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Meteorologická a klimatologická měření a pozorování se v Čechách a na Moravě začínala rozvíjet
ve větším rozsahu ve 2. polovině 19. století, kdy byly zakládány stanice v různých regionech,
a vytvářela se tak základní kostra budoucí, dnešní pozorovací sítě. Tyto dlouhodobě pozorující
stanice, které označujeme jako sekulární, jsou zcela nepostradatelné pro dnešní hodnocení vývoje
klimatu. Mezi osm základních sekulárních stanic řadíme i klimatologickou stanici v Klatovech,
která začala měřit již v roce 1876. Bohužel nejstarší údaje z těchto let nejsou zcela k dispozici
a pozorování mělo četné výpadky. Souvislá řada pozorování začíná od roku 1912. Klimatologická
stanice Klatovy byla také jednou z prvních stanic, kde začal zkušební provoz automatického
měření vybraných meteorologických prvků (od roku 1999), jako teploty, srážek, relativní vlhkosti
vzduchu, směru a rychlosti větru. V publikaci je zpracován, mimo jiné, kompletní rozsah měření
v jednotlivých etapách.
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základní údaje o klimatologické stanici Klatovy
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3.1 Poloha stanice včetně souřadnic a ortofotomapy
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Období

Poloha stanice

1876 až 1911

nejsou přesné podklady o poloze stanice.

1911 až 1921

Dvůr budovy Hospodářské školy – 30 m od školy.

1921 až 1939

stanice u budovy školy u výzkum. ústavu zemědělského, budova je na jihovýchodní
straně města. terén okolí stanice se mírně svažuje k západu a k jihozápadu. přístroje
jsou umístěné v plechové budce dva až tři metry nad zemí.

Teplota [°C]

Tab. 1 Poloha stanice v různých časových intervalech.
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1939 až 1955

stanice z důvodu přestavby školy přemístěna ze dvora do zahrady školní budovy.
přístroje umístěny v žaluziové budce.

1955 až 2000

v důsledku zástavby byla stanice přemístěna směrem severovýchodním
od dřívějšího umístění. výškový rozdíl je +10 m. Budova školy je nyní asi
100 m západně od stanice. celková charakteristika beze změny.

2000 až 2009

automatická meteorologická stanice. celková charakteristika beze změny.
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2009 až současnost

automatická meteorologická stanice – přemístění stanice z důvodu přístavby školy
o 70 m na Jv. celková charakteristika beze změny.
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Obr. 14 Statistické charakteristiky ročních maxim.
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Vyznačení polohy stanice a souřadnice stanice
Žlutá značka: období 1912–1955: 49°23’26”, 13°18’04”
modrá značka: období 1955–2009: 49°23’27”, 13°18’08”
Červená značka: období 2009–současnost: 49°23’26”, 13°18’10”
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Obr. 15 Statistické charakteristiky ročních minim.
pro roční maxima i minima teploty byly vypočteny
další statistiky, a sice teoretické doby návratu těchto
extrémních hodnot s četností výskytu 10, 20, 30,
50 a 100 let pomocí tříparametrického logaritmickonormálního rozdělení metodou maximální věrohodnosti
pomocí sW Qc eXpert (obr. 14–15). U maximální
teploty je zřejmé, že roční extrémy v posledních třech
desetiletích častěji dosahují doby návratu 10–20 let.
absolutní teplotní maximum 40,0 °c z roku 1983
znamená extrém vyskytující se s pravděpodobností
(dobou návratu) vyšší než jednou za 100 let.
v případě ročních minim byla rovněž překročena

Obr. 5 Poloha 1999–2009 (pohled směr S).
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doba návratu 100 let, a sice u teploty –32,0 °c v roce
1939. v desetiletích 1921–1950 byl četnější výskyt
minimálních teplot s dobou návratu 20–50 let, naopak
v posledních třech dekádách nebyla ani jednou
překročena doba návratu 10 let a v posledních 6 letech
neklesla teplota ani jedenkrát pod –20 °c. nižší počty
významných dob návratu u minimální teploty a naopak
vyšší doby návratu u maximální teploty u naměřených
extrémů v posledních 30 letech, společně s růstem
průměrných ročních teplot, je jasným signálem
postupného oteplování, které se projevuje rovněž
v prostoru jihozápadních Čech.
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