

(pro období 1961-1990) a odečetla od klementinských měsíčních hodnot odchylek od normálové 

hodnoty teploty vzduchu průměry ze tří výše uvedených stanic, vyšla by mi maxima v zimě 

(největší v lednu) a minima na jaře (nejnižší v dubnu). Vedlejší maximum se pak vyskytuje v 

červenci a vedlejší minimum v září. Podobné výsledky vychází i v případě, kdy používám 

průměr z obou stanic v centru Prahy (Karlov, Klementinum) a deseti stanic v okolí Prahy do 

vzdálenosti 50 km. 

Podle Červeného a kol. (1984) je tepelný ostrov Prahy způsoben deformací pole proudění 

vzduchu odpadním teplem města, neboli tepelným znečištěním městské atmosféry, z průmyslové 

a dopravní činnosti, vytápěním objektů a bytů. Pražská aglomerace leží navíc v poměrně 

členitém terénu s relativním převýšením přes 200 m. A právě výšková závislost se nejzřetelněji 

projevuje u teploty vzduchu. Pokles teploty vzduchu závisí hlavně na orografických a místních 

poměrech, na větrných poměrech, na expozici terénu ke světovým stranám apod. Lokality s 

hustší zástavbou jsou teplejší večer a v noci, ve dne, zejména za bezvětří, se ohřívají pomaleji. 

Polohy na okraji města jsou lépe provětrávány a mají přirozený denní chod teploty. Pro Prahu je 

stanovena optimální průměrná roční teplota vzduchu 8,5 až 8,9 °C odpovídající polohám od 250 

do 300 m n. m. Nejvyšší průměrné teploty vzduchu jsou v nejnižších polohách Prahy, kde 

vzduch často stagnuje. Nejnižší průměrné teploty jsou ve vyšších nadmořských výškách 
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převážně extrémně ventilovaných. V podmínkách husté městské zástavby při všeobecně menší 

ventilaci se vyskytuje v létě místní přehřátí. 

Velmi specifická ve svých teplotách je Plzeň, jež se v prvním období jeví teplotně silně 

nadprůměrná, v období 1901-1950 se přibližuje normálu, zatímco v období 1961-1990 je 

v zastoupení stanice Bolevec silně podprůměrná. Tato stanice se nalézá v plochém inverzním 

údolí na písčitém podkladu mimo zástavbu města v severovýchodním výběžku Plzeňské kotliny, 

kterou zde ohraničuje výrazně vyšší reliéf. Tato stanice je charakteristická velkými denními 

amplitudami teploty vzduchu. Stanice Plzeň - Líně, která nebyla zařazena do databáze pro 

určování teplotních anomálií, zaznamenává teploty více jak o 0,5 °C vyšší. Nachází se však na 

jihozápad od Plzně v mírně konvexním a otevřeném terénu (Matušková, Mirvald, 1994). 

Pohoří Krkonoš bývá ve výsledném rozložení anomálií teplot vzduchu rozděleno západní 

relativně chladné území a na východní relativně teplejší území. Podle Červeného a kol. (1984) je 

západní část pohoří chladnější než oblast východní, poněvadž ve stanicích Harrachov a Žacléř, 

jejichž nadmořská výška se liší jen o 79 m, je rozdíl průměrných ročních teplot 1,2 °C 

(Harrachov 4,9 °C, Žacléř 6,1 °C), u červencových teplot to je dokonce 14,4 °C a 15,9 °C. 

Rozložení teplot v Krkonoších by mohlo být ovlivněno převládajícím západním prouděním a 

specifickým větrným systémem s pravidelně proměnnou cirkulací (Červený a kol., 1984). 

Výrazně chladnější jsou v průměru Jeseníky. Podle Atlasu podnebí Česka (2007) se na 

nižších minimech hřebenových oblastí Jeseníku oproti Krkonoším podílí častější pronikání 

teplejšího oceánského vzduchu do Čech a kontinentálního arktického vzduchu na Moravu. 

Všeobecné poznatky o vlivu určitých synoptických situacích na teploty popsali 

Křivancová a Vavruška (1997). Jako nejteplejší označují situace s výraznou teplou advekcí 

vzduchových hmot z jižních až jihozápadních směrů, která mají nadprůměrné odchylky na celém 

území po celý rok. V zimě se k nim řadí také zonální západní cyklonální proudění od relativně 

teplého Atlantiku. Tato situace je příznivá pro zvyšování teplot především v západní polovině 

republiky, zatímco na Moravě se lépe prosazuje jihozápadní cyklonální situace. Během léta se na 

zvyšování teplot pozitivně podílí situace se středem anticyklony nad střední Evropou a východní 

anticyklonální situace. To se váže s velkým účinkem insolace během jasných dní. Během zimy 

jsou tyto situace nepříznivé vzhledem k výskytu silných inverzí v nižších polohách. 

Při západních situacích během zimy bývají teplejší nižší polohy Čech, zatímco nížiny 

Moravy jsou chladnější kvůli horšímu přístupu západního proudění a transformaci vzduchových 

hmot. V létě se však během transformace oceánský vzduch prohřívá, proto je Morava teplejší než 

Čechy. (Křivancová, Vavruška, 1997) Tím se vysvětlují sezonní projev kladných anomálií na 

jižní Moravě (výrazná charakteristika u všech hodnocených období) a výraznějšího relativního 



 110 

ochlazování západní poloviny Čech během léta (patrné v období od dubna do srpna v období 

1961-1990). Vzhledem k četnosti této situace, především v chladné polovině roku, považuji tento 

poznatek za podstatný. 

Pokud se v zimě udržuje anticyklona nad střední Evropou projevují se v maximální míře 

radiační vlivy kombinované s vlivy orografie. Při déletrvající situaci se vytváří mohutné inverze, 

zejména v nížinách, kde jsou doprovázené výskytem mlh a nízké oblačnosti. Ta však částečně 

tlumí pokles nočních teplot. Nejnižší minima se proto vyskytují v horských údolích a kotlinách, 

kde se v relativně chladném vzduchu tvoří mělké inverze, které se však během dne rozpouští. 

Podobnou situaci jsem uváděla v kapitole 4.4. v příkladu šumavské oblasti v souvislost s údolím 

horní Vltavy. Křivancová a Vavruška dále uvádí, že: „ ... maxima dosahují nejvyšších hodnot 

v horských oblastech, pouze u Jeseníků je nejtepleji v severním podhůří, ale lze předpokládat, že 

podobných anomálií menšího rozsahu na území republiky je více.“  

V porovnání s Gregorem (1929) jsou výsledky s navazujícími obdobími podstatně 

odlišné. Pomineme-li jiný postup při určování anomálií, musíme vzít v úvahu, že podnebí České 

republiky se během století pravděpodobně změnilo. Určité změny mohly nastat v dynamických 

faktorech ovlivňující naše klima. Například v práci Cahynové (2004) je poukázáno na změny v 

Severoatlantické oscilaci (dále označováno jako NAO), která má vyšší rozsah v zimním období. 

Pro porovnání její velikosti se používá index NAO, který je určen rozdílem normalizovaných 

měsíčních průměrů tlaku vzduchu na hladinu moře mezi Azorami a Islandem, resp. mezi 

Gibraltarem a Islandem. Kladné hodnoty tohoto indexu představují nadnormální rozdíl v tlaku v 

poledníkovém směru a tedy i zesílení západního proudění vzduchu od Atlantiku do Evropy. 

V druhé polovině 19. století byla hodnota indexu NAO slabě pod normálem, dále v první 

polovině 20. století hodnota fluktuovala kolem nuly. Po negativní fázi v 60. letech nastal 

postupný nárůst až do přelomu 80. a 90. let, kdy byly hodnoty silně nad normálem. 

Pro srovnání je zde uvedena tabulka 5.1 obsahující lednové, červencové a roční průměrné 

teploty vzduchu a roční amplitudy teplot 35 stanic pro období 1851-1900 a 1961-1990. Vybrány 

jsou stanice, které měřily v obou obdobích, popřípadě jsou k současným stanicím přiřazeny jiné 

blízké stanice s podobnou nadmořskou výškou (v tabulce jsou uvedeny v závorce). Pokud jde o 

lednové teploty vzduchu, vidíme jejich nepatrný vzrůst oproti „Gregorovu“ období 1850-1900, 

průměr tohoto nárůstu činí 0,5 °C. Pokles hodnot v lednovém průměru zaznamenaly pouze 

stanice Havlíčkův Brod, Plzeň (Plzeň - Bolevec) a Vítkov. Červencové teploty naopak 

zaznamenaly ve většině případů mírný pokles hodnot, v průměru o 0,4 °C. V pražském 

Klementinu narostly červencové průměrné teploty o 0,5 °C a tím se tato stanice stala v 

červencovém průměru nejteplejší. Celkové roční teploty vzduchu se zvýšily v průměru o 0,4 °C. 
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Co se týče roční amplitudy teploty vzduchu, byl zde také zaznamenán pokles v hodnotách, v 

průměru o 0,9 °C. Tyto výsledky svědčí o tom, že se vliv termické kontinentality oproti období 

1850-1900 zmírnil. Bylo by však vhodné takovýto závěr založit na širších studiích. 

 
Tab. 5.1: Srovnání lednových, červencových a ročních průměrných teplot vzduchu a ročních 
amplitud teploty vzduchu mezi obdobím 1851-1900 a 1961-1990 
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6. ZÁVĚR 
 
  

Předložená diplomová práce je nadstavbou původní bakalářské práce. Je rozšířena o 

kompletní postup při výpočtu odchylek teplot, který můžeme aplikovat na kterékoliv území, kde 

budeme mít dostatečný počet naměřených hodnot. Metodika při výpočtu anomálií byla rozšířena 

o vlastní výpočty teplotních gradientů, které byly statisticky ověřovány. Zpětně byla také 

prošetřena míra schopnosti odstranění vlivu zeměpisné polohy. V dalším studiu anomálií teplot 

bych chtěla metodu použít pro data kratších časových horizontů nebo pro termínová data teploty 

vzduchu. Co se týče metodiky, chtěla bych dále statisticky prověřit účinnost odstranění vlivu 

zeměpisné polohy. Na různých typech dat bych chtěla zjistit míru aplikovatelnosti této metodiky. 

Prostorové rozložení anomálií teplot vzduchu je zajímavou klimatologickou 

charakteristikou, která by mohla být vhodným prvkem při hodnocení místního klimatu. Časová 

proměnlivost teplotních odchylek během roku v určité lokalitě vypovídá o vlivech působící na 

tamější teplotu vzduchu. Zajímavé je také srovnání mezi třemi normálovými obdobími jež 

dohromady sčítají 140 let. V těchto periodách byly zpozorovány určité odchylky, jež si 

vysvětluji výkyvy Severoatlantické oscilace, kdy se nám mění působení zonální cirkulace.     

   Prostřednictvím této práce jsem našla cestu k synoptické klimatologii, kde jsem 

zkoumala vliv cirkulačních podmínek na prostorovou proměnlivost teplot vzduchu. Poznatky, 

které jsem na základě této studie získala, se dobře uplatní také v praxi provozního meteorologa. 

Mojí vizí pro další vývoj tématu anomálií teplot vzduchu v prostoru je podrobnější zkoumání 

jednotlivých synoptických situací z hlediska působení na zchlazování či oteplování vzduchu 

v oblastech s různou mírou projevu proudění.  

 Dalším důležitým faktorem ovlivňující teplotu vzduchu je reliéf. Zajímavým námětem 

pro další práce by byla možnost spojit interpolované hodnoty odchylek s digitálním modelem 

terénu v prostředí GIS. 

 Z prostorového rozložení anomálií mě nejvíce zaujaly horské oblasti, především Šumava. 

V budoucnu bych chtěla tuto oblast prošetřit podrobněji. Zajímat mě budou především data 

z nových stanic měřících na Šumavských plání.  

 Velmi oceňuji předešlé práce, které se tématu anomálií věnovaly, zvláště studii A. 

Gregora (1929), který danou problematiku zkoumal komplexně. Metoda, kterou prezentuji v této 

práci zdá se být univerzální a praktická a ráda bych pokračovala v jejím zdokonalováním a 

dalším aplikováním. 
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 Příloha 1: Teplotní gradienty vzduchu pro období 1851-1900, 1901-1950 a 1961-1990 
  nadmo řská výška (°C/100 m) zeměpisná délka (°C/deg) zeměpisná ší řka (°C/deg) 

  1851-1900 1901-1950 1961-1990 1851-1900 1901-1950 1961-1990 1851-1900 1901-1950 1961-1990 

I -0,3850 -0,4078 -0,4154 -0,1028 -0,2203 -0,1580 0,2863 0,0258 0,0408 
II -0,4931 -0,4623 -0,5328 -0,1861 -0,1726 -0,0935 0,0264 -0,1575 -0,1719 
III -0,6197 -0,5890 -0,6417 -0,0798 -0,0982 -0,0750 -0,3242 -0,4900 -0,3317 
IV -0,7121 -0,6918 -0,7160 -0,0487 0,0267 0,0269 -0,5417 -0,6225 -0,5099 
V -0,7390 -0,6741 -0,6918 0,0260 0,0262 0,0476 -0,6103 -0,5333 -0,4108 
VI -0,7203 -0,6667 -0,6886 0,0239 -0,0073 -0,0245 -0,5871 -0,5233 -0,3485 
VII -0,7138 -0,6587 -0,6698 0,0017 0,0350 -0,0522 -0,6170 -0,5387 -0,4320 
VIII -0,6688 -0,6365 -0,6337 0,0288 0,0286 -0,0037 -0,5976 -0,5776 -0,3889 
IX -0,6274 -0,5707 -0,5675 0,0432 0,0404 -0,0017 -0,4574 -0,4881 -0,3680 
X -0,5994 -0,5066 -0,4758 0,1543 0,0767 0,0648 -0,3363 -0,3816 -0,1157 
XI -0,5212 -0,5058 -0,5265 0,0728 0,0523 0,0264 -0,1057 -0,2467 -0,1310 
XII -0,4532 -0,4286 -0,4830 -0,1351 -0,0251 -0,1211 0,2486 -0,1187 0,0650 

III-IV -0,6902 -0,6516 -0,6832 -0,0342 -0,0151 -0,0002 -0,4921 -0,5486 -0,4174 
VI-VIII -0,7010 -0,6540 -0,6640 0,0181 0,0188 -0,0268 -0,6006 -0,5465 -0,3898 
IX-XI -0,5827 -0,5277 -0,5233 0,0901 0,0564 0,0298 -0,2998 -0,3721 -0,2049 
XII-II -0,4438 -0,4329 -0,4771 -0,1413 -0,1393 -0,1242 0,1871 -0,0835 -0,0220 
X-III -0,5119 -0,4834 -0,5126 -0,0461 -0,0645 -0,0594 -0,0342 -0,2281 -0,1074 
IV-IX -0,6969 -0,6497 -0,6612 0,0125 0,0249 -0,0013 -0,5685 -0,5472 -0,4097 
rok -0,6034 -0,5661 -0,5865 -0,0192 -0,0196 -0,0293 -0,3010 -0,3919 -0,2611 

Zdroj: výpočet autora 


