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The year 2010 in Czechia - Lada's winter (snowy and charming), floods but also hot summer days. The paper describes
meteorologically the most interesting periods of the year 2010. Heavy snowfall and smog situations in winter, extreme air
temperatures in summer as well as recurring floods in the summer half of the year.
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1. Úvon
Lo sky
prťrměrny,

v

rok 2010 byl na celém zemi ČR srážkově nad-

pr měrn

rihrn srážek dosáhl 870mm, což p edsta-

e I327o dlouhodobého prťrměru za období 196I až 2000.
Vydatné a četnésrážIq p itom vypadávaly jak ve formě deš-

i sněhu. Z pohledu počtu dní se sněhovou pokryvkou,
ale i vyšky sněhové pokr.-vky v nižšíchpolohách, byl tento rok ve srovnání s posledními dvěma desetiletími, kdy p evládaly teplejší zimy, poměrně v jimečny. P esto se zejména
v červenci vyskytly horké letní dny, které bylo nejlépe strávit
ve stínu nebo koupáním ve vodních nádržich či rybnících.
tě, tak

2. PRŮBĚH PoČASÍ
JIž krátce po začátku roku 2010 napadlo

zejména

v Čechách poměrně velké množstvísněhu. P inesla ho

tla-

ková niže, která se vyrazně prohloubila nad jihovychodním

Španělskem akterá dostala jméno Daisy. Tato niže postupovala k severovychodu p es severní Itálii, zde se začala vyplovat a spolu s okludujícím frontálním systémem spojenym
s touto nižízačala 8. 1. sněženímovliv ovat počasíu nás. To
p echodně na Moravě, ve Slezsku a ve vychodních Čechách
p ešlo v Ínrznoucí déšťs tvorbou ledovky. Dne 10. 1. se
od severu ochlazovalo, déšťp ešel ve sněžení,které ustáva1o během 11. 1. Po tomto sněženíležela sněhová pokq vka
na celém izemi ČRa její celková v ška se pohybovala od
15 do 30cm, p ičemžmezi horami a nížinami nebyl velk1
rozdil. Nezvykle vysoká pokryvka byla nap . v Mokošíně
(250m n. m.) na Pardubicku, 40cm. Stejné množstvísněhu hlásilo i p edměstí Tábora _ Náchod v jižníchČechách'
pÍ1čemŽv té době leželo na šumavském Churá ově pouze
2I cm.
Sněženía ve vychodní polovině ČR i mrznoucí déšťzpťrsobily komplikace na většině našeho ízemi zejména v silniční a Železniční dopravě a v energetice. Nap . na Moravě se
v drisledku mrznoucího deště ocitlo několik tisíc domácností
bez elektrické energie, k čemužp ispěl i těžIq mokq sníh.
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rok 2010

Zimni projevy počasípokračovaly i v dalšíchdnech.

Ve dnech 16. a l].1. v souvislosti s p echodem okluzní fronty p es naše zemí p i sněženívál sllny nárazovy vítr, vytváely se sněhové jazyky azávéje. Do rána 18. 1. napadlo 5 až
15, v ond ejově 18cm nového sněhu. opět se vyskytly komplikace zejména v dopravě.
V dalšíchdnech k nám začaI proudit studen pevninsky
vzduch od vychodu. Nejnižšíteploty bylo dosaženo 2J. I.,
ranní teplota se pohybovala v celé republtce pÍeváŽně od _17
do _23 'C a nejvyššíodpolední od _1l do _6 'C. Zárovel
se v těchto dnech vyrazně zhoršily rozptylové podmínky
a zejména v Moravskoslezském kraji rostly koncentrace suspendovanych částic PMro (poletavého prachu) vysoko nad

imisní limity'

občasnésněžení,siln vítr a tvorba sněhov1 ch jarykri a závějí pokračovaly i koncem ledna a začátkem nora.
V prvních dvou dekádách rinora
Praha-Libuš [pr měrná

se opět

vyskytovaly nep ízni-

den ní teplota/normál]
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obr 1 Pr běh pr měrné denní teploty vzduchu na stanici Praha-Libuš
v roce 20]0 ve srovnrÍní s normrilem 1971-2000.

l. Course of mean daily 2m air temperature at the station PragueLibuš in the year 2010 in comparison with 19712000 normal.
Fig.
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obr.

2

Maximtilní dosažend teplota vzduchu ve 2m nad zemí v Českérepublice v roce 20]0'

Fig. 2. Maxintum of 2m air temperature in the Czech Republic in 2010.
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vé rozptylové podmínky, nejhorší
Situace opět nastala na ostravsku
a Karvinsku. Ve t etí norové dekádě došlo k oteplení a táni sněhové
pokr; vky. K závažnějšímproblémrim na tocích však nedošlo.

Sněžení Spolu s čerstvym až
silnym Větrem Se Vyskytly i první polovině b ezna. od 17. 3. p evládalo nad st ední Evropou tep1é jlhozápadní proudění, odpolední teploty p evyšovaly 10 "C
a docházelo k tání zbylych sněhovych zásob hlavně z vyššícha horskych poloh. opět se vážnějšíproblémy v souvislosti se vzestupem
hladin ek nevyskytly.
opakované povodně však rok
2010 p inesl v prriběhujara a v létě.
P inesly je prakticky shodné mete-
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orologické situace jako jtŽ zminěná, která hned v lednu p inesla

poměrně vydatné sněžení na celé

(tzemi ČR. lae o známou dráhu
Vb tlakovych nížíze St edomo í,
postupujících p es severní Itálii

nad Slovensko a Polsko' které vedly i k extrémnímpovodním v čer-

venci l99] naMoravě a ve Slezsku
avroce 2002v Čechách.

Podíváme-li Se na jednotli-

vé kraje, nejvíce srážek, v pruměru I ll3mm za cel rok, spadlo
v Moravskoslezském kraji. Na dru-

hém místě byl kraj Liberec!

obr

3 Počet dn se sněhovou

pokr vbu v Ceské republice v roce 20]0.

Fig. 3. Number of days with snow cover in the Czech Republic in 2010.

obr

4 Maximální

dosažen v ška sněhové pokrvlcy v Ceské republice v roce 20]0.

Fig. 4. The maximum depth of snow in the Czech Republic in 2010.
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s 1 l41mm srážek. Z pohledu
odchylek od dlouhodobého pr měru 196l_2000 spadto v Ústeckém,
Libereckém, Moravskoslezském
a Jihomoravském kraji kolem
I45 vo normálu. Právě tyto oblasti,
tedy vychodní Morava a Slezsko
a severní Čechy, byly p i opakovanych povodních v období od května do záí 2010 povodněmi postiženy nejvíce. P itom poslední
z těchto povodní, které se vyskytly
koncem zái,byly z pohledu ročního období neobvyklé. Ve druhé
polovině zái se povodně vyskytuj í
jen z ídka, pro tuto dobu je naopak
typické nastupující počasíbabího
léta s ranními a dopoledními mlhami, po jejich rozpuštění se slunečnym počasím'
Pruběh pr měrné denní teploty vzduchu na stanici Praha-Libuš
V roce 2010 ve srovnání s normálem 191l-2000 mťržeme sledovat na obr. 1. Je zde mj. patrné, že
začátek roku až do poloviny rinora, stejně jako závěr roku' prosinec, byly teplotně podpruměrné.
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Naproti tomu nástup léta a zejména červenec byl teplotně
vyrazné nadprriměrny. Byl tak značny rozdil mezi teplotami v zimních měsících roku a teplotami v červenci. Teploty
v ostatních měsících roku se s určitym kolísáním pohybovaly
ážnékolem normálu.

pÍ ev

Poprvé teplota vzduchu p ekročila hranici 30 "C na adě
míst ČR ve dnech I0. až 12. června. P ed zvlněnou stude-

nou frontou, která jen zvolna postupovala do st ední Evropy,
odpolední teplota dosahovala pÍevážné2] až 32 "C, nejvyš-

šíhodnota 33,3 "C byla namě ena na stanici Praha-Karlov,
čímžbylna této stanici k tomuto dni o 0,1 oC p ekonán teplotní extrém z roku 1928.
Poměrně horké a suché dny byly i na p elomu června
a července. Ve dnech od29.6. do 4.7. se v celé ČR odpolední teploty pohybovaly pÍevážnéod21 do 3l "C.
Yice než tydenní období veder a tedy vrcholhorkého léta
následovalo od 9. do I] . července. V prvych dvou dnech toho-

oC, v dalších
to období teplota vzduchu dosahovala 21 až 31
dnech 30 aŽ 35 'C. Nejvyššíteplota byla namě ena v Řeži
u Prahy, 3J,9 "C dne l6. J .,Hraďec Králové namě il 36,4 "C
dne 16. 7., Kopisty 36,5 dne 12. J ., Praha-Klementinum 36,2
dne 12.7. a ostrava-Mošnov 35'9 'C dne 17. 7. Na adě míst
byly v těchto dnech p ekonávány teplotní extrémy.

Maximální dosaženou teplotu vzduchu V roce 2010 ukazuje obr. 2' Jakje patrné, nejvyššíchhodnot bylo dosaženo
ve st edních a severozápadních Čechách. Poslední, tentokrát
jen dvoudenní období vysolc. ch teplot nastalo 2I. až22. července. Teplota dosahovala 29 až 34 "C. Srpen byl ve znameni
pruměrnych letních teplot, záÍi a íjen byly teplotně prriměrné až podpruměrné.
Pro změnu se v listopadu v dtisledku p ílivu teplého vzduchu odpolední teplota p echodně dostala na 14 aŽ 20 "C, což
je v této ročnídobě neobvyklé. Avšak koncem listopadu již
sněžilo a mtzlo. Začátkem prosince leželo v nižšíchpolohách
Čniiz IO až2Ocm sněhu' v západní polovině Čech 20 až
30 cm. V dalšíchdnech sníh p ipadával, ale i odtával, zejména
těsně p ed Vánoci a na Štcar.-i den. Avšak naBožíhod k nám
opět pronikl studeny vzduch a p inesl vítr, sněženía tvorbu
sněhovych jazyktl, od vyššíchpoloh i závéji.
Vzhledem k tomu, že poměrně vydatná sněhová pokr vka
v nižšíchpolohách ČR se vyskytovala jak v období leďen až
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bÍezen, tak i na konci listopadu a v prosinci, bylpočet dnri se
sněhovou pokryvkou v roce 2010 poměrně vysoky, v niŽších
a st edních polohách často víceneŽ dvojnásobny oproti jin1 m
rokťrm. J e zobr azen na obr. 3 . S vyj imkou poměrně malého ri zemí najihov chodní Moravě byl počet dnťr se sněhovou pokr v-

kou v celé republice vyššínežJO, nap . na Českomoravské
vrchovině bylmezi l00 a I20 dny, ale i v Praze se pohyboval
od 83 (na Klementinu) po 103 (v B evnově). Zdeje na místě podotknolt, Že uvedené množstvísněhu je ze dvou částí
po sobě následujících zim. Kdybychom hodnotili zimu jako

celek (200912010 nebo 2010l20ll), byly by počty dnri se sněhovou pokq vkou nIžši.
Také maximální v ška sněhové pokryvky v roce 2010,
jak ukazuje obr. 4,byla poměrně vysoká. V nižšíchpolohách
se pohybovala p evážně od 20 do 40cm, ve st edních a vyššíchpolohách kolem 50 cm a na horách většinou p es 100 cm.
Y Praze dosahovala od 20 cm (Klementinum) po 40 cm
(Uh íněves). Ještě většív šky sněhové pokq vky v Praze,
od 34 cm (Karlov) po 5'7 cm (Ruzyně) bylo dosaženo v zimě
1969119]0. V této zimě se první vydatnější sněženívyskytIo 25.listopadu 1969 a sněhová pokr vka se s v jimkou p echodného období v noru udržovala až do 19. bÍezna 1910'

3. zÁvĚn

V roce 2010 si tedy p išli na své jak milovníci sněhu,
tak i horlo- ch letních dnťr, i když těch tak mnoho zase neby1o. V zimním období jsme také měIi vyrazné inverzní situalátek v ovzduší p edece s r stem koncentrací znečišťujících
všímna ostravsku. Takové smogové situace jsou typické právě pro studené zimy. Naopak v letní polovině roku se vyskytly
povodně, které opakovaně těžce postihly obyvatele zejména
severních Čech a vychodní Moravy a Slezska'
Literatura

J. _ ŠERCI, P., 2010. Povodně v České
republice v roce 2010' Meteorologické Zprávy, toč. 64,
č. 1, s.4-9.

tl] DAŇHELKA,
12] ToLAsZ,

R., 2010. Počasív Českérepublice v roce 2010.
Meteorologické Zprtivy,roč.64, č. 1, s. 1_3'

Lektor (Reviewer) RNDr. V Květotí, CSc.

