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Extreme air temperatures in Prague-Klementinum 1775-2018 
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Abstrakt 

V rámci globálního oteplení rostou od poloviny 19. století průměrné denní teploty a současně 

i teploty maximální a minimální. To se odráží ve změně výskytu extrémních teplot. Rostou 

rekordní vysoké letní teploty i rekordní nízké zimní teploty (tj. zmírňují se mrazy). Roste také 

počet dní s teplotami vyššími než určená mez (např. denní maximum nad 25°C či 30°C) 

a klesá počet nocí s teplotami nižšími než určená mez (např. pod -15°C). Tyto změny jsou 

výraznější než změny průměrných teplot a rychlost těchto změn se v posledních několika 

málo desetiletích velmi zvýšila. Lze tak očekávat další výrazné pokračování v příštích 

desetiletích. 

Klíčová slova: horké léto, studená zima 

 

Abstract 

In the context of global warming, the average daily temperatures are rising from the mid-19th 

century and in the same time also the maximum and minimum temperatures. This is reflected 

in the change of the occurrence of extreme temperatures. Record high summer temperatures 

and record low winter temperatures are rising (i.e., mitigate the frosts). Also the number of 

days with temperatures higher than a specified limit (e.g., daily maximum of 25 or 30 degree 

centigrade) increases and  the number of nights with temperatures lower than a specified limit 

(e.g., below -15 degree) decreases. These changes are more pronounced than changes in 

average temperatures, and in the last few decades they are even more pronounced. Significant 

continuation in the coming decades can be expected. 
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Úvod 

Mnoho toho bylo napsáno o globálním oteplení. Průměrná teplota vzduchu roste pozvolna na 

celé Zemi už od poloviny 19. století a zdá se, že tento růst se v posledních desetiletích 

postupně zrychluje. Neroste však na celé Zemi stejně. Rychlejší růst je pozorován v Evropě a 

v severní Americe, a zvláště v Arktidě. Růst se samozřejmě netýká jen průměrných denních 



teplot. Stejně tak rostou i denní maximální a noční minimální teploty. Přibývá tak horkých 

dnů v létě a ubývá studených nocí v zimě. Spolu s tím se mění rekordní teploty vzduchu pro 

každý rok. 

Materiál a metody 

Ke stanovení rekordních teplot v každém roce byly použity teploty vzduchu měřené 

v pražském Klementinu. Zde se měří teplota vzduchu už od roku 1775. Průměrné denní 

teploty byly ovšem spočítány dodatečně, protože v dávných dobách se měření nekonalo vždy 

v 7, 14 a 21 hodin. Kromě denních průměrů byly měřeny či rekonstruovány také denní 

maximální a noční minimální teploty. Všechny jsou k dispozici pro každý den od roku 1775 

a tato řada není nikde přerušená. Teploměr sice není umístěn v souladu s dnešními 

směrnicemi v předepsané budce dva metry nad zemí, ale je stále na témže místě a vzhledem 

k délce pozorování a nepřerušenosti řady je klementinská řada mezinárodně považována za 

velmi kvalitní. Kromě odlišného umístění teploměru mohou být naměřené teploty ovlivněny 

i polohou stanice v centru velkého města, kde lze očekávat působení městského tepelného 

ostrova. Proto byly klementinské rekordy porovnány s obdobnými teplotními rekordy 

získanými na dalších deseti stanicích vhodně rozmístěných na území ČR. Data jsou však 

k dispozici pouze od roku 1961.  

 

Výsledky – letní extrémy 

Určení extrémních hodnot teploty vzduchu, jinak řečeno teplotních rekordů, je velmi 

jednoduché. Stačí v řadě denních maximálních teplot najít nejvyšší teplotu, která se vyskytla 

v daném roce. Tyto teplotní rekordy jsou graficky ukázány na obr. 1. Zde vidíme především 

velký rozptyl, velké kolísání. Jsou léta teplá, kdy i rekordní teplota byla vysoká, a léta 

chladnější, kdy nejvyšší dosažená teplota byla o poznání nižší. Obrázek ukazuje dále, že před 

100 – 200 lety bylo toto kolísání větší než v posledních desetiletích, a hlavně, že teplotní 

rekordy se postupně přesouvají výše. V 19. století, a ještě na začátku 20. století, se najde 

mnoho let, kdy nejvyšší dosažená teplota byla pod 30°C, tedy že za celý rok se nevyskytl ani 

jediný tropický den. Dnes (od poloviny 20. století) jsou teploty nad 30°C docela běžné a navíc 

se skoro v každém roce vyskytnou i teploty nad 35°C, které dříve byly zcela výjimečné. 

Číselné hodnoty v posledních desetiletích rychle rostou, proto se jako aproximace osvědčil 

polynom třetího řádu. Vůbec nejvyšší teplota v Klementinu byla zaznamenána 27. 7. 1983, 

a  to 37,8°C. V Praze-Uhříněvsi bylo ten den 40,2°C. Absolutní teplotní rekord 40,4°C v ČR 

byl však pozorován 20. 8. 2012 v nedalekých Dobřichovicích.  



 

Obr. 1. Rekordní maximální denní teploty vzduchu pozorované v pražském Klementinu 

v jednotlivých letech 1775-2018. Doplněna aproximace polynomem třetího stupně. 

 

Obr. 2. Rekordní maximální denní teploty vzduchu pozorované na čtyřech vybraných 

stanicích v ČR v období 1961-2018. Doplněny regresní přímky. 
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Protože klementinská řada nemusí být dostatečně reprezentativní pro celou Českou republiku, 

nebo alespoň pro Čechy, ověřili jsme růst rekordních letních teplot vzduchu na několika 

dalších stanicích v různých regionech a v různých nadmořských výškách. Data jsou ovšem 

k dispozici pouze od roku 1961, ale i tak je zřejmý systematický růst (obr. 2). Samozřejmě na 

stanicích výše položených jsou teplotní rekordy posazeny níže. Růst je však všude stejný, jak 

ukazují regresní přímky, které jsou téměř přesně rovnoběžné. Použito bylo celkem deset 

stanic, na obr. 2 jsou uvedeny jen čtyři z důvodu přehlednosti. Regresní přímky pro zbývající 

stanice jsou ovšem také rovnoběžné s těmi čtyřmi na obrázku, pouze jsou některé posazeny 

výše a jiné níže. Teplotní rekordy tedy rostou stejně na celém území ČR bez ohledu na 

nadmořskou výšku či polohu stanice. Stejná zákonitost platí i pro další teplotní rekordy 

popsané níže.  

Samotné rekordní teploty vzduchu ovšem mnoho neříkají o skutečném výskytu dnů 

s extrémními teplotami. Někdy může jít jen o ojedinělý extrém, ojedinělé byť i značné 

vybočení, jindy o dlouhou sérii dnů s velmi vysokými teplotami. Z tabulky denních 

maximálních teplot vzduchu můžeme najít počet dní, kdy tato teplota přesáhla 25°C (letní 

dny), 30°C (tropické dny) a 35°C (tyto dny zatím nemají zvláštní označení). Počty  těchto dnů 

v jednotlivých letech ovšem značně kolísají stejně jako rekordní hodnoty na obr. 1. Proto byly 

tyto počty sečteny vždy pro každé desetileté období, čímž se sníží nežádoucí kolísání. 

Vzhledem k tomu, že řada začíná rokem 1775, byly dekády voleny tak, že začínají rokem 

1776 a končí 1785 atd. až po období 2006-2015. Letopočet končící nulou je pak uprostřed 

dekády. Takto stanovené počty letních a tropických dnů jsou prezentovány na obr. 3. 

v podobě sloupcového grafu. Tropických dnů je samozřejmě méně než letních, proto jsou 

nakresleny jako dolní část sloupce pro letní dny. U obou je zřejmé, jak jejich počet roste, 

především ve druhé polovině 20. století.  

Rekordně vysoké noční teploty v Klementinu se v celém období 1775-2018 pohybují stále 

mezi 18°C a 23°C, jen zřídka z tohoto pásma vybočí. Nejteplejší noc se vyskytla 8.   8.  2015, 

kdy se teplota udržela na hodnotě 24,0°C. Není pozorován žádný růst teplotních rekordů, ani 

se nezvyšuje počet dní, kdy noční teplota neklesla pod 20°C (tropická noc) či pod jinou 

vybranou hodnotu. Důvod není znám. Snad v důsledku vyšších denních teplot je celkově 

vzduch sušší, i v noci, což umožní silnější vyzařování tepla z půdy a tím kompenzaci 

očekávaného růstu teploty. 

 



 

Obr. 3. Počty dní v jednotlivých dekádách počínaje 1776-1785 a konče 2006-2015, kdy 

maximální denní teplota vzduchu přesáhla 25°C (celý sloupec) a 30°C (červená část sloupce). 

 

Výsledky – zimní extrémy 

V zimním období budeme hledat extrémně nízké hodnoty teplot nočních i denních. Všechny 

teploty v zimním období kolísají více než v jiných ročních dobách, proto i rekordní hodnoty 

v jednotlivých letech vykazují velké kolísání. Nalezení teplotních rekordů je snadné stejně 

jako pro letní extrémy, stačí v řadě denních minimálních teplot najít hodnotu nejnižší. Ne 

však v kalendářním roce, nýbrž v příslušném zimním období. Rekordně nízké noční teploty 

vzduchu jsou ukázány na obr. 4. Ve srovnání s obr. 1 je zde škála jiná, nejen číselně, ale 

i v rozpětí. Nicméně je jasně vidět změna v průběhu dvou století. Zatímco v 19. století byly 

velmi časté rekordy pod -20°C a nebyly výjimkou i rekordy pod -25°C, ve 20. století jen 

zřídka klesly teploty pod -20°C a v posledních dekádách dokonce zřídka pod -15°C. Tomu 

odpovídá i zakreslená aproximace polynomem třetího stupně, která ukazuje zrychlující se růst 

rekordních teplot v posledních desetiletích. Vůbec nejnižší teplota vzduchu v Klementinu byla 

zaznamenána 1. 3. 1785, a to -27,6°C. Absolutní teplotní rekord v ČR -42,2°C byl 

zaznamenán 11. 2. 1929 v Litvínovicích u Českých Budějovic. V Klementinu bylo tu noc 

„jen“ -27,1°C. V Litvínovicích se dnes teploty vzduchu neměří, současné teplotní rekordy 
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pocházejí ze šumavských plání a horských dolin, kde klesají pod -30°C . Jistě v roce 1929 

klesly ještě níže než uvedený rekord, ale tehdy se v těch místech teplota neměřila. 

Stejně jako v létě, i v zimě platí, že rekordní teploty vzduchu ovšem mnoho neříkají 

o skutečném výskytu nocí s extrémními teplotami. Někdy může jít jen o ojedinělý extrém, 

ojedinělé byť i značné vybočení, jindy o dlouhou sérii nocí s velmi nízkými teplotami. 

Z tabulky denních minimálních teplot vzduchu můžeme najít počet nocí, kdy tato teplota 

klesla pod -15°C nebo pod -20°C (tyto noci zatím nemají zvláštní označení). Počty těchto 

nocí v jednotlivých letech ovšem značně kolísají, dokonce více než obdobné počty v létě. 

Proto byly tyto počty sečteny vždy pro každé desetileté období, stejně jako to bylo provedeno 

pro letní extrémy Takto stanovené počty nocí s teplotami pod -15°C a pod -20°C jsou 

prezentovány na obr. 5. v podobě sloupcového grafu. Studenějších nocí je samozřejmě méně 

než těch méně studených, proto jsou nakresleny jako dolní část sloupce. U obou je zřejmé, jak 

jejich počet klesá, především ve druhé polovině 20. století.  

 

 

Obr. 4. Rekordní minimální noční teploty vzduchu pozorované v pražském Klementinu 

v jednotlivých letech 1775-2018. Doplněna aproximace polynomem třetího stupně. 
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Obr. 5. Počty nocí v jednotlivých dekádách počínaje 1776-1785 a konče 2006-2015, kdy 

minimální noční teplota vzduchu klesla pod -15°C (celý sloupec) a pod -20°C (černá část). 

Úplně stejným způsobem najdeme rekordně nízké denní teploty v zimním období 

v jednotlivých letech. Stačí pouze místo souboru nočních minimálních teplot vzduchu vzít 

soubor denních maximálních teplot. Tyto rekordně nízké denní teploty ukazuje obr. 6. Je 

velmi podobný grafu pro noční rekordy na obr. 4. Rozsah vertikální stupnice je stejný jako u 

nočních rekordů. Podobná je i dlouhodobá změna. Zatímco v 19. století denní teploty často 

zůstaly pod -15°C a občas i pod -20°C, ve 20. století zůstaly jen zřídka pod -15°C a 

v posledních letech i pod -10°C. Vůbec nejstudenější den se vyskytl 22. 1. 1850, s nejvyšší 

denní teplotou -21,5°C. Naopak v několika posledních letech byla teplota v nejstudenějším 

dni nad nulou, za celou zimu tedy ani jednou nebyl celodenní mráz. 

Stejně jako pro noční teploty, i zde vybereme počet dní, kdy denní teplota nevystoupila nad 

zvolenou mez, zde nad -15°C a nad -10°C (ani tyto dny zatím nemají zvláštní označení). 

Počty těchto dnů v jednotlivých letech ovšem značně kolísají, dokonce více než obdobné 

počty v létě. Proto byly tyto počty sečteny vždy pro každé desetileté období, stejně jako to 

bylo provedeno pro noční teploty. Nalezené počty dní s teplotami pod -5°C a pod -10°C jsou 

prezentovány na obr. 7 v podobě sloupcového grafu. Studenějších dní je samozřejmě méně 

než těch méně studených, proto jsou nakresleny jako dolní část sloupce. U obou je zřejmé, jak 

jejich počet klesá, především ve druhé polovině 20. století.  
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Obr. 6. Rekordní minimální denní teploty vzduchu pozorované v pražském Klementinu 

v jednotlivých letech 1775-2018. Doplněna aproximace polynomem třetího stupně. 

 

Obr. 7. Počty dní v jednotlivých dekádách počínaje 1776-1785 a konče 2006-2015, kdy 

minimální denní teplota vzduchu zůstala pod -5°C (celý sloupec) a pod -10°C (černá část). 
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Diskuze a závěr 

Na obrázcích jsme ukázali, jak rostou každoroční teplotní rekordy. V létě tyto rekordy 

dosahují nebývale vysokých hodnot, v zimě teploty neklesají tak nízko jako dříve. Stejně tak 

v létě přibývá dní s maximální teplotou vzduchu vyšší než 25°C, 30°C a 35°C, v zimě ubývá 

dní i nocí s minimální teplotou nižší než -20°C, -15°C a -10°C. Vždy je tato změna výraznější 

než růst průměrných ročních či sezonních teplot. A vždy se tato změna v posledních několika 

desetiletích zrychluje. Nic nenasvědčuje tomu, že by se růst či pokles měl v následujících 

letech zpomalit či dokonce zastavit a proto je třeba počítat s tím, že teplotní rekordy i počty 

dní s vysokými teplotami nadále porostou a počty dní i nocí s nízkými teplotami naopak 

budou klesat. Bude tedy nutné s tím vším do budoucna počítat, přizpůsobit se, a pokud je to 

možné, nepříznivé důsledky omezit.  

Vysoké letní teploty vzduchu, zvláště ve městech, nejsou nijak příjemné. Proto přibývá budov 

a dopravních prostředků s klimatizací, což ovšem znamená vyšší výdaje. Ve městech se pak 

doporučuje vysázet více stromů v ulicích a na volných plochách a zřizovat více vodních 

prvků, což je ovšem záležitost dlouhodobá. V přírodě pak vyšší teploty vzduchu způsobují 

silnější výpar, což při nezměněném či klesajícím srážkovém úhrnu vede k nedostatku vláhy. 

Vyšší teploty vzduchu v zimě jsou naopak příjemnější a jistě i snesitelnější než silné mrazy, 

a v každém případě přinesou úspory na topení. Na druhé straně, zvláště když přibývá počet 

dní s denní teplotou nad nulou, je taková zima pro přírodu nepříznivá. Ve dnech s teplotou 

nad nulou sněhová pokrývka mizí a srážky padají častěji v podobě deště než sněhu. 

V důsledku toho pak voda z krajiny už v průběhu zimy odtéká a na jaře potom chybí.  

Vláhový deficit, ať už vzniká vyšším výparem v horkém létě nebo nežádoucím odtokem vody 

v teplé zimě, lze zmírnit zadržováním vody v krajině, např. budováním vodních nádrží a 

výsadbou lesů, zvláště listnatých. To je ovšem záležitost ještě více dlouhodobá, ale bude 

nutné toto všechno učinit. Boj proti suchu je samostatná kapitola, která přesahuje rámec této 

studie. 
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