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ZPRÁVA svĚrovÉM ETEoRoLoGlc KÉoRGAN lzplcE
o STAVU PoěAsí n PoDNEBÍve svĚrĚ v RocE 2o1o
The WMO report on the Status of the Global Climate in 2010. Since 1993 the World Meteorological Organization (WMO)
has been publishing its annual "WMO Statement on the Status of the Global Climate". The report has gradually gained in popularity and recently is a recognized authoritative source of information for the scientific community, the media and the general
public. The report presented is the latest link of this successful sequence. The journal Meteorologické Zprávy (Meterological
Bulletin) offers to its readers an abbreviated version of the report.

KLÍČovÁSLoVA: teplota vzduchu prriměrná globální _ rihrny srážekglobální - cyklona tropická
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1. Úvoo

V roce 1993 zahájila Světová meteorologická organizace
(SMo) vydáváni každoročnichzprávo stavu počasía podnebí
ve světě. Yycházelap i tom ze závéri druhé Mezinárodní konference o klimatu, kterou uspo ádala spolu se svymi odborn17mi partnery V roce 1990. Tato zpráva si postupně získala velkou popularitu a j e dne s uznávána j ako dtleŽlty zdroj informací
pro vědeckou obec, média i širokou ve ejnost. P edkládany
zkráceny p eklad [ 1] je zatím posledním článkem této rispěšné
série (obr. l).

Rok 2010 byl obzvláště zajímavy tim, že globální po-

vrchová teplota dosáhla rekordních hodnot, podobně jako
v letech 1998 a 2005, čímžpotvrdila tendenci zrychlujícího
se oteplování během posledních 50 let. Tento rok tak uzavÍel
nejteplejší dekádu v historii teplotních mě ení. Během tohoto desetiletí bylo pozorová-

no nejvyraznější oteplení
v severní Africe a na Arabském poloostrové, v jlŽni

Asii

av

Arktidě'

Kromě toho byly v rŮznych částech světa Zaznamenány vyrazné klimatické

extrémy se značn mi sociálně ekonomickymi dopady. lv{.ezi nejzávažnějši
extrémy tohoto roku patÍIIy zejménazáplavy v Pákistánu a Austrálii a vlny

Obr. I Obdlka publikace WMO.
Fig. 1. Cover of theWMO publication.
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letních veder v Rusku.
Navíc byl rok 2010
vyznačny také jako rok, ve
kterém pracovní skupiny
vybranych odborníkťr for-

mulovaly doporučenípro strukturu, priority a zpťrsob Íizeni
klimatick1ich služeb v reakci na jednomyslné závéry t eti
Mezinárodní konference o klimatu, kterou svolala sMo
V roce 2009 ve spolupráci s organizací spojenych národťr.
V rámci svého rozvoje je SMo pově ena dále zlepšovat své
klimatick produkty, informace a služby pro všechna klimaticky citlivá socio-ekonomická odvětví.
Rok 2010 byl pro SMo také rokem vyznamného ,,diamantového" jubilea' neboť ďne23.b eznaroku 1950 jako nově
ganizace p ev zala globální odpovědnosti Mezinárodní
meteorologické organtzace, založené v roce 1873 po prvním
Mezinárodním meteorologickém kongresu ve Vídni.
SMo vyjad uje uznáni všem pracovištím a národním meteorologickym a hydrologic\im službám všech 189 členťr,které
s SMo spolupracovďy a pispěly ke vzniku této klíčovézprávy.
v znik<lá or

2. GLoBÁLNÍ TEPLoTA v ROCE

2010

Pruměrná globální teplota byla stanovena na 14,53 "C
+0,09 oC, tedy +0,53 oC nad t icetilet; ročníprriměr 196I_
1990, kter;i čtní14 oC. To činítento rok nejteplejším v historiizaznamenávan; ch teplotních mě ení od roku 1880. Kladná
odchylka +0,53 "C jej adí těsně p ed roky 2005 (+0,52 "C)
a l998 (+0'5 1'C). Rozdílymezitěmitot emirokynejsou statisticky v znamné vzhledem k nejistotám spojenym s mě ením
teploty nad povrchem soušíi oceánri s využitímpouze limitovaného počtu pozorovacích míst a interpolováním hodnot
mezi těmito místy. Dataz ECMWF (ERA) naznačují,žerok
2010 byldruh; m nejteplejším rokem s tím, Žerozdilmezinim
arokem 2005 se pohybuje pouze v rozpéti nejistoty'
Desetiletí 200l-2010 bylo také rekordně teplé. Prriměrná

teplota dekády byla o 0,46 "C nad prriměrem 1961_1990,
a o 0,2I'C vyššínež p edcházejici rekordní teplota dekády
199l_2000. Ta byla zase teplejšínež p edcházející desetiletí
v souladu s dlouhodobym trendem oteplování.

teplém roce, ale s tím rozdíIem, Že v roce 2010 byl El Niflo
slabšía La Ni a silnější'

Yyrazně teplejší než prriměr byla také v chodní tropická část Indického oceánu v druhé polovině roku 2010,
v kontrastu s p edchozim pÍípademLa Ni a na p elomu let
200112008, kdy bylo celkově chladněji. Arktická oscilace
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obr' 2 odchylka globální povrchové teploty ('C) od pr měru ]96]-1990
pro 50 nejtepLejšíchlet za období 1880-2010. VeLikost sloupcti zneizoriiuje 957o nteze spolehlivosti dat pro jednotlivé rolcy. (Zdroj: Met office

(Ao) a Severoatlantická oscilace (NAo) se nacházely během
většiny roku v negativní fázi, s vyjimkou zimy 200912010 na
severní polokouli, která měla ve většině ukazatelťr nejsilnější
negativni sezonní AoA{Ao v historii. obě oscilace se dostaly do silně negativnífáze opět na konci roku 2010, kdy prosincové hodnoty byly pouze o něco méně extrémní než během
p edcházejicí ztmy. Antarktická oscilace byla v pozitivním
reŽimu po většinu roku a dosáhla nejvyššíchměsíčníchhod-

Hadley Centre, UK, and Climatic Research Unit, University of East

not od července a Srpna 1989.

AngLia, United Kingdom).

4. REGIoNÁINÍ TEPLOTA

Fig. 2' Global ranked surÍace temperatures for the warmest 50 years.
Inset shows global ranked surface temperatLtres from 1880. The siry of

the bars indicates the 95 per cent confidence limits ctssociated with each
year. (Source: Met Office Hadley Centre, UK, and Climatic Research
Unit, University of East Anglia, United Kingdom).

Poznámka: Tato analyza je zaloŽena na t ech nezávislych souborech
dat, shromážděnych Hadleyho st ediskem pro p edpovědi a v1 zkum
klimatu a Ústavem pro vyzkum klimatu p i V; chodoanglické
univerzitě (HadCRU) ve Velké Británii, Národním st ediskem pro
klimatická data p i Národním ri adu pro oceány a ovzduší(NCDCNOAA) a Goddardovym institutem pro kosmicky vyzkum (GISS) p i

Národním

adu pro letectví a kosmonautiku
státech americkych.

(NASA) ve Spojenych

3. HLAVNÍ VLNY pŮsonÍcÍ Na GLoBÁLNÍ
KLIMA V ROCE 2O1O

V Tichém oceánu byl začátek roku pod vlivem mo ského
proudu El Ni o, ktery ale v prvních měsícíchroku vyrazně
zeslábnul. Došlo k rychlému p echodu a V Slpnu se vytvo ily
vhodné podmínky pro rozvoj jevu La Ni a. Podle někter1 ch
mě ení byl nástup j evu La Nifla na konci roku 20 1 0 nej silněj ší,
p inejmenším od poloviny sedmdesátych let, a adi se mezi
pět nejmohutnějších v minulém století. Atmosférická odezvabyla obzvláště silná, s nejvyššímiměsíčnímihodnotami
indexu jižníoscilace od záÍía prosince 19]3 a s nejvyšším
šestiměsíčnímprriměrem od roku 1917. P echod od El Ni o
k La Ni a byl podobny situaci v roce 1998, v dalšímvelmi

Pro severní polokouli a Afriku byl rok 2010 nejteplejší

v historii. Byl také nejteplejším rokem v historii pro šest
regionri: zápaďní Afriku, saharsko-arabsk region, St edomo í, jižníAsii, st ední/jihozápadni Asii a region Gr nsko/
arktická Kanada, s rekordy p ekonanymi na mnoha místech.
Podprťrměrná teplota soušíbyla zaznamenána na menším proStoru, zejména šlo o západní a st ední Sibi , severní a st ední Austrálii, část severní Evropy, jihoqichod USA a Severovychodní Čínu.
Pruměrná oceánská teplota byla nižšíve vychodním Pacilrku
dťrsledku p sobení jevu La Ni a. Tropiclc. Atlantik byl
obzvláště teply' s rozsáhlymi partiemi nejvyššíteploty v historii. Podobně rekordní byly také oblasti oceánu v okolí Austrálie.

v

4.1Afrika a Arabsky poloostrov
Rok 2010 byl mimo ádně tepl; ve většíčásti Afriky

a jlŽni Asie, stejně jako na Dálném v chodě a indickém subkontinentu. Prriměrná teplota v Africe byla o I,29 "C nad
dlouhodob m prťrměrem, dosavadní rekord byl p ekonán
oC
o 0,35 "C. Všech dvanáct měsícťrzde bylo nejméně o 0,7
nad normálem. obzvláště teplá byla severní polovina kontinentu, saharsko-arabsky region byl teplejší dokonce o2,22"C,
rekord byl p ekonán o 0,89 'C. Tak velkou ročníteplotní
anomálii nezaznamenala žádná oblast, s vyjimkou Arktidy.
Pro St edomo í byl tento rok také nejteplejším v historii.

Novodobé oteplování Se nejvíce projevuje

v

Africe.

oC

nad
Prriměrná teplota dekády 200I-2010 byla o 0,85
normálem, o 0,49 "C vyššínež v pÍedcházejícím desetiletí,
p ičemžpět nejteplejších roki zaznamenanych na kontinentu bylo po roce 2003. V chodní Afrika, která do roku 2003
neměla nikdy vícenež 1 oC nad normálem, nyní této hraniční
hodnoty dosáhla v osmi po sobě jdoucích letech.
4.2 Asie a

Tichomo í

oblast vysoké teploty v Africe a na Arabském poloostrově
se dále rozšíila na sever i v chod do jižnía st ední Asie a na
indicky subkontinent. Indie a Turecko Zaznalnenaly nejteplejší
rok historie stejně jako jižnía jthozápadní oblasti st ední Asie.
Jihoq chodní Asie měla druhy nejteplejšírok od roku 1998'
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obr 3 odchyllcy globalní povrchové teploty souší a oceánťl ("C) v roce
2010 od pr měru ]96]-1990 (Zdroj: Met office Hadley Centre, UK, and
Climatic Research Unit, University of East Anglia, United Kingdom).
Fig. 3. Global land surface and sea surface temperature anomalies ("C)
(Source: Met Office Hadley Centre,
UK, and Climatic Research Unit, UniversiQ of East Anglia, United

for 2010, relative to 1961-1990
Kingdom).
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Teploty tohoto regionu, které se v první polovině roku pohybovaly o více než stupe nad normálem, Se vrátily k pruměru stejně
jako aktivita El Ni a. \ětšina zemi severní a vychodní Asie
byla v roce 2010 teplejšínež pruměr' s v1jimkou části zápaďni
a st ední Sibi e. Ročníteplota zde většinou nebyla vyjimečná,
protože velmi horké léto bylo vykompenzováno pruměrnou
teplotou nazač.átkltl a na konci roku. Léto 2010 bylo v Asii nejteplejší v historii, těsně byl p ekonán rekord z roku 1998. Rekord-
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ně teplé léto měla Čína,Japonsko a Rusko, pÍičemžvyrazné
teply byl ruSky Dálny vychod' Austrálie, postižená po většinu
roku dešťovymi sraŽkami, měla nejchladnější rok od roku 2001
s podpruměrnou teplotou zejména ve st ední a q chodní části,
ačkoliv i zde měly některé oblasti na Severu kontinentu podle
záznatrl nejteplejší rok. Novy ZéIand měl sv j páty nejteplejší
rok v historii, nejteplejšíbyl Jižníostrov a okolí Aucklandu.
4.3

Evropa

Rok 2010 byl pro Evropu velmi r znorody. Teplota vzduchu byla podpruměrná v mnoha částech severní a zápaďní

Evropy' kde byl nejchladnější rok p inejmenšímod roku 1996.
Norsko Zaznalnenalo nejchladnější rok od roku 1985, Velká
Británie a Irsko od roku 1986, a také jiné zemé,jako Švédsko,
Finsko, Nizozemsko, Německo, Francie, Dánsko a Lotyšsko,
měly pruměrnou ročníteplotu pod dlouhodobym pruměrem
(většina z nich poprvé od roku 1996). Na druhé straně mělo
mnoho oblastí jižnía v chodní Evropy prťrměrnou ročníteplotu l až 3 'C nad notmálem' Turecko mělo nejteplejší rok
v historii aAthény nejteplejší rok pfinejmenším od roku 1897.
Byl to také nejteplejšírok ve vysokych zeměpisnych šíkách
severního Atlantiku - Svalbard v Norsku 2,5 "C nad normálem
a Reykjavík 1,6 oC nad normálem (druh nejteplejší rok
y Zaznamenané historii). oblast severně od Alp byla chladná
na počátku a na konci roku, S nedostatkem běžného západního
proudění (souvislost s extrémně negativní fází Severoatlantické
oscilace), čímžbylo umožněno studenému kontinentálnímu
vzduchu dlouhodobě stagnovat na západním okraji kontinentu. Nejméně obvyklé podmínky v zimě2009l20l0 se vytvoily
v nejzápadnějších částech Evropy, kde Irsko a Skotsko zaznamenaly nejchladnější zimu od zimního období 196211963.
Táké mnoho dalších oblastí severní a st ední Evropy zaznamenalo nejchladnějšízimy od let l918lI919,198611987 nebo
199511996, podmínky však nedosahovaly krutosti zim let
šedesátych a d ívějších.Mnohé z těchto regionťr Zaznamenaly největší teplotní odchylky v prosinci.

Léto bylo na většině izemí Evropy neobvykle horké,

prriměrná teplota celého kontinentu byla nejvyššív zaznamenané historii a p ekonala dosavadní rekord roku 2003
o0,62 'C. Nejextrémnějšípodmínky panovaly v zápaďníčástt
Ruska, ale letní teploty byly nad pruměrem témě na celém
kontinentu. obzvláště hork1 byl červenec _ p ekonal kontinentální rekord témě o cely stupe , s teplotami nejméně 1 'C
nad normálem témě všude, s v1jimkou Velké Británie, Irska
a části Bulharska.

Amerika a Grrínsko
Rok 2010 byl mimo ádně tepl m rokem v severní části
Severní Ameriky a zejména v Arktidě. Pro Kanadu to byl

4.4 Severní

nejteplejšírok v záznamech s pruměrnou teplotou 3,0 oC nad
prťrměrem 196l_1990. Nejvyššíročníodchylka dosáhla +5 'C
na severu Hudsonova záIivu, v Iqaluitu na Baffinově ostrově
byla pr měrná teplota 4,3 "C, čímžo 2,3 'C p ekonala
stávající rekord' Byl to také nejteplejší rok na většině stanic
v Gr nsku, s vyjimkou severovychodní části, s ročníodchylkou +4,9 "C v Ilulissatu a +4,0 oC v Nuuku. Region Gr nsko/
arktická Kanada jako celek vykazovalroční teplotu o2,99 "C

vyššínež normál a o 0,J5 'C vyššínež stávající rekord.
Desetiletí 2001_2010 bylo také extrémně teplé s dekádní
teplotou o 1,39 oC nad normálem a o 0,92'C teplejšínež

druhá nejteplejšídekáda.
Najih od těchto oblastí byly teploty poměrně blízko pruměru pro většinu zemi Spojen1 ch státťr, s qjimkou jejich severního okraje. Jihovychod Spojenych státťr byl chladnější než
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pruměr hlavně kvťrli neobvykle nizké teplotě v zimě. Florida
zažila nejchladnější čtvrtletíleden aŽ b ezen a také prosinec
v celé historii. Spojené státy americké jako celek Zaznamenaly svou nejchladnější zimu od let I984lI985 a pro většinu
:ÚLzemi jlŽné od Texasu to bylajedna z deseti nejchladnějších zim
v jejich záznamech. Nízká teplota byla provázena neobvykle
vysokou sněhovou pokq vkou a siln;imi sněhovymi bou emi,
které zasáhly některá města na vychodě, zejménaWashington,
D.C. Nicméně většina americlc_ ch státťr měla nadprriměrnou
teplotu v létě, které bylo čtvrténejteplejší v historii.
4.5

JižníAmerika

Teplota v JižníAmerice byla většinou nad pruměrem V Severní části kontinentu ablizkápruměru na jihu. Na severu kontinentu' kde se teploty roku 2010 adí na druhé místo zarok 1998, byla
velmi teplá první polovina roku až do července, kdy se teplota
vrátila k pruměru. Na jihu bylo teplé počasínazač,átku a na konci

roku vyst ídano poměmě chladnou zimou a p edja ím, v sevemí
polovině Argentiny bylo mimo ádně teplo v prosinci.

5. pŘÍr,rvy HoRKÉHo A STUDENÉHo
VZDUCHU
Vyjimečné vlny veder byly zaznamenány v některych
oblastech Eurasie v pruběhu léta na severní polokouli.
NejextÉmnějšívedra byla v západni části Ruské federace,

s vrcholem od začátku července do poloviny S{pna' pičemž
nadpruměrná teplota nastoupila jiŽ od května. V Moskvě se
pruměrná červencová teplota dostala aŽ o 7,6 oC nad normál,
čímžtento měsíc p ekonď o více než 2'C stávající rekord.
Podobné anomálie pokračovaly až do nástupu chladnějšího
počasív posledních deseti dnech Srpna. Dne 29' července byl
stanoven novy moskevsky rekord nejvyššíabsolutní teploty
vzduchu (38,2 'C) a teplota nad 30 'C byla dosažena ve 33 po
sobě jdoucích dnech (pro srovnání'. za celé léto 2009 nebyl takovy den ani jedin17)' Tomuto extrémnímu horku v Moskvě je
p ičítanookolo 11 000 p ípad mrtí. Centrální oblasti evropské části Ruska měly pruměrnou letní teplotu o více než 5 "C
nad dlouhodob1 m pruměrem. Teplo bylo doprovázeno ničiv1 mi
lesními poŽáÍy, zatímco velké Sucho, a to zejména v PovolŽí,
zp sobilo rozsáhlou nerirodu. Sousední a dalšíbIizké země byly
postiženy podobně. Rusko, Bělorusko a Finsko měly nejvyšší
pruměrnou teplotu v historii a nap íklad v Srbsku byl dosažen
nejvyššípočet tropic\ ch nocí, kdy teplota neklesla pod 20 "C.

V jižníAsii nastala začátkem roku v jimečná p edmonzunová vedra, pi nichž byla dne 26. kvétna dosažena
teplota 53,5 'C v Mohendžo Daru, což p edstavovalo absolutní rekord pro Pákistán a nejvyššídosaženou teplotu v Asii
p inejmenším od rokl 1942. Extrémním horkem byla během
léta postižena severní Afrika, Turecko a Arabsky poloostrov se
ZaznamenaÍIou teplotou 52,0 "C v Jeddahu (Sa dská Arábie),
50,4 oC v Dauhá, 4J,J "C v Taroudantu (Maroko) a 46,7 "C
v Mutu (Turecko).
Mnoho zemí severníazápadní Evropy zakusilo abnormální zimu začátkem a na konci roku. Dne 19. rinora poklesla
teplota na -5J ,0 oC v Hoseda-Hard (Rusko) což byla druhá
nejnižšíZaznamenaná teplota v Evropě. Mimo Rusko byla
v Evropě stanovena ada rekordních zápisri, které se net1ikaly p ímo jednotlivych extrémťr: nap íklad celá ada stanic
ve st edním ŠvédskuZaznamenala nejdelší období, po které
teplota nevystoupila nad 0 'C.
Extrémnízima se vrátila do severní azápadni Evropy koncem listopadu a trvďa témě cel prosinec. Podle pozorování ve
s edníAnglii to byl druhy nejstudenější prosinec zavíceneŽ35}
let. Rriměrné měsíčníteploty byly až o 10 "C nižšinežpruměr
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v části Norska a Švédskaa o více než 5'C pod normálem pro

velkou část sevemí Evropy. P ívaly sněhu zde mnohokrát narušily
dopravu, stejně jako mrznoucí déšťv posledním prosincovém
oC
tydnu v Moskvě' Rekordně nizkáteplota _8,7
byla namě ena
dne23. prosince v Castledergu v severním lrsku' teplota_23,0 "C
namě ená dne 22. prosince v Holbaeku v Dánsku byla nejnižší
zaznamenanou teplotou od roku 1987.
Neobvyklá atmosférická cirkulace, která zpťrsobila extremní zimu v severní Evropě, naopak zapičtnlla neobvyklé tep1o v jin1 ch oblastech - v arktické části Kanady, Gr nsku
a jihov chodní části Evropy. Některé stanice v severní Kanadě
naměily pruměrnou prosincovou teplotu až 14 'C nad normálem,
zaťlmco Vladikavkaz v Rusku zaznamenal6. prosince teplotu
2J ,I "C, čímŽbylp ekonán rekord této země pro nejvyšši zimní
teplotu (stanovena v Soči v noru 2010) o 3,3 oC.

6. SRÁŽKY

Podle analyzy Narodního klimatologického u adu USA
byly v roce 2010 globální rihrny srážek nad plochou souší
nejvyššív historii, 52mm nad pniměmou hodnotou t icetiletí
1961_1990, která činí1 033 mm. P edchozí rekordní roky 1956
a2000 také souvisely se silnym pťrsobením jevu La Ni a.

Rok byl velmi

vlh\

pro velkou část v chodní Asie

a Austrálie. Ta zaznamenala své druhé nejdeštivějšíobdobí
v historii (527o nad prťrměrem 1961-1990)' spojené se silnou
aktivitou jevu La Ni a (stejně jako v rekordním roce 19]4),
a srážek bylo také mnohem více ve většíčáSti Indonésie,

Japonska a jihov chodní Číny.Nadprriměrné srážky byly

rovněž v Pákistánu, ktery měl svrij čtvrt nejvyššímonzunovy
p íděl srážek v historii, av západní Indii.
Velmi vlhk rok to byl také ve velké části st ední
a jihov chodní Evropy a p ilehlych oblastech Asie, kde
měly některé regiony srážkové rihrny 50 i více procent nad
normálem. V Madhrsku zaznamenali nejdeštivější rok od

roku 190l, stejně jako v mnoha dalšíchlokalitách' jako
v Burse (Turecko), Novém Sadu (Srbsko) a na mnoha stanicích v Moldavsku. Na rozdíI od p edcházejících let byl

tento rok velmi deštiv na většině Pyrenejského poloostrova' Portugalsko mělo nejdeštivějšírok poslední dekády (20vo
nad normálem) a množstvísrážek bylo o více než 50%o nad
normálem v části jihozápadního Španětska.
Dešťovésrážky byly v roce 2010 nad prťrměrem ve
velké části západní Afriky, zejména v oblasti Sahelu. Hodně

nadpr měrné byly také v severovychodní části JižníAmeriky
ap ilehl ch oblastech,jmenovitě v severní azápadníKolumbii
a severní Venezuele. V Kartageně spadlo od května do
prosince 2 485 mm srážek (I50 %o normálu) a četná místa
v Kolumbii měla svťrj nejdeštivějšírok v historii' Mezi další
oblasti, pro které byl tento rok srážkově nadnormální, pat ila
většíčást Severu a západu Spojenych státri, kanadské prérie
a jihovychod Brazílie.
oblastí, kde vládlo sucho po cel; rok, bylo méně, ale
mnohé trpěly suchem po část roku. Mezi oblasti, které měly
v roce 2010 podnormální ročnírihrn srážek, patfila severozápadní Evropa, větší část Argentiny a Chile, mnoho ostrovťt ve
st edním a vychodním TichomoÍi a jíhozápadní část Austrálie.

7. PovoDNĚ

Nejhoršízáplavy ve své historii zažtlPákistán v drisledku
mimo ádně siln ch monzunovych dešťri. K událostem zásadně
odpovědn1 m Za povodně došlo ve dnech 26. až 29. července,

kdy čty denní rihrn srážek p esáhl 300 mm v rozsáhlé oblasti severního Pákistánu s centrem v Pešávaru. Dalšísilné deště
od 2. do 8. srpna v jižněji poloŽenych oblastech situaci ještě

zhoršily. ZápIavy zpťrsobily smrt více než 1 500 lidí a více než
20 mili nri lidí bylo nuceno opustit své domovy v rozsáhlych
záplavovych oblastech' Z hlediska počtu postiženych osob
byly tyto povodně hodnoceny Organizací spojenych národri
jako největší humanttárni l<rize v nedávné historii' Celkové
mnoŽství srážek Za monzunové období bylo pro Pákistán
čtvrténejvyššív historii a nejvyššíod roku 1,994.
Letni deště byly mnohem vydatnější, než b vá obvyklé,
také v západni Indii. Čínazaž|Ia nejsilnějšímonzunové
povodně od roku 1998, nejvíce postižen byl jihov chod
a

část severovychodu. Tyto povodně se rozšíily i na Korejsky

poloostrov. Řada těchto povodní vedla k v; znamnymztrátám
na životech bezprost edně nebo v dťrsledku následnych sesuvti
pridy v Číně'kde bylo v provincii Gansu vice neŽ 1 700 lidí
mrtvych nebo poh ešovanych' V dalšíčásti roku byly silné
povodně naizemí Thajska a v íjnu v oblasti Vietnamu'
V druhé polovině roku se v drisledku siln ch dešť vyskytly četnép ípady povodní ve vychodní Austrálii. K největší
povodni se stovkami zničenych budov a vážnym narušením
zemědělství, téžbysurovin a dopravy došlo ve st edním

a jižnim Queenslandu V posledním prosincovém t dnu
a začátkem roku 2011. Mezi nejvíce postižená města pat il

Rockhampton, Emerald a Bundaberg.
V prriběhu roku nastaly povodně také ve st ední a jihovychodní Evropě. St ední Evropu postihly velké povodně
v květnu, zejména vychodní Německo, Polsko a Slovensko.
Kzáplavámdošlo také v Rumunsku, na Ukrajině a v Moldavii
koncem června, v Německu, Polsku a Českérepublice v Srpnu' Velké povodně se pak vrátily do jihovychodní Evropy
na počátku prosince s nejhoršími dopady pro Černou Horu,
Bosnu a Hercegovinu a Srbsko.
občasnézáplavy provázely letní monzunové období
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západoafrickém Sahelu, nejvíce postiženy byly Benin

a Niger. K vyznamné povodni došlo rovněž v Keni během
prvních měsícri roku.
opakované silné deště méIy za následek dlouhotrvající
záplavy v Kolumbií,zejménav listopadu aprosinci. Byly hodnoceny j ako nej horšíp írodníkatastrofa v děj inách zemé,s více
než 300 mrtvymi atěžkymi škodami na velkych p ehradách,
budovách, v zemědělství a infrastruktu e. Postižena byla také
Venezuela a Panama, poprvé ve své historii bylve dnech 8. aŽ
9. prosince z drivodu počasíuzav en Panamsky prriplav.
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LokáIní z áp l avy z pÍívalov yc h de š ťťrz pťr s o b i l y vážn é š ko dy
aztráty na životech na mnoha jin ch místech, nap íklad v Rio
de Janeiru (duben), na Madei e (rinor), v Arkansasu (červen)'
v jtŽni Francii (červen) a Casablance v Maroku (listopad).

8. SUCHA

Koncem roku 2010 byly suchem těžce postiženy části
povodí Amazonky. Neobvykle suché období od července
do zái v Severozápaďní BrazíIti vedlo v mnoha částech
Amazonie k vyrazné sníženémuodtoku. Rio Negro, hlavní
p ítok Amazonky' měl nejnižšístav vody v historii. P edtím
byly váŽné postiženy suchem ostrovy vychodního Karibiku.
Nejsevernější části pevninské JižníAmeriky _ z nichž mnohé
později zažily sllné záplavy - byly také velmi suché, p ičemŽ
rozsáhlé části Venezuely zakusily nejsuššíleden až bÍezen
za více než 100 let. TěŽce postižena byla také Kolumbie
a Guyana.

V Asii byla velká sucha zaznamenána jtž na p elomu let

2OO9120I0, a to v jihozápadni Čině. Sucho zde

bylo prováze-

no vysokymi teplotami a zpťrsobilo vzn1k četnych lesních
požárŮ. PÍed začátkem monzunu trpěl suchem v prvních
měsících roku rovněž Pákistán. Sucho bylo také v některych
částech západni Evropy, nap . Velká Británie Zaznamenala nejsuššíprvní polovinu roku od roku, 1929. Suché podmínky byly v1jimečné zejména v pob ežnich oblastech, které
obvykle mívajíhojnost srážek diky zápaďnímu proudění, spolu se západním Norskem měly nejsuššízimu v historii.
Některé části jižníAsie, zejména severovychodní Indie'
Bangladéš a části Thajska a Vietnamu, byly relativně suché
během hlavní monzunové sezony. Nejsuššírok historie zaŽ1l
jthozápaďAustrálie'
Suché poměry panovaly během posledních měsíc roku
v oblasti v chodníAfriky, a to zejména v rovníkovych částech
Keni a Tanzánte, kde v období záÍíaŽ prosinec spadla na mnoha místech méně než polovina obvyklého množstvísrážek.
Velké sucho bylo na konci roku také v driležit1 ch obiln; ch
oblastech vychodní Čínya v regionu River Plate v Argentině
a Uruguayi.

9. TRoPICKÉ cyrroxy

Globální aktivita tropic( ch cyklon byla v roce 2010

nejnižšíZaznamenaná v moderní é e satelitních pozorování
(od roku 1970 do současnosti). Vzniklo celkem 67 bouÍí,
z nichž 34 dosáhlo síly hurikánu nebo tajfunu (s prťrměrnou
rychlostí větru 120 km/h nebo vyšší).Tento počet p ekonal 68
bou í pozorovan; ch v letech 1916 a 1977 jako zatím nejnižší
hodnotu od roku 1970 a je o 20vo ntžšínež prťrměrny počet
85 bou í za období 1970-2009. Počet hurikánri a tajfunťr byl
rovněž ntŽši neŽ dlouhodob prťrměr (44). Atlantsky oceán
byl jedin1 m oceánem s nadnormální aktivitou'
V jimečně klidná Sezona byla v severozápadním a severovychodním Pacifiku. Severozápadní Pacifik evidoval
14 bou í (7 tajfunťr) - nejnižšípočet v satelitní é e, severoqichodní Pacifik (8 bou í, 3 hurikány) vyrovnal zatím nejnižšídosaženépočty. Počet bou í byl v obou p ípadech pouze
p ibližně polovičníve srovnání s dlouhodobym prriměrem.
Indicky oceán s 15 bou emi aJ cyklony byl také hodně pod
prťrměrem, zatimcojihozápadní Pacifik (11 bou í' 5 cyklonťr)
se

blížilprměru.

Naproti tomu Atlantsky oceán měl velmi aktivní Sezonu'
s 19 bou emi p ekonalpruměrny počet (10) a dostal se na t etí
nejvyššíhodnotu v historii. 12 bouí dosáhlo síly hurikánu
a tím se rok za adil ZaseZoÍLI2005, kdy se vyskytlo 28 bou í,
z toho 15 hurikánťr.

Meteorologi cké Zpr ávy, 64, 20I

I

Největším tropick m cyklonem byl íjnov Megi v oblasti severozápadního Pacifiku s minimálním centrálním tlakem
885 hPa, čímžse stal nejsilnějšímna celé planetě od roku
2005. Největší škody napáchalGiri, ktery v íjnu v Myanmaru
usmrtil více neŽ 150 lidí.

JINÉ ExTRÉMxÍvÝryvY PoČASÍ
Na konci nora p ešla p es severozápadní Evropu bou e
Xynthia a napáchala velké škody větrem. Yíce neŽ 60 lidsk17ch životri si bou e vyžáďala v západni Francii, pojistné
10.

ztráty ve Francii a Německu p esáhly 4 miliardy americkych
dolarri a ke značn; m škodám došlo i ve Španělsku, Belgii,
Nizozemsku, Švcarsku a Rakousku. Na Pic du Midi ve francouzskych Pyrenejích byla namě ena rychlost větru 238km]h
a nárazy o rychlosti I20 až 140 km/h byly běžnéi v nižších

polohách ve Francii a Švycarskl.Začátkem prosince po
dlouhém suchém a teplém období zaŽtl lzrael nejničivější
lesní požár ve své historii v horách Carmel nedaleko Haify.
Největší kroupu změ ili v USA - měla 20cm v prriměru - p i
bou iVivien v J1ŽniDakotě ďne23. července' Dvě velmi silná
krupobití byla pozorována v Austrálii _ 6.b eznav Melbourne
a22.bÍezna v Perthu - a mimo ádně silné krupobití bylo také
v Calgary v Kanadě dne 12. července.
I1. Z

ALEDNĚNÍ PoLÁRNÍcH onrASTÍ

Plocha arktického mo ského ledu byla V roce 2010 opět
hluboko pod pr měrem. Minimální rozlohy 4,60 milionu km2
bylo dosaženo dne 19. záí1 a byla to t etí nejnižšíhodnota sezonního minima v e satelitních pozorování (po letech
2OO1 a 2008), vice než 2 miliony km2 pod dlouhodob1m
pruměrem (6,74 milionu km2). Kanadsky sektor zaznamenal

v létě rekordně nízkou rozlohu. Největší plocha odlomeného
ledu v Arktidě od roku 1962 byla zaznamenána dne 5. srpna,

kdy se z Petermannova ledovce v severozápadním Gr nsku
oddělila část o ploše 25I krn2. Naproti tomu plocha antarktického mo ského ledu byla po většinu roku mírně nad prťtměrem,
s nejnižšímměsíčnímpruměrem 3,16 milionu km2 v noru _
O,22m]Iíonu km2 nad dlouhodobym pruměrem.
12.

ANTARKTICKÁ ozoxovÁ DÍRA

Antarktická ozonová díra byla V roce 2010 méně vytazná
než v posledních letech, i když stále většía intenzivnější než
v dlouhodobém pr měru. Denní maximum rozlohy ozonové
díry v pr běhu roku 2010 byIo 22,2 milionu km2 dne 25. záÍí.
To je o 3,6 milionťr km2 více, nežje prriměr I9]9-2OOO, ale
asi o 8 milion km2 méně, než jerekordních témě 30 milion
km2 v roce 2000. Prriměrnou rozlohou vrcholu ozonové díry
(7. záí _ 13. íjen) byla ozonová díra v roce 2010 dvanáctá
nejmenšív é e satelitních pozorování od roku I9]9 a druhá
nejmenší od roku 1989' Nejnižšípruměrná denní koncentrace
ozonu byla během roku 2010 dosažena dne 1. íjna - 118,0
Dobsonov ch jednotek (DU)' což je pod prriměrem l9]9 až
2000 (I25,4 DU). Zárovel se ale jedná o jedenáctou nejvyšší
hodnotu od roku 1919 a druhou nejvyššíod roku 1988.
Rekordní minimum 73,0 DU bylo pozorováno v roce 1994.

originální text: WMo Statement on the Status of the Global
Climate in 2010 (WMO-No. I0l4), dostupny na WWW:
<www. wmo. int/pages/publications/showcase/documen

en.pdf>
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