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ZPRÁVA svĚrovÉM ETEoRoLoG lcKÉoRGAN lzplcE
o STAVU PocAsí A PoDNEBíve svĚrĚ v RocE2o11
The WMO report on the Status of the Global Climate in 2011. 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 Meterologtcké zprávy (Meterological
Bulletin) offers to its readers an abbreviated version of the report.
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1. Úvoo

Každoročně vydávaná zpráva Světové meteorologické
organizace (SMo) o stavu počasía podnebí ve světě získává
na stále většípopularitě jížod zahájení jejího vydáváni V roce
1993. Zprávu vypracovává Komise pro klimatologii ve spolupráci se 189 členy SMo. Série těchto zpráv je dnes mezinárodně uznávanym zdrojem informací pro vědeckou obec,
média a širokou ve ejnost. P edkládany zl<rácen' p eklad je
zatim posledním p írristkem této rispěšnéady.
Pruměrná globální povrchová teplota v roce 2011 sice
nedosáhla rekordní rirovně roku 2010, byla však nejvyššíze
všech let, kdy byl pozorován jev La Ni a. Na celé planetě
byl zaznamenán rekordní počet klimatick ch, a to zejména
srážkovych extrémťr. Mnoho z nich bylo spojeno právě s jednimz nejsilnějších projevťr jevu La Ni a za posledních 60let.
Na mnoha místech světa se vyskytly velké povodně, nejsilnějšív jihovychodní Asii,
které zprisobily smrt okolo tisíce lidí, zatímco velké
sucho ve vychodní Africe
vedlo k humanitární katastrofě. Rozloha arktické-

ho mo ského ledu

nadá-

le klesala a dosáhla témě

rekordně nizké hodno-

ty. Spojené státy americké zaŽIly jedno z nejvíce
destruktivních období tor-

nád ve své historii.

Na rok 2011 se bude
vzpomínat jako na rok

konání 16.
Obr 1 Obtilka publikace WMO.
Fig.

l. Cover

of theWMO publication.
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světového

meteorologického kongresu, zamě eného mimo jiné
na poskytování celosvě-

tové podpory národním klimatick m službám. Tato iniciativa otvírá novou éru v pomoci národrjm ke zlepšení klimatick ch dat a služeb, ato zejména pro klimaticky nejvíce zranitelné země.

SMo uvítá vaše komentá e k p edkládané zprávě a take
vaše nápady a p ipomínky, které by vedly k jejímu dalšímu
zkvalit ování.

2. GLoBÁLNÍ TEPLOTA v RoCE

2011

Prriměrná povrchová teplota planety nebyla v roce 2011
tak vysoká jako v roce 2010, p esto vystoupila vysoko nad
dlouhodob prťrměr. odchylka pruměrné globální teploty
v roce 20II byla odhadnuta na +0,40 oC +0,09 oC nad dlouhodob17m ročnímprťrměrem období 196I_1990 (14,0 "C).
Tím se rok 2011 staljedenáctym nejteplejším rokem v historick ch záznamech sahajících až do roku 1880. Úaaje
z ECMWF (ERA) jsou s těmito závéry v souladu. Desetiletí
2002_20Il s teplotní odchylkou +0,46 oC nad prriměrem

období 196I_1990 vyrovnává rekordní hodnotu desetile-

ti 200I_2010, dosud nejteplejší desetileté periody historie.
Jsou o 0,2l "C teplejšínež nejteplejší dekáda ďvacátého století: 199I-2000. Poslední desetiletí minulého století bylo
zase prokazatelně teplejšínež dekády pÍedcházejíci,v souladu s dlouhodobym trendem globálního oteplování. Tato anaIyza je založena na t ech nezávislych souborech dat shromážděnych Hadleyho st ediskem pro p edpovědi a q zkum kli-

matu 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(NCDC-NOAA) a Goddardovym institutem pro kosmicky
vyzkum (GISS) p i Národním ri adu pro letectví a kosmonautiku (NASA) ve Spojenych státech americkych' Datové soubory NCDC a GISS sahají do roku 1880, HadCRU disponuje soubory dataž do roku 1850.
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obr 2 odchylka glob lní povrchové teploty ["C] od pr měru ]96]-1990
pro 50 nejteplejších let za období 1BB0-20]0. Velikost sloupc znrizoruje 95%o meze spolehlivosti dat pro jednotlivé roky. (Zdroj: Met office
Hadley Centre, UK, and Climatic Research Unit, University of East
Anglia, Uniled Kingdom).
Fig. 2. Global ranked surface temperatures for the warmest 50 years.
Inset shows global ranked surface temperatures from 1880. The size oÍ
the bars indicates the 95 per cent confidence Limits associated with each
year. (Source: Met Office Hadley Centre, UK, and Climatic Research
Unit, University of East Anglia, United Kingdom).

3. HLAVNÍ vLIvY pŮsonÍcÍ xn GLOBÁLNÍ
KLIMA V ROCE 2OII
Rok začal silně probíhajícímjevem La Ni a v Tichém oce-

ánu. Tato událost, která začala v druhé polovině roku 2010,
byla na Začátkl roku 2011 blízko Vrcholu své intenzity, s povrchovymi teplotami mo e Ve st ední a vychodní části rovníkového Pacifiku I,5 až 2 "C pod pruměrem. Pťrsobeníjevu
La Ni a bylo za azeno mezi jedno z nejsilnějších za posled-

ních 60 let. Zatimco anomálie povrchové teploty mo e byly
mírně pod rovní hodnot zlet200]-2008, atmosférické ukazatele byly na rekordních nebo témě rekordních hodnotách.
index jižníoscilace +22 za období listopad 2010
Šestiměsíční

až duben 201 1 byl nejvyššíod roku I9I1 . Jev La Ni a během
prvních měsíc roku 2011 postupně slábl a v květnu Se povrchové teploty mo e vrátily k normálu. Během podzimu došlo
na severní polokouli k jeho obnovení, i když s mnohem menšíintenzitou než v pÍedcházejícímroce. Atmosférická odezvabyla nicméně Znovu velmi silná, s měsíčnímindexem jiŽní
oscilace +23 v prosinci a s pruměrnou hodnotou +14 za obdobi záÍi až prosinec. Po velmi siln ch zápornych hodnotách
na konci roku 2010 p ešla v tinoru 20II jak arktická, tak severoatlantická oscilace do pozitivního režimu a setrvala V něm
do poloviny jara. obě byly také silně pozitivní ke konci roku,
a to zejména V prosinci. Prosincová hodnota severoatlantické
oscilace (+2,25) byla pro tento měsíc nejvyššív historii, hodnota arktické oscilace z stala druhá za prosincem 2006. To bylo
v p ímémkontrastu s témě rekordnímt zápornymi hodnotami pozorovanymi v prosinci 2010. Antarktická oscilace se také
vyvíjela zcela odlišně od roku 2010, se silně negativními hodnotami v období od července do záfr, a naopak silně pozitivními na konci roku. Index dip lu Indického oceánu byl po většinu roku 2011 slabě pozitivní s mírně nadpruměrn mi teplotami
jakv západní, tak ve vychodní části rovníkovéoblasti'

4. REGIoNÁLNÍ TEPLoTA

Na naprosté většině zemského povrchu byla teplota V roce
2011 nad pr měrem t icetiletí 196I-1990. I když pro žádny z 23 analyzovanych regionťr nebyl rok 201l nejteplejším
rokem v historii (ve srovnání se šesti v roce 2010), 22 z nich
bylo teplotně nad prťrměrem. Jedinou v jimku tvo ila oblast
severní Austrálie. Stejně jako v roce 2010 byly vyššíodchylky teploty od normálu ve vysok ch zeměpisnych šíkách
severní polokoule. AŽ o 5 oC nad normálem byla pr měrná
ročníteplota v některych částech arktického pob eži Ruska,
a3 "C nebo více nad normálem v rozsáhlych oblastech Severního Ruska a Kanady. Teplota nejméně 1 oC nad normálem
byla zaznamenána na většině pevninskych oblastí severně
od 55' severní zeměpisné šíky v severní Americe i Eurasii,
a také ve velkych částech st ední a jlhozápaďní Evropy, na jihu
USA a v severním Mexiku' na Saha e a Arabském poloostrově, v části jižníAsie a jíhozápadníAustrálii. Teplotu pod dlouhodob;

m

prriměrem měly pou-

ze malé části zemského povrchu.

kalo se to většiny llzemi severní
poloviny Austrálie, části qichodní Čínya Indočíny,Kazachstánu
a p ilehl ch oblastí Ruska, kavTt-

kazského regionu a západu USA.
oceánská teplota byla pod normálem ve velk1 ch partiích st edního
a vychodního Tichomo í. Vysoko
nad normálem se teplota pohybovala ve většině subtropickych
vod' zejména v Indickém oceánu,
a také ve vyššíchzeměpisnych šíkách severního Atlantiku a Severozápadniho Pacifiku. Na rekordních
hodnotách byla oceánská teplota
u západního pob ežíAustrálie'
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obr. 3 odchyll<y globrilní povrchové teploty soušía oceán ["C] v roce 20]] od pr měru 1961-1990
(Zdroj: Met Office Hadley Cente, UK, and Climatic Research Unit, University of East Anglia, United
Kingdom).
Fig. 3. Global land sur.face and sea surface temperature anomalies ["C] for 201 l, relative to 1961-1990
(Source: Met office Hadley Centre, t]K, and Climatic Research Unit' University oÍ EaSt Anglia, United
Kingdom).
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4.1 Evropa a severní a st ední

Asie

V

Evropě a severní Asii byl

rok 2011 velmi tepl . Byl

čtvr-

ty nejteplejší v historii pro Severní Evropu a deváty nejteplejší pro
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oblast St edomo í' I p es relativně mírnéléto s teplotou blízko dlouhodobému prťrměru Zaznamenaly Francie, Šp aně sko,
Švycarsko, Belgie a Lucembursko nejteplejšírok historie
a Velká Británie druh nejteplejší. A to i p es nejchladnější
I to od roku 1993, v Irsku dokonce od roku 1962. Na hodnotu stávajícího rekordu vystoupila teplota také v Norsku. Rok
2011 měl teply začátek a konec. Velmi nadprriměrná teplota
byla v lednu a noru v celém regionu s v jimkou severovychodní Evropy, kde nap íklad v Petrohradu dosáhla začátkem
nora rekordní hodnoty vyška sněhu. Jaro bylo teplé zejména v západní a severní Evropě, kde mnohé zemé Zaznamenaly své sezonní a měsíčnírekordy. Nad pr měrem byla teplota
také v zá í, listopadu a prosinci, ato zejména v severní a Severovychodní Evropě. Rusko Zaznamenalo svtij t etí nejteplejšírok historie, Sibi dokonce v bec nejteplejší. Na arktickém
pobÍeživ chodně od souostroví Nová zemébylazaznamenaná anomálie +5 'C. Zatímco letní teplota regionu byla vesměs
mirná, Ruská federace jako celek měla druhé nejteplejší l to
v historii. Jedinou oblastí s podnormální teplotou byla jiŽní část centrálního Ruska a oblast u hranice s Kazachstánem.
Ve st ední Asii se teplota pohybovalablíže normálu. Některé
1

subregiony vychodní a st ední Asie, zejména Japonsko,
Čina a Korejsky poloostrov, Zaznamenaly nejchladnější rok
od roku 1996, obzvláště studeny byl leden.
4.2

JižníAsiea Tichomo í

Ve vychodní a jihov chodní Číněa Indočíněbyly velké

oblasti podnormální teploty, nadnormální teplotu měla zbylá část jižníAsie a Indic( subkontinent. Austrálie měla nejchladnějšírok od roku 2000 s podnormální teplotou na Severu
a nadnormální na jihu. Rok 201 1 byl zajimavy pro vnitrozemí
severní Austrálie, kde prťrměrná ročníteplota by|a až o 1,5 "C
pod normálem, zatimco jlhozápadni v ,běŽek byl velmi teply
a byla zde místa s nejteplejšímrokem v historii. Novy Zéland
měl teplotu mírně nadnormální.
4.3

Amerika

Severní Amerika jako celek byla teplotně nadnormální.
Kanada sice nedosáhla rekordní teploty roku 2010, ale p esto zde teplota byla vysoko nad normálem a rok byl podle
historickych záznami devátym nejteplejším v po adí. Pouze
teploty v provincích Alberta, Saskatchewan a na jihu Britské
Kolumbie byly na rirovni normálu. Teplejší než obvykle byly
všechny ročníobdobí s v jimkou jara. V USA byla nadnormální teplota ve vychodních dvou t etinách zemé a témě normální v zápaďní t etině. Severozápad měl teplotu podnormální. Pro zemi jako celek se rok 2011 zaÍadil jako dvacá| druhy nejteplejší, 0,6 oC nad prriměrem dvacátého století. Rok
byl velmi teply pro zemí severovychodních stát (zejména
Delaware) a pro Texas. Léto bylo mimo ádně horké s p ekonanymi rekordy v Texasu, Louisianě, oklahomě a Novém
Mexiku. Na severozápaďě USA bylo chladné jaro. Blízko
prriměru byla prťrměrná ročníteplota na Aljašce. Ve st ední
Americe byl rok 2011 velmi tepl , dokonce t etí nejteplejšív historii (1,01 oC nad normálem). Teplem a suchem byla
značnésužována severní polovina Mexika' Y jlŽni Americe
byla teplota mírně nadnormální, nap . pro Argentinu to byl
jedenáct nejteplejšírok.
4.4

Afrika a Arabsk poloostrov
Pro velkou část Afriky to byl dalšívelmi teply rok,

i když nedosáhl hodnot roku 2010, ktery byl jednoznačně
nejteplejší v historii. Do jisté míry se vymykala pouze jlžni
Afrika v dťrsledku silného období dešť20I0l20I1. Region
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Sahara - Arabsky poloostrov měl svrij t etí nejteplejší rok,
t i poslední roky byly současně t emi nejteplejšími v historii. Severozápaďní Afrika měla teplé zejména první měsíce
roku, severovychodní Afrika druhou polovinu roku. Rok 201 1
byl velmi tepl1i pro západni Afriku (0,75 "C nad normálem,
páty nejteplejšírok) a vychodní Afriku ('I,I] "C nad normálem, šesty nejteplejší rok). Pro vychodní Afriku tvo í deset
nejteplejších zaznamenanych let právě posledních deset, coŽ
činídekád u 2002-20 1 1 j asně nej teplej šív hi storicky ch záznamech.

5. VLNY VEDER A EXTRÉMNĚ vYsoKÉ
TEPLOTY
V pr běhu roku 2011 sice nebyla zaznamenána

tak
extrémnívlna veder, jaká byla v roce 2010 v Rusku a vychodní Evropě, p esto se velká horka vyskytla v mnoha oblastech
světa. V oklahomě (USA) namě ili prriměrnou letní (červen
až srpen) teplotu 30,5 oC' což bylo 4,0 "C nad dlouhodob;im
prťrměrem, a byl tak p ekonán rekord kteréhokoli amerického státu. Dosavadní letní rekord bylp ekonán také v Texasu'
V znamnější byla p itom spíše doba trvání tepla než jeho
extrémníhodnoty. Mnoho p ekonanych rekordťr se tykalo
doby trvání dnri s maximální teplotou nad 100 "F (37,8 "C).
Dallas měl takov1 ch dnri 40 po sobě jdoucích. Na konci
července bylo extrémní horko v oblasti Kavkazu a v části
St edního vychodu. Národní rekord bylp ekonán v Arménii
hodnotou 43,8 "C, místnírekordy padly v Azerbajdžárnl.
Nad 50 "C vystoupila teplota v Iránu, Iráku a Kuvajtu.
V Mitribahu (Kuvajt) namě ili 53,3 oC, V omidiehu (Irán)
52,6 "C' Zatimco většina zápaďní a st ední Evropy měla
relativně chladné léto, abnormální teplo zde bylo na ja e
a na podzim. Dva zajímavé teplotní rekordy padly v noru na jiŽní polokouli. Na Novém Zélandu dosáhla teplota 4I,3 oC, což je nejvíce od roku I9]3. Puerto Deseado
oC, a tím se stalo nejv Argentině zaznamenalo teplotu 40,1
jižnějšímmístem zemé s namě enou teplotou nad 40 'C.
Na konci roku (25. prosince) byla dosažena nejvyššíteplota
za dobu mě ení na jlžnimp lu: -I2,3 'C.

6. sNÍH A EXTRÉMNÍCHLADNO
V zimě bylo na jižnípolokouIi zaznamenáno několik
p ípadri nezvykle silného sněžení. V polovině srpna byly
na Novém ZéIandu pokryty sněhem velké části Jižního ostro-

va, p edměstí Wellingtonu, letiště v Aucklandu a Rotorua.

Ve spojení s nezvykle nízk mi teplotami sníh zprisobil několikadenní problémy v dopravě a zásobování. Neobvykle silné sněŽení bylo pozorováno také v červenci ve v chodní části Jihoafrické republiky a ve v1 še položenych částech oblasti Atacama v Chile. Mimo ádně chladné počasíse vyskytlo
počátkemroku najihu USA av severnímMexiku. Pozoruhodná
byla sněhová nadílka o vyšce 30 aŽ 80cm ve dnech 29.
a 30. íjna na severovychodě USA, od západní Virginie
po Novou Anglii' Těžky a mokr sníh zpťrsobil velké škody i na dosud olistěné vegetaci a zavin1l vypadky elekt iny
v celém regionu. V prvních tydnech roku zavládla velká zima
ve vychodní Asii' se silnym sněženímzejména v Korejské
republice av jtŽni Číně,kde sníh vyznamně narušil dopravu.

7. SRÁŽKY

Podle q počtri NCDC spadl v roce 20II na zemsky
povrch druh nejvyššíZaznamenany prriměrny rihrn srážek;
bylo 46mm vyšší,než činilprriměr 196I_1990. (V roce 2010
to bylo 52mm nad normálem.) Mezi,,mokrymi" a,,Suchymi"
regiony by|y vyrazné rozdíIy. Hlavními oblastmi, kde sráž-
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ky podstatně p esahovaly prťrměrnéhodnoty, byla velká část
Austrálie, velká část jihov1 chodní Asie a ostrovy západního
Pacifiku (Japonsko, Filipíny a Indonésie), Pákistán a západní Indie, jižníAfrika, vyznamné části BrazíIie, Kolumbie
a Venezuely, sever a severovychod USA a severozápadní
Evropa. Většina z těchto regionri Zaznamenala během roku
sllné záplavy' Podnormální sráŽky byly hlavně na jihu USA
a V Severním Mexiku, ve velké části Evropy a V 1lŽni Číné.

Po extrémnímsuchu po většinu roku nastaly silné deště
v závěru roku ve vychodní Africe.

7.1Evropa a Spojené státy americké
V Evropě i USA byly srážky značně prostorově diferencované. V USA byly mnohem vlhčí,než je béžné,severní

7.3 JižníAmerikaa Afrika
DešťovésráŽky byly už druh rok po sobě vyrazně nadnormální na Severozápadé JižníAmeriky, nejvíce
v Kolumbii a Venezuele' Nadprriměrné srážky, i když ne tak
vyrazně, byly v mnoha částech Brazilie, zejména v někter ch oblastech povodí Amazonky. období dešťti 20l0l20II
bylo nadpr měrně vlhké na adě míst jižníAfriky, zejména v západní polovině. Úhrn dešťov ch srážek od ledna
do b ezna byl dvakrát až čty ikrát vyššínež prťrměr v oblastr Zimbabwe, Botswany, Namibie, Angoly a severu JAR.
V oblasti Sahelu byly srážky blízko prťtměru, ve vychodní
Africe bylo extrémní sucho, které trvalo místy až do záÍí.

8. SUCHA

a severovychodní oblasti, kde byly p ekonány rekordní srážkové hrny v sedmi státech. Naopak, většina j|Žní části zemí se pot kala s velkym suchem. Nejextrémnějšísucho bylo
ve státě Texas, kde byl zaznamenán druhy nejsuššírok v historli (za rokem 19I]), s ročnímrihrnem sráŽek 46%o pod normálem. Velmi sucho bylo i v severním Mexiku, kde nap .
Durango a Aquascalientes měly nejsuššírok od roku 1941.
Většina evropského kontinentu zaznamenala defi cit ročního
hrnu srážek, kter1 byl zprisoben hlavně suchym jarem a podzimem. Mimo ádně suchy byllistopad v celé st ední Evropě,
kde mnoho stanic nezaznamenalo Žádné sráŽky. Naopak
srážkově velmi bohaty byl rok 2011 pro severozápadní okraj
Evropy. Ročnísrážkové rekordy padly ve Skotsku, Norsku
a v části Švédska.Velmi silné deště byly na p elomu íjna
a listopadu v celém St edomo í.

JižníAsiea Tichomo í
Na srážky velmi boha| rok měla jihovychodní Asie,
což se projevilo i katastrofálními povodněmi v Thajsku
a v Kambodži. Velké srážkové hrny zaznamenala většina (tzemi Austrálie, se zvláště siln mi dešti v prvních t ech

7.2

měsících roku v souvislosti s jevem La Ni a. Západni Indie
a Pákistán měly také nadprťrměrné srážky, severovychodní
Indie, Bangladéš a j1žni Čínanaopak podnormální.

8.1Humanitární katastrofa ve vychodní Africe
Kruté sucho začalo V některych částech vychodní
Afriky na konci roku 2010 a pokračovalo většíčást roku
20lI. Nejvíce postiŽenymi oblastmi byla vychodní a severní Ke a' Somálsko a 1ihozápadní Etiopie. V Keni bylo toto

období hodnocenojakojedno ze t í nejhorších období sucha
za posledních 60 let. Humanitární dopady byly zejména
v Keni a Somálsku velmi závažné,sucho zptisobilo hladomor a rozsáhIé vysídlování obyvatelstva. Podle U adu
oSN pro koordinaci humanitární pomoci bylo na humanitární pomoc odkázáno 13 mili nrl lidí.
8.2 Sucha a požáry v

v

jin

ch částech světa

chodní Afriky byla největší sucha na jihu centráIni části USA a v p ilehlych oblastech na Severu Mexika.
Nejhorší období sucha trvalo od íjna 2010 do íjna 2011
a zprisobilo nejen velké ztráty v zemědělství, ale také mnoho ničiv ch požár . Nejhoršíz nich byl v zái u Austinu
v Texasu na ploše 13 000 hektarri, zničeno bylo více než
1 600 obytnych domrj. Jeden z nejničivějšíchpožárri v historii Kanady zničil v květnu velkou část města Slave Lake

Kromě

v provincii Alberta. Velké části Evropy byly

ovlivněny

suchem hlavně na ja e a na podzim. Vznikly značnéztráty v zemédělské v robě a na podzim musela byt dokonce
p erušena doprava na Dunaji. V Irsku a j|žni Anglii sucho

zprisobilo několik rozsáhlych
požári. Silné poŽáry se vyskyt-

ly také v západníAustrálii. PoŽár
na okraji Perthu počátkem nora
zprisobil největší škody na majetku od roku 1961.

9. Z^PLAYY A PovoDNĚ

Yyznač,nym rysem roku 2011

byly v mnoha oblastech

světa

ničivépovodně. Vyskytly se jak

dlouhotrvaj ici zápIavy zpťrsobené některou z hlavních sezonních

klimatickych anomálií, tak prud-

ké krátkodobé povodně násled-

12o\rť
-?0

obr

kemp ívalovych sráŽek trvajících
jen několik hodin. Jednou z nejextrémnějšíchudálostí, pokud

-50 -fi)

jde o ztráty na lidsk ch životech,
byla povode 11. aŽ 12. ledna
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base period.

v Brazílii. Byla vyvolaná prudk mi srážkami v horském teré-

60 km severně od Rio de
Janeira a zpťrsobila smrt nejméně 900 lidí, mnoho z nich zem e-

nu asi
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lo v drisledku následnych sesuvti p dy. Z hlediska celko-

vého dopadu byly nejvyznamnější záplavy v jihovychodní Asii, konkrétně v severním Thajsku, Laosu, Kambodži
a Vietnamu. Vznikly na konci záÍi v povodí ek Mekong
a Chao Phraya. Velké oblasti Thajska, zejména Bangkok
a širokéokolí, byly zaplaveny od íjna do začátku prosince. Celkem si záplavy vyžádaly asi 1 000 lidsk1 ch životri a zprisobily ohromné ekonomické škody. Velké záplavy byly také na počátku roku ve vychodní Austrálii. Mezi
nejhťr e postižené oblasti pat ily jihov chodní Queensland
a severní Victoria. Už druhy rok za sebou byl téŽce postižen monzunovymi záplavaml Pákistán. V USA a v p ilehl ch oblastech Kanady se záplavy v pr běhu roku 2011
vyskytly několikrát. Jarní zápIavy byly na St edozápadě
a také na Severov chodě Spojenych státri a v kanadské provincii Québec. Zprisobily je silné jarní deště v kombinaci
s táním vysoké sněhové pokr vky. Některé oblasti kolem
Mississippi zažlly nejhorší záplavy od roku 7933, záp|avy
byly také na ece Missouri a několika kanadskych ekách.
V kanadské provincii Prairie trvaly záp|avy déle než čtyi měsíce. Dalšízáp|avy V tomto roce vznikly následkem
extrémních srážek provázejicích cyklony Irene V Srpnu
a Lee v záÍi na Severovychodě Spojenych státri. Záplavy
neušet ily ani oblast Evropy a St edomo í. Na konci íjna a V listopadu zprisobily lokální bou e silné p ívalové
povodně v západnim a centrálnim St edomo í. Nejhorší
byly v Ligurii v severozápadní Itálii a také v jihov; chodní Francii, Španělsku, Tunisku a Alžírsku.Prudké záplavy byly také v některych částech severní a st ední Evropy,
k jedné z nejhorších záplav došlo v Kodani. Velké záplavy
postihly také st ední Ameriku, a to v íjnu' ZasaŽeny byly
Salvador, Guatemala, Nikaragua, Honduras a Kostarika,
hlášeno bylo nejméně 105 mrtvych. Ve vychodní Asii byly
povodně v některych oblastech, zejména v Japonsku, zpťrsobeny srážkami doprovázejícími tropické cyklony, v Jížni
Koreji byla zaplavena část Soulu. od íjna do prosince se
po velkém suchu vyskytly záplavy i ve vychodní Africe,
nejhorší byly v Dar es Salaamu v Tanzántl.
10.

TRoPICKÉCYKLONY,
BoUŘE A ToRNÁne

Globální aktivita tropickych cyklon byla v roce 2011

pod dlouhodob m prťrměrem, stejně jako v pÍedcházejicim
roce. Bylo Zaznamenáno]4 tropick ch cyklon, včetně dvou
systémri subtropick1 ch. To bylo hluboko pod prriměrem
zlet 1981-2010 (85 cyklon)' i když vice neŽ V roce 2010,
kdy bylo pozorováno nejméně cyklon od počátku moderní satelitní éry (61). Nejsilnější p ívalovédeště v roce 2011

zprisobila počátkem nora cyklona Yasi. P estože dosáh-

la jen rirovně 4. kategorie, byly p ívalovédeště v Mission
Beach nejsilnější na vychodním pob eŽí Austrálie nejméně od roku 1918. Škodyna majetku p esáhly 1 miliardu
dolarťr. Zdaleka nejhorší cyklonou roku z pohledu humanitárních následkri byla Washi, která sice dosáhla pouze
intenzity tropické bou e, ale zprisobila v prosinci extrémni záplavy na ostrově Mindanao na Filipínách. Yíce než

1 000

lidí zem elo a témě 300 000 lidí bylo vysídleno.

Dalšítropickou cyklonou, která zpťrsobila značnéztráty

na životech, byla Thane na jihov chodním pob eži Indie
na konci prosince. Irene, která dosáhla parametrťt cyklo-
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ny 1. stupně, zasáhla severovychod USA a zprisobila škody zavice neŽ 7 miliard dolarri' Evropu zasáhly v prosinci

dvě silné bou e, Joachim a Dagmar. Joachim postihl hlavně st ední Evropu, bou e Dagmar pustošila hlavně severské
země a oblast Kaliningradu a Petrohradu. Pro USA byl rok
2011 jedním z nejhoršíchz hlediska vyskytu tornád. Jejich
enormní počet byl zaznamenán zejména v dubnu a v květnu a dvojnásobně p ekročil jejich prriměrné dlouhodobé

mnoŽství. Nejhoršítornádo od roku 1947 zp sobilo smrt
157 lidí ve městě Joplin ve státě Missouri. Parametr tornáda 5. stupně bylo dosaženo V šesti p ípadech, což je druh1 nejvyššípočet v historii po roce I9]4, kdy jich bylo
sedm.

11.

Z^LEDNĚNÍ PoLÁRNÍcH onr,AsTÍ

Rozsah arktického mo ského ledu byl v roce 2011
opět podprriměrny. Minimální plocha 4 33O 000 km2, což
je 35 vo pod prriměrem z let I9]9 až 2000, byla dosažena dne 9. zá i' Bylo to druhé nejnižšísezonní minimum
(rekordní minimum je z roku 2001). Na rozdíl od sezony
2007 však byly během léta bez ledu obě cesty, severozápadní i severovychodní. objem mo ského ledu byl odhad-

nut na novou rekordně nízkou rove 420O km3, dosavadní
minimum 4 580 km3bylo z roku 2OIO. Rozloha antarktického ledu během roku silně kolísala' ale ročníprriměr se blížil

dlouhodobému prriměru. V drisledku chladné zimy v SeVerovychodní Evropě bylo v Baltském mo i pokryto ledem
300 000 km2' největší zaledněná oblast od roku 1981.

12. STAV

ozoNovÉ vnsrvY v PoLÁnxÍcH

OBLASTECH

Polárního ozonu bylo i V roce 2011 podpr měrné mnoŽství. ozonová díra nad Antarktidou byla většía intenzivnějšíoproti svym prriměrnym hodnotám a odpovídala typickym
poměrťrm posledního desetiletí. Poškození ozonové vrstvy
bylo podporováno podprriměrnymi stratosféric( mi teplotami v antarktické oblasti v zimě a na ja e' Denní maximum rozlohy ozonové díry bylo 24,4 m1lionu km2. To je
o 5,8 milionu km2 více, neŽ je prriměrná hodnota let I9]9
až 2OOO, ale o 6 milionri km2 méně, neŽ je rekordní rozloha v roce 2000. Minimální denní prriměr koncentrace ozonu byl 99 Dobsonovych jednotek, což je nejniŽšíhodnota od roku 2006. Prťrměr zaroky I9]9 až 2000 činí125,4

Dobsonov ch jednotek, rekordní minimum Z roku 1994
je 73 Dobsonov ch jednotek. V roce 2011 došlo k nejv znamnějšímu oslabení vrstvy arktického ozonu v d sled-

ku nezvyk\e nizkych teplot dolní stratosféry nad tímto regionem v zimě 20l0l20l1. Celkov1 ribytek ve vrstvě 18 až
20km byl p ibližně dvakrát větší než dosud největší ztráty
pozorované v letech 1996 a2005 a činil asi 40%o.

originální text:WMo Statement on the Status of the Global
Climate rn 2011 (WMO-No. 1085), dostupny na WWW:
<http ://www.

wmo.int/pages/publications/showcase/docu-

ments/WMO_
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085_en.pdf
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