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Jak se nám vlastně proměnilo klima v ČR
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SSP2: sociální, ekonomické a technologické trendy budou pokračovat podobně jako v 
minulosti,
SSP3: v budoucnosti převládne regionální zaměření, soutěživost mezi regiony a ústup 
globalizace,
SSP5: pokračující integraci globálních trhů a rychlý ekonomický rozvoj.

Většina populace žije ve městech

Podíl městského obyvatelstva
bude nadále narůstat bez ohledu
na scénář vývoje počtu obyvatel
ČR

Úvod



•Geometrie města – mnohonásobný odraz a absorpce záření v površích 
zvětšují intenzitu absorpce tepla (tzv. efekt kaňonů), zeslabení větru

•Změna aktivního povrchu – použití umělých materiálů (asfalt, beton) s 
odlišnými absorpčními tepelnými vlastnostmi než přirozený povrch =>
změna energetické bilance

•Zmenšení intenzity vypařování vody (kanály, menší množství vegetace 
…)

•Odpadní teplo vznikající lidskou činností (topení, průmysl, doprava …)
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Tepelný ostrov města



Průměrná teplota vzduchu



Průměrná teplota vzduchu - Klementinum



Průměrná teplota vzduchu

Trendy



Maximální teplota vzduchu

Trendy



Minimální teplota vzduchu

Trendy



Porovnání stanic – zjištění velikosti TOM
Praha a střední Čechy – rozdíly v 
nadmořské výšce = vliv přirozených 
faktorů na teplotu vzduchu

Nutnost přepočtu na stejnou 
nadmořskou výšku (zvoleno 
Klementinum 191 m n.m.

Přepočet vše na stejnou nad. výšku

Originál měření

Vliv TOM v Praze je 0,82-1,25°C 
a je větší než geografický



Trendy porovnání

TAVG

TMAX

TMIN

Teplota v centru 
města roste rychleji 
než na jeho okraji.

U TMAX rozdíl 
nejmenší

U TMIN naopak 
největší a rozdíl je 
skoro dvojnásobný

Trendy u Klementina 
nad republikovým 
průměrem

Teploty rostou 
rychleji v zimě než v 
létě, což je 
výjimečné v rámci 
ČR i okolí



Tropické dnyV průměru 4,5 dní/rok

V průměru 13,6 dní/rok

Tropické dny 
pozorujeme již 

na horách



Délka období, kdy se vyskytují letní a tropické dny

Letní dny
Začátek: - 12 dnů
Konec: +/- stejný
Období: + 18 dnů

Tropické dny
Začátek: - 18 dnů
Konec: +12 dnů

Období: + 30 dnů





Horké vlny – několik dní po sobě s vysokou teplotou vzduchu

Tropické dny – maxima nad 30°C Tropické noci – v noci neklesne teplota pod 20°C

Při kombinaci horkých vln a tropický noci roste riziko zdravotních komplikací – hlavně problém 
velkých měst
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Tropické dny

V centru je jejich více i 
o 10-15 než v 
příměstských částech. 

Rozdíl mezi oběma typy 
stanic narůstá – v 
centru těchto dnů 
přibývá rychleji



Tropické dny - budoucnost

Černá = současnost, modrá = RCP 4,5, 

červená RCP 8,5



Tropické noci

Fenomén posledních 
let. V roce 2015 jich 
bylo 25 za rok. 

Do 90. let jich celkově 
bylo jen 7. Od roku 
1991 pak již 109. 

Spjato prakticky s 
fenoménem TOM –
špatná ventilace města



Mrazové dny

Významně klesá a ve 
městě více než v okolí

Dominantní rozdíl 
oproti venkovu, kde 
jsou zimy rozhodně 
tužší



Mrazové dny

Počet mrazových dnů zima 2019-2020



Denní chod teplotních rozdílů

Rozdíl teploty mezi centrem a okolím není během dne a i roku konstantní

Největší rozdíl od 21 do 05 hodiny ranní – zhoršená ventilace města



Denní chod teplotních rozdílů

Rozdíl Praha Klementinum vs. okolí za jasných dnů v červenci



Fyziologicky ekvivalentní teplota

Nejteplejší den v historii Prahy
20.8.2012

Teplota vzduchu v 
meteorologické budce 
byla výrazně nižší než 

pocitová teplota

Pocitová 
teplota je za 
horkých dnů 

vyšší i než 47°C



Děkuji za pozornost


