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ZPRÁVA svĚrovÉM ETEoRoLoGlcKÉ oRGAN lzAcE
o STAVU PoČAsín PoDN BíVE svĚrĚ v RocE 2o13
WMO statement on the status of the global climate in 2013. 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 has recently become a recognized authoritative source of information for the scientific community, the media
and the general public. The report presented is the latest link in this successful sequence. The journal Meterological Bulletin
offers its readers an abbreviated version of the report.
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1. ÚvooxÍ sr,ovo GENERÁLNÍHo
SEKRETÁŘE snro

I v prťrběhu roku 2013 zažival svět dramatické dopady

klimatické variability a zmény klimatu. Zpráva SMo o stavu
globálního klimatu V roce 2013 poskytuje obraz globálních
a regionálních trendťr počasía klimatu za uplynul rok a upozor uje na nejvyznamnější mimo ádné události tohoto roku.
Rok 2013 byl spolu s rokem 2007 šest m nejteplejším
od roku 1850. I když se klima p irozeně méníz roku na rok,
j e j a sné, že planeta zaživ á celkovy trend oteplování' T tnáct ze
čtrnácti nejteplejších rokťr se vyskytlo v jednadvacátémstoletí
akaždéz posledních t í desetiletí bylo teplejšínežto p edchozi. Dekáda 200I_2010 byla nejteplejší v historick ch záznamech. Jak zdtraznlla Pátá hodnotící zpráva Mezivládního
panelu pro změnu klimatu je tento stál1 trend oteplování zpťrsoben rostoucírn podílem antropogenních skleníkov ch plynťr v atmosfé e.
Stále lépe rozumíme tomu, jak počasíve velkém mě ítku ovliv ujívyznamnétlakové a teplotní ritvary. Nejznámější
z nichje El Ni o - jlžni oscilace (ENSO) v Tichém oceánu,
která má vliv na chování počasína celém světě. Kromě ní
také severoatlantická oscilace, arktická oscilace a dalšíopakujícíse jevy umož ují vysvětlit, proč jsou povětrnostní podmínky tak často vlhčínebo suššía teplejší nebo chladnější,

institucí a národních meteorologick ch a hydrologick ch

služeb členri SMo. Abychom informovali co nejširšíčtená skou obec' byla zve ejněna ve všech šesti oficiálních jazycích SMo a pro zájemceje k dispozici na webovych stránkách SMo. (M. Jarraud)

2. PŘEDMLUVA

Tato zprávavychází z datovych souborri a informací členri
a partnerri sMo, které jsou posuzovány v globálním i regionálním zeměpisném kontextu a porovnávány se všemi dostupnymi klimatick mi prriměry a záznamy na historickém poza-

dí' Posouzení globální teploty je

a Ústav pro vyzkum klimatu p
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i Vychodoanglické univerzi-

tě (HadCRU) ve Velké Británii, Národní st edisko pro klima-

tická data p i Národním
ri adu pro oceány a ovzduší(NCDC-NOAA) a Goddardťrv institut pro kos-

micky vyzkum (GISS)
p i Národním adu pro
letectví a kosmonautiku

(NASA) ve Spojen1 ch státech americkych. Datové

než jeběžné.

V posledních letech se značně zlepšila spolehlivost p edpovídání počasí,včetně p edpovědí bou í a dalších nebezpečn ch jevri. Projevilo se to nap íklad v íjnu 2013' kdy kvalitní a včasná p edpověď cyklonu Phailin' druhého nejsilnějšího
cyklonu na (l'zemí Indie v moderních záznamech, v kombinaci s vládními opat enímt vyrazné snížila ztráty na životech' Nicméně extrémní projevy počasínadále hrozi, a tak
je t eba pokračovat ve zlepšování systémťr včasnéhovarováni v zájmu sníŽeníjejich dopadťr na lidské životy i majetek.
Tato zpráva vycházi z informací p edních q zkumnych

za7oŽeno na t ech nezávis-

1 ch souborech dat ze špičkovychsvětovych pracovišť. Jsou
to Hadleyho st edisko pro p edpovědi a vyzkum klimatu

soubory HadCRU vedou

až do roku 1850, datové

soubory NCDC a GISS
sahají do roku 1880. Pro
podrobnou analyzu byly
použity i některé dalšísoubory dat.
obr. 1 obdlka publikace
Fig. 1. Cover of the WMo

trcn.

WMo.
publica-

obsah zprávy byl zpracován ve spolupráci p ed-

ních odborníkťr z mezlná-

6s

rodních i národních klimatic-

k1ich institucí, center a programri.

o
o
c\

Hlavními poskytovateli základ-

ních pozorování a informací jsou
národní meteorologické a hydrologické služby (NMHSs). Kdykoli
vznikly nějaké pochybnosti o faktech nebo číslech,SMo u p íslušné národní služby provedla ově ení těchto informací, neŽ je zahr-
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nula do celkového zpracováni.

Jednotlivé oblasti jsou definovány na základé regionální struktu-

ry SMO takto:
Oblast I - Afrika
Oblast II - Asie
oblast III - JižníAmerika
oblast IV - Severní a St ední

Amerika, Karibik
oblast V - jihozápadní Paciťrk
Oblast VI - Evropa

Monitorovací klimaticky Systém SMo pouŽivá asi 50 záklaďních klimatick ch prvk , které
byly definovány pro globální sledování klimatu jako zásadní. Tato

zpráva obsahuje hodnocení stavu globálního klimatu pomocí dat
teploty vzduchu, srážek, stratosférického ozonu a skleníkov1 ch plynri (atmosférické klimatické prvky), sněhové pokryvky, ledové
pokr; vky a vody (pozemní klimatické prvky), mo ského ledu, vyšky hladiny mo í, teploty a kyselosti mo ské vody (oceánografické klimatické prvky).
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obr 2 odchylka globtilní povrchové teploQ ['C]

Fig. 2. Ranked global surface temperatures for the warmest 50 years.from l96l -1990 average. Inset shows
ranked global surface temperotures from I850. The siz,e of the bars indicates the 95 percent confidence
Iimits associated with each year. (Source: Met Office Hadley Centre, UK, and CLimatic Research Unit,
University of East Anglia, United Kingdom).

3. TEPLOTA VZDUCHU

Rok 2013 byl spolu s rokem
2007 šestym nejteplejším od roku
1 850, od něhožjsou k dispozici g1obáIni záznamy, v iz obr. 2. Glob ální
prťrměrná povrchová teplota byla
0,50o C + 0,10'C nad pr měrem
196I-1990 a 0,03 oC nad prrimě-

rem 200l-2010. Uplynuly rok
byl také teplejšínež p edcházejí- obr
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3 odchyllcy globalní povrchové teploty soušía ocedn ["C] v roce 20]3 od pr měru ]961-]990
cí roky 201I a2012, které navzdo- (Zdroj: Met office Hadley Centre, UK, and Climatic Research UniÍ' University of East Anglia, United
ry ochlazení vlivem La Ni a, byly Kingdom).
oC a0,46 oC nad pr měrem
o 0,43
Fig. 3. Global land surface and sea surface temperature anomaLies ["C]for 2013, relative to l96l 1990
196I-1990' T ináct ze čtrnácti nej- (Source: Met Office Hadley Centre, UK, and Climatic Research Unit, University of East Anglia, United
teplejších rok , včetně roku 2013, Kingdom).
se vyskytlo v jednadvacátém stolePodle reanalyzovanych udaj z Evropského centra pro st edtí. oteplování vlivem El Ni o, a ochlazování vlivem La Ni a
jsou hlavními p íčinamip irozené proměnlivosti klimatické- nědobou p edpověď počasí(ECMWF) bylrok 2013 společně
S rokem 1998 čtvrt m nejteplejším od roku 1958.
ho systému.
Absorpční kapacita tepla není u soušía oceán stejná,
Toto vyhodnocení vycházi ze tÍíhlavních globálních teplotních datovych soubor , které jsou izeny odděleně a pou- vzduch nad pevninou Se zahÍívá rychleji, viz obr. 3. Globální
živajírzné metodiky. ostatní datov sady produkují podob- teplota nad povrchem soušíbyla v roce 2013 o 0,85 oC
né, ale mírně odlišné v sledky. Samostatná analyza teplo- + 0,7J oC nad prťrměrem 196I-1990 a o 0,06 oC nad pr měty, kterou provádí Japonská meteorologická agentura, nap . rem 2001_2010, čímŽse v záznamech dostala na čtvrtémísodhaduje, že rok 2013 byldruh1 m nejteplejšímv záznamech. to. K této velké teplotní anomálii p ispělo velmi teplé obdo-
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obx 4 odchyllcy ročníhosrrÍžkovéhotíhrnu [mm] 20l3 od pr měru ]95 ] -2000 pro globtilní plochu souší.
(Zdro.j: GlobaL Precipitation Climatology Centre, DeutscherWetterdienst, Germany).

Fig.4. Annual precipitation anomalies for gLobal land areas for 2013 focusing on thel95l 2000 base

period. (Source: Global Precipitation Climatology Centre, Deutscher Wetterdienst, Germany).

bí listopad-prosinec, které bylo druhé nejteplejší v historii,
hned za rekordním rokem 2006. Povrchová teplota nad světovymi oceány byla společně s roky 2004 a 2006 šestá nejvyššív Zaznamenanych mě eních, 0,35 oC + 0,07 "C nad prriměrem 196I-1990.
Prťtběh počasína severní polokouli byl na začátku roku
do značnémíry ovlivněn arktickou oscilací. To s sebou p ineslo podprriměrné jarní teploty Ve Velké části Evropy, na jihov chodě Spojen; ch Státťl, v severozápadní části Ruska a v části
Japonska. Naproti tomu arktická oblast byla vyrazně teplotně nadprriměrná, stejně tak velká část st ední a severní Afriky,
vychodní St edomo i, jIŽní části Ruska a většina uzemí Činy.
Tento tzv. tepl' Arktik je charakteristicky pro negativní fázt
arktické oscilace, která měla v b eznu 2013 dokonce rekordně negativní hodnotu. Podobné rozloŽeni s vysokym tlakem
nad Gr nskem a nizkym tlakem na jihu se vytvo ilo i na konci jara a opět zprisobilo vpád studeného arktického vzduchu
do západní a st ední Evropy.

Na jižnípolokouli bylo v roce 2013 mimo ádně teplé léto, kdy v některych částech Austrálie p esáhla odchyl-

ka prriměrné lednové teploty i +5 'C. V1jimečně teplé podmínky zavládly i v zimě, Noq ZéIand zaž1l nejteplejšízimu
ve svych záznamech. ZačátekIéta20l3l20l4 byl velmi hork1 i v části JižníAmeriky, s rekordními teplotami dosaŽenymi
v prosinci. V dťrsledku p evládajícího teplého počasív prťrběhu celého roku na celé jtžni polokouli byl rok 2013 v bec nejteplejšímrokem v Austrálii, druhym nejteplejšímv Argentině
a t etím nejteplejším na Novém ZéIandu. Modelové experimenty prokázaIy, že se pravděpodobnost v1 skytu rekordně
horkého léta v Austrálii zv1 šila pětinásobně, a to v dťrsledku
změny klimatu zptisobené lidskou činností.

4. DEŠŤovÉ
snÁŽrl SNÍH A LED

Globální srážky V roce 2013 dosáhly podle Národního
ri adu pro oceány a atmosféru (NoAA, USA) prriměrné hodnoty 1 033 mm, což odpovídá pr měru za období 196l až
1990. Regionálni srážky však byly velmi rozdíIné, viz obr. 4.
Nadpruměrné srážky byly nap íklad v Gr nsku, na jihu

Meteorologi cké Zpr

áv

y, 68, 20 1 4

let 1981_2010, což ji
za adllo na čtrnácté místo v po adí od začátku mě ení V roce 1966.
Během jara byla sněhová pokr1 vka dokonce 0,83 milionu km2 nad
pruměrem, coŽ je desát1 největšíjarní rozsah a současně největšíplocha od roku 199] '
prťrměrem

,-,
60w

-70

V zimě 201212013 byl
její rozsah 0'50 milionu km2 nad
Americe.

o

*o"*P-.-

180

Arabského poloostrova, v centrální
Indii a v západniČinc. Podnormální
byly srážky na západé Spojenych
státrj, v severní Kanadě, severní
Sibi i a ve v chodním vnitrozemí
Austrálie.
Během posledních několika
let se vyrazné měnila plocha zimni sněhové pok1 vky v Severní

Ve stejném zimním období
byla rozloha sněhové pokr vky

na euroasijské pevniné I,] 1 milionu km2 nad prriměrem 1981 až

2010, čímžse dostala na t etí místo
v záznamech pro tuto oblast, a byla
nejrozsáhlejší od roku 2003. Na ja e nastal její vyrazny ribytek
naO,43 milionu km2 pod prriměrnou hodnotu, azaujalatak čtrnáctou p íčkumezi nejmenšími sezonními hodnotami. V květnu měla euroasijská sněhová pokr1 vka rozsah 7,3 milionu km2,
což bylo nové rekordní minimum pro tento měsíc.
Jako dalšíprojev rychlé odezvy kryosféry Arktidy na postupující zvyšování teploty vzduchu ub; vá v současnédobě červnová sněhová pokryvka na Severní polokouli rychleji než minimální letní rozsah mo ského ledu, a to tempem, které p esahuje hodnoty projekcí klimatick ch modelri. V červnu 2013 byl
rozsah sněhové pokr;ivky na severní polokouli druh nejnižší,
menší bylo pouze rekordní minimum rokl20l2.
Pťrdní vlhkost je jedním z klíčovch prvkri p i monitorování klimatického systému, protože silně ovliv uje vyměnu vody

a energie mezi zems(im povrchem a atmosférou. Vysoká

pridní vlhkost vzniklá v drjsledku hydrometeorologick ch jevri
měla vliv na povodně v celé adě oblastí, včetně vychodní části Ruska' severovychodní Číny,Indie, na Filipínách a ve st ední Evropě. Naopak, nizké hodnoty p dní vlhkosti zprisobené

suchem na jIžni polokouli zprisobily, že během první poloviny roku musela čelit těžk1 m podmínkám suchého období
Austrálie, JižníAmerlka a j1Žní Afrika.
Rozsah arktického mo ského ledu dosáhl svého ročního
maxima 15,13 milionu km2 dne l5.bÍezna. Bylo to asi o 0,50
milionu km2 pod prriměrem ročníchmaxim z let 1981-2OIO,
a stal se tak šestym nejmenším maximálním rozsahem ledu
v satelitních záznamech, které jsou po izovány od roku 1919.
Během sezony 20I2l20I3 došlo ke zqi šenírozsahu mo ského
arktického ledu o 77,'72km2, cožp edstavovalo vribec nejvyšší
sezonní zvyšeníza dobu pozorování. Tento r st lze ale vysvětlit rekordně mal m rozsahem ledu v záÍi20l2. Maximálnirozsah mo ského ledu v b eznu se v poslední době snižuje o2,6vo
za desetiletí.
Dalšímzp sobem, jak posoudit stav mo ského ledu
v Arktidě je odhad jeho stá í, první rok je led nejtenčía nejsnáze taje. Množstvíledu o stá í 4 roky a více se snížilo z l8%o
v b eznu 1984 na2va v b eznu 2012. V roce 2013 došlo k mírnému zqišenína 3 %o. V b eznu 1 984 bylo 56 vo Iedové pokr v-
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ky složeno z prvního ročníkuledu, zatímco v b eznu 2013 led
o stá í jednoho roku tvo il j1Ž18vo celkové ledové pokryvky.
Svého minimálního pokrytí ledem dosáhla Arktida dne
13. záÍi,led pokr1 val 5,1 milionu km2, coŽ bylo 18 %o pod
pr měrem minimální rozlohy z let |981-2010. Bylo to šesté nejnižšíminimum v záznamech. V é e satelitních pozorování se vyskytlo všech sedm nejnižšíchhodnot rozsahu arktického mo ského ledu v posledních sedmi letech, počínaje
rokem 2001. Rozsah mo ského ledu v měsíci záiklesá v prriměru o I3,J 7o za desetiletí. Celkov)i minimální objem mo ského ledu, ktery je stanoven na základéjeho rozlohy a modelové simulace jeho tloušťky,byl v roce 201 3 vyššínež v letech
2010,2oII a2012, ale niŽšínež v roce 200J, avyrazné pod
prriměrem období 19] 9-2012.
V rinoru 2013 nastal konec sezonního tání mo ského
antarktického ledu. Dne 20. unora byl dosažen jeho minimální ročnírozsah na ploše 3,68 milionu km2. Jednalo se o druhy
nejvyššíročníminimální rozsah mo ského ledu. Kromě toho
Antarktida p ekonala druhy rok po sobě i dosavadní maxima.
Dne l. íjna bylo pokryto ledem I9,5] milionu km2, o 2,J7o
vice než činíprriměr 1981-2010. Plocha antarktického mo ského ledu se zvyšuje v pr měru o I,l vo za desetiletí. Vědci se
domnívají' Že faktorem, ktery zpťrsobuje toto zvyšování, jsou
zmény v atmosférickécirkulaci spojené s oslabením p evládajícíhoproudění. Zvětšujícíse rozsah ledu mrjže b t také spojen s měnícími se mo skymi proudy a nahromaděním studené
sladké vody v povrchovych vrstvách Jižního oceánu v d sledku zvyšujícíchse srážek a táním pevninského ledovce.
Tání gr nského ledového p íkrovu bylo v roce 20l3 mnohem méně dramatické než v p edcházejícím rekordním roce
2012. Vyvrcholilo na konci července, kdy satelity detekovaly táni na 44%o povrchtl' Bylo to spojeno s rekordním teplem v jihozápadním Gr nsku. Dne 30. července namě ili v Maniitsoqu 25,9 "C, nejvyššíteplotu, která kdy byla
v Gr nsku změ ena. V posledním desetileti zde dochází ke
zrychlenému tání mo ského ledu a hmotnostním ztrátám gr nského ledovce.

5. OCEÁNY

oceány prisobí jako ričinnévyrovnávací médium pro klimaticky systém tím, Že absorbují a ukládají velké množství

p ebytečného uhlíku a tepla z atmosféry. od počátku pr myslové revoluce vst ebaly p ibliŽně jednu čtvrtinu veškerého oxidu uhličitého(Co2) uvolněného do atmosféry z lidské činnosti' Absorpci Co2ve vodě vzntká slabá kyselina uhličitá,která
zpťrsobuje acidifikaci oceánri. V drjsledku tohoto procesu Se
pH oceánri snížiloo 0,1 ] , což odpovídá zvyšeníkyselosti p ibližně o 307o. Acidifikace oceán již dnes poškozuje korály,
kor še a dalšímo ské živočichy.
Zatimco se tempo oteplování povrchov vrstvy vzduchu
v posledních letech zpomaluje, p ebytečné teplo se současně
akumuluje v rámci celoplanetárního systému formou zvyšení tepelného obsahu oceánrj. V letech 19]I aŽ2010bylo937o
p ebytečného tepla akumulováno v oceánech. V období 1980
aŽ 2000 světovy oceán pohltil p ibližně 50 ZJ (l Zettajoule =
1021 Joule) tepla. V letech 2OOo až 2013 se tato hodnota p ibližně ztrojnásobila. P ed rokem 2000 byla největšíčást tepla uchována ve vrstvě do hloubky 700 m. Po p elomu tisíciletí
docházi k ukládání většiny tepla v hloubkách 100 aŽ 2 000m.
Zvyšená absorpce tepla v těchto hloubkách mriže byt dťtsledkem změn atmosférickéa oceánské cirkulace v tropické oblasti Pacifiku a jejich p irozené desetileté oscilace.
V globálním mě ítku stoupla hladina mo e od začátku dva-
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cátého století o 19 cm, hlavně kv li tepelné roztažnosti oceánrj a tání pevninsk ch ledovcli. Vyhodnocením p esnějších
mě ení od roku 1993 se dá ict, že hladina mo e stoupá asi
o 2,9 až 3,2mm zarok (na základě dvou nezávislych odhadrj,
oba s nejistotou + 0,4mm za rok), s občasnymi odchylkami
od tohoto trendu v některych letech. Tato ada v sobě zahrnuje zjištěnou rychlost zvyšování hladiny asi 3 mm zarok v desetiletí 2001-2010, které je asi dvakrát rychlejšíneŽ jeji trend
ve dvacátém století 1,6mm za rok.
P edběžnéanalyzy naznačuji, že prriměrná globální v17ška hladiny mo e dosáhla nového rekordního maxima v měsíci b eznu. V někter ch regionech planety ďochází k vyššímu
vzestupu mo ské hladiny než v jin; ch, některé dokonce Zaznamenávají pokles hladiny mo e v závislosti na místních odlišnostech v mo skych proudech, pohybech pevniny a oteplování
oceánu, viz obr. 5. Jednou z oblastí s největším pozorovanym
vzestupem hladiny mo e během posledního pťrlstoletí je oblast
Tichého oceánu v okolí Filipín. Tyto změny p ispěly k obrovské devastaci části filipínsk1 ch ostrovrj tajfunem Haian v listopadu 2013.

6. REGIoNÁrxÍ KLIMATICKÉ JEVY
A EXTRÉMY PoČASÍ
6.1Afrika

Kontinent zaŽ|I

v

roce 2013 celkově druhy nejteplejší

rok v historii za rokem 2010. 4. bÍezna teplota ve Vioolsdrifu
v Jihoafrické republice dosáhla hodnoty 47,3 oC, nejvyššíb eznové teploty namě ené v Africe. Y západni Africe
v Ghaně (Navrong) bylo dosaženo dne 6. bÍezna teplotního
rekordu 43,0 "C. Několik rekordních hodnot teploty bylo také
p ekročeno v Keni. Jarní a íjnové teploty v Tunisku, které p esahovaly normál o 2,2 aŽ 4,0 "C, p ispěly k jednomu z deseti
nejteplejších rokrj v zemi od roku 1950.
Nadpruměrné srážky Zaznamenali v severním Mali a v p ilehl ch částech Alžírska.Podpruměrny rihrn srážek byl zazna-

menán podél Guinejského záIivu, od Pob eŽi slonoviny
po Nigérii a v nejjižnějšíchoblastech Ghany, Beninu a Toga.
Po skoro t ech desetiletích nizk' ch sezonních uhrnri a druhém roce po sobě témě bez srážek zaŽ1ly Angola a Namibie

jeden z nejsuššíchrokri za posledních 30 let. odhaduje se, že
1,5 milionu lidí trpělo hladem v jtŽníAngole a témě 800 tisíc
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lidí v Namibii. Neobvyklé sucho také ovlivnilo od
do zá í ostrov Réunion.

května

V Mosambiku ádily v lednu silné záplavy, které usmrtily nejméně 1 l3 lidí a 185 tisíc obyvatel muselo byt evakuováno. Silné srážky od b ezna do dubna zp sobily záplavy,které
zntčtly rodu, a tisíce lidí v jiŽním Somálsku a vychodní Keni
musely byt evakuovány' Extrémnísrážky byly zaznamenány
V Srpnu v Sridánu, kde došlo kvážn m škodám, bylo usmrceno 76 a postiŽeno asi 500 tisíc lidí' Povodněmi bylo také zasaženo Bamako v Mali a Manákéšv Maroku, viz obr.6.
6.2

Asie

Léto bylo v mnoha částech Asie velmi horké. Nap íklad

Japonsko mělo své historicky nejteplejšíléto, včetně národního rekordu 41,0 oC namě eného 12. srpna v Shimantu. V b eznu a dubnu bylo v čínskémHongkongu p ekročeno mnoho
rekordťr teplotních maxim, některé vyššínež 40 'C'
Čina zaznamenala čtvrty nejteplejšírok. Extrémní oteplení nastalo v j1žniČíněv červenci a Srpnu. V regionu zprisobilo
velké sucho, které ovlivnilo p ibližně 78 milionri lidí a zasáhlo více neŽ 8 milionri hektar zemědělské pridy. Ekonomické
ztráty se odhaduji nal ,J miliard dolarťr.
V indickém Nagpuru byla dne 22. kvétna zaznamenána
rekordní teplota 4J ,9 "C a v Amritsaru byla pozorována dosud
nejvyššíteplota 48,0 oC 1ak23.,taki24. května. Na následky
vedra zahynulo vice než 2 1 00 lídi.
Monzunové srážky na jlhozápadě Asie dosáhly celkově
106%o pr měru, ale byly charakterizovány velkou regionální
proměnlivostí. Monzun měl v celé Indii časn; nástup a p inesl do oblasti blízko hranic mezi Indií a Nepálem nejhorší
záplavy s následnymi škodami za uplynulé p lstoletí. V severozápaďni Indii napršel témě dvojnásobek prťrměrného červnového rihrnu. Usmrceny byly tisíce osob a mnoho jich zťrstalo poh ešováno.
Pákistán zažil v tomto roce nejsilnější vlnu veder za desetiletí. V Larkaně dosáhla teplota až 5l,0 oC, nejvyššíkvětnové teploty ve městě od roku l998. Zn1čena byla bavlníková
a ryžová pole a zem elo více než 100 lidí. V drisledku siln ch
monzunovych dešťri během Slpna byly zapIaveny provincie
Pandžáb a Sindh. Povodně na ploše 200 tisíc kmz zabIly odhadem 250 lidí a postihly témě 1,5 milionu obyvatel.
Severovychodní Asie zažlla chladné období během zimy
20l2l20l3, které bylo spojeno S negativní arktickou oscilací'
Teplota na většině zemi Sibi e byla2 až 3 'C pod dlouhodob m prriměrem, byla to jednaz jejíchnejchladnějších zim jednadvacátého století.
od konce července do poloviny Srpna byly v btízkosti eky
Amur, která je hranicí mezi Čínoua Ruskou federací, Zaznamenány neobvykle silné deště. V povodí Songhuajiangu a Liaohe
v severovychodní CínézaŽ1lt největší povode od roku 1998.
obrovské záplavy se objevily také na vychodě Ruska. Yice neŽ
140 měst bylo postiženo nejhorší povodní za I20let, vlz obr. 6.

6.3JižníAmerika

V JižníAmerice dominovalo na většině kontinentu horko.
V1jimku tvo ilo několik omezenych oblastí v jlŽní BrazíIli

centrální a západni části JižníAmeriky, které měly
blížk podprriměrn teplotě. Teplé období během ijna až proSince, prosinec byl rekordní, p ispělo k druhému nejteplejšímu roku v Argentině od počátku mě ení V roce 1961, hned
po rekordně teplém roce 2012. Nejtěžšívlna veder od roku
I98] zasáhla centrální a severní Argentinu v prosinci.
Severov1 chodní Brazílie zažlla nejhorší sucho za posledních 50let. To následovalo po desetileti200I_2010, kdy velká
a na Severu
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část Amazonie zaŽívala dlouhotrvajici sucho.

Brazilská plošinazažIla největší deficit dešťov1 ch srážek od počátku mě ení
v roce 1979, škody zde p esáhly 8 miliard dolarri.
V Argentině v La Platě napršelo 2. dubna asi 300mm srážek za pouhé t i hodiny. Liják zp sobil p ívalovépovodně,
které vedly k více než 50 mrtím, a tím se stal jednou z nejhoršíchp írodních katastrof v dějinách Argentiny. Mnoho
státrj v Brazíl|i zasáhly během prosince také velmi vydatné
srážky, v nejméně sedmi městech byl dosažen novy srážkovy rekord. Ve městě Aimores v jihov ch odní Brazilii napršel
vice než čty násobek prťrměrnéhoměsíčníhohrnu, viz obr' 6.
6.4 Severní Amerika, St ední Amerika a Karibik
Prťrměrná teplota byla na většině zemi Severní Ameriky
nad svym dlouhodob1 m prťrměrem' ale nedosáhla hodnot
roku 2012. V Kanadě a USA byla nadprrjměrně teplá zima
a léto a teplo panovalo l v zái. Na Aljašce bylo druhé nejteplejšíléto a období ÍíjenaŽ prosinec bylo šesténejteplejší
v historickych záznamech. Mexiko mělo rekordně tepl1 čerVenec a Srpen a velmi tepl1i podzim' V Kanadě byl rok 2013
t ináct m nejsuššímv záznamech, p estože p ívalovélijáky
ochromily v červnu Calgary a rozsáhlé oblasti jižníAlberty.
Sto tisíc lidí muselo opustit své domovy a hmotné škody p esáhly 6 miliard dolarri. Sousedící státy USA byly nadprťrměrně vlhké, zejménaMichigan a Severní Dakota. Deštiv1 rok to

byl tak pro Aljašku.
Dlouhé období Sucha, které zasáhlo velkou část centrálních Spojen ch státri v roce 2012, pokračovalo i na začátktl
roku 2013' Kalifornie měla svrij nejsuššírok od začátkumě ení v roce 1895. V San Francisku spadlo jen 167o primér-

ného ročníhorihrnu za dobu trvání místních mě ení od roku
1947. Velké teplo kombinované se suchem a siln m větrem
vedlo k nejhoršímpožár m v historii Colorada. Některé státy
USA, Severní a Jlžni Dakota a Minnesota, byly ještě v dub-

nu postiženy silnymi zimními bou emi s velkymi p ívaly
sněhu. Město El Reno v oklahomě bylo zasaŽeno nejsilněj-

šímtornádem, které kdy bylo ve Spojenych státech pozorováno. Pásmo p ímo zpustošenétornádem mělo šíku 4,3 km.
Souostroví Guadeloupe v Karibiku bylo postiženo zvláště silnym suchem v prvních t ech měsících roku, ostrov Martinik
zasáhly v dubnu mimo ádně silné deště, viz obr. 6.
6.5 Jihozápadní oblast Tichého oceánu
V Austrálii byl rok 2013 nejteplejší od počátku mě ení
V roce 1910. Prťrměrná teplota vystoupila o I,2 "C nad dlouhodoby prriměr a byla o 0,2'C vyššínež p edchozí rekord
z roku 2005. Leden bylzatimnejteplejším měsícem, ktery tato
země zaž1la od začátku mě ení. Léto (prosinec-tinor) a jaro
(zá í-listopad) byly nejteplejší v historii, zima (červen-srpen)
byla t etí nejteplejší.Dne 7. ledna byl stanoven novy národní rekord prťrměrné denní teploty 40,3 oC. Teplota v Moombě

v

j1žníAustrálii dosáhla hodnoty 49,6

"C, byla nejvyšší

od roku 1960. Nejvyššíhistorickou hodnotu Zaznamenal také
Hobart (41,8 'C dne 4.ledna) a Sydney (45,8 "C dne 18. ledna). Během stejného měsíce zprisobily tropické deště rozsáh-

Ié záplavy na velké části vychodního pobÍeŽi Queenslandu
a severní části Nového JižníhoWalesu.

Nov ZéIand Zaznamenal svou nejteplejší ziml a t etí nejteplejší rok v historii mě ení od roku 1909. Severní a vychodní
část země měly nejsuššírok v historii atěžce strádaly suchem'
zatímco zbytek (tzemi Zaznamenal témě rekordní ročníhrn
sráŽek.

Dlouhodobé sucho, které začalo jiŽ na konci roku 2012,

těžce postihlo Marshallovy ostrovy. Vedlo ke kritickému
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Neobvykle vlhké podmínky
následkem t etího nejdeštiVějšího
roku v 96leté historii státu.

Gr nsko

vzduchu,jaká kdy byla pozorována
v Maniitsoqu, teplota
30. července na 25,9'C.

USA

Mimotropická cyklona

Zlepšení podmínek během sucha
na jiho4ichodě a v centrální oblasti,
naopak zhoršené podmínky podél
západního pob eží;nejsuššírok
v Kalifornii, čtvrt nejsuššív oregonu'

Mimo ádně silné poryvy větru
dosahující na jihorn/chodu Anglie
'l 1'|
-1 29 km/h' nejsilnější podzimní
bou e v regionu od roku 2002. Španělsko

Tropická bou e ,,Chantal"

Hurikánová sezona

7.až1o.července

severoqichodního

Více než
prriměr srážek v
nejdeštivější
národních

Maximální rychlost větru _ 100 km/h.
cká
Nejrychlej
cyklona v
1966-2013)

Tichého oceánu
Prťrměrná aktivita:
20 bou í,9 hurikánr].

V

Mexiko
Poprvé od roku i 958 ude ily témě
dva tropické systémy, hurikány ,,Manuel"
(severoWchodní Pacifik) a ,,lngrid" (severní Atlantik)
dne 15. zá í. Vydatn)í déšťzp sobil záplavy a sesuvy pr)dy.

tropické

s.

š'

Atlantská hurikánová
sezona
Prťrměrná sezonní činnost:
13 bou í, 2 hurikány
Žádné Velké hurikány v Atlantiku
v tomto roce od roku 1994,
[niŽší počet hurikánťr

ElNino - jižníoscilace (ENso)

Neutrální ENSo podmínky p etrvávaly v prriběhu celého roku.

Teplota v Navrongu
dosahuje 6. b ezna
je to nejvyššíteplota,
kdy zde byla

JižníAfrika

Brazílie

déšťv jihou.chodní části

Maximální rychlost
větru během cyklon
(km/h)

\sNsl!

3-118

119-153
154
ry
I

178
210

- 177
-209
-249

>249

Argentina

Dlouhá vlna veder v polovině
prosince v severní a centrální
oblasti, na několika místech
pozorován rekord maximál ní
a prrlměrné denní teploty;
teplo během celého roku
za adilo rok 2013 jako druh17
nejteplejší rok v historii
za rok2O12.

Velk1i deficit množství
po většinu roku v
Namibii a Angole zprisobil
jedno z nejhorších období
sucha za 30 let.

státu během prosince vyvolal
povodně a sesuvy ptidy;
v mnoha státech zaznamenali
více než 400 o/o pr měrného
měsíčníhohrnu. 5rážky
v prosinci V centru města
Aimoresu, p ívalové lijáky mají
za následek 45 11mrtí.

Globální činnost

tropick ch cyklon

Aktivita prťrměrná: 94 bouií'
41 hurikánťr/tajfunri/cyklonťr.

obr

6

Nejd ležitějšíklimatické jevy a extrémy počasív roce 2013 (Zdroj: National Climatic Data Center NOAA' United States).

Fig. 6. Sigruificant climate anomalies and events in 2013 (Source: National Climatic Data Center, NOAA, United States).
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Čínaa Ruská federace

Silné deště V srpnu na v chodě Ruské federace
a v severov chodní Číně'V Číněv Nankouqian
'l6. srpna polovina jejich
Jownship napršela
prťrměrného ročního hrnu najednou v jednom
dni. V Rusku nastaly nejhoršízáplavy za 12o let
ve více neŽ 140 městech.

a

Japonsko

Nejteplejší léto (červen_srpen)
V historii. Nov národní rekord
denního maxima 41 'C namě ili
v Japonsku v Kochi I 2. srpna.

Čína
Jedna z nejzávaŽnějších vln horka
cervence a srpna vJrznrm
ionu; byla zaznamenána
lní maxima wššínež 40 "C

Severozápad Tichého oceánu
období tajfun

V

Aktivita nadprťrměrná:
31 bou

í 13 tajfunťr

Nejaktivnější období
od roku 2004.

Tajfun,,Usagi"
16.

až24.zá i

Maximálnínárazy větru - 260 km/h
Ude il v severních Filipínách dne21.záií, vážné
poškodil zemědělství v regionu a zpťrsobil

4. až'l4. íjna
Maximální nárazy
- 260 km/h. Nejsil
na severu
od super cyklonu

záplavy a sesuvy pťrdy, které stály 30 životťr.

v roce

1

Tajfun,,Haiyan"

999.

až l't. listopadu
Maximální nárazy větru - 31 5 km/h
Nejsilnější tropická cyklona v historii
jakéhokoliv oceánu, která kdy měla
na pevnině takov dopad; také nejničivější
filipínsk tajfun, usmrtil p es 6 200 lidí.
3.

Severní část Indického
oceánu v období cyklon
Aktivita podpr měrná:
5 bou í' 3 cyklony'

Tropická bou e,,Haruna"
l9. rjnora až 1. b ezna

Maximální nárazy větru - 164 km/h.
Pťrsobila na Madagaska ru 22. unora
a ádila 7 dnív Mozambickém prťrlivu.

Jihozápadní Tichomo í
v období cyklon
Aktivita podpr měrná:
5 bou í,4 cyklony.

ižníAfrika
b ezna stoupá teplota

'C v Vioolsdrifu;
šíb eznová teplota
izaznamenaná kdekoli v Africe.
47,3

Jihozápad lndického
oceánu v období cyklon
Aktivita prťrměrná:
10 bou í, 7

cyklon

.

Nov1i Zéland
T etí nejteplejší rok od počátku
národních záznamťl od roku 1909;
čtvrt1i nejteplejší červenec a srpen
a nejteplejší červen až srpen
zakončuje nejteplejší (zimní) období.

lednění v

pr

běhu

KATEGORI E TROPICKYCH CYKLON
Hurikán, tajfun a cyklon jsou rťrznénázvy pro plně vyvinutou tropickou cyklonu se stejně se projevujícím počasím,
které je doprovázeno hlavně p ívalovy7mi dešti a extrémní rychlostívětru nad 1 19 km za hodinu. Takovyi prť]běh
počasíse oznaČuje V záVislosti na oblasti vyiskytu následujícími názvy:

.

Hurikán: severozápadní Atlantik, st ední a severov chodní Tich1i oceán, Karibské mo e a Mexick záliv;

.

Tajfun: severozápad Tichého oceánu;

.

Cyklon: BengálskyÍ záliv

.

Siln tropick

.

Tropick cyklon: jihozápadní lndickyi oceán'

cykIon:

a

Arabské mo

e;

jihozápadníTich oceán
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jihov chodní lndick oceán;
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nedostatku pitné vody, ke zničenírirody, a v oblasti bylproto
vyhlášen stav národní katastrofy. Naopak bohaté deště spadly v červnu jižně od Atuona na Markézách ve Francouzské
Polynézii. Dne 5. června zde spadlo 66mm srážek za jednu
hodinu. Extrémníďeště zaznamenali také během I. až 3. čerVence na Nové Kaledonii. Za 24 hodin zde spadlo rekordní
množstvísrážek J l4mm, viz obr. 6.

Pro Evropu byl rok 2013 šestym nejteplejším, mnoho

regionri mělo nadprriměrné teploty zvláště na začátkll roku.
Na severov; chodě Islandu byly rekordně teplé měsíce leden
a nor, v Litvě byla rinorová teplota 3 'C nad pr měrem'
Záp adni p obÍeži Gr n s k a Z aznamenal o rekordně tep ly b ezen,
v Norsku a Švédskubyl vysoce nadprriměrny květen. Naopak
Jungfraujoch ve Švcarsku Zaznamenal nejchladnější zimu
za posledních 40 let, na Severu evropské části Ruska zažili nejchladnější b ezen za 50 let. V někter ch oblastech zde
teplota poklesla o 8 až 10 'C pod prriměr. Chladno bylo také
ve Francii, Nizozemí a Velké Británii. Na Islandu byla stanovena rekordní minimální květnová teplota _2I,J "C.

V

mnoha evropskych zemích bylo velmi horké léto.
Portugalsko zaŽIlo v červenci jednu z nejhorších vln veder
od roku I94I' P i srpnové vlně veder v Rakousku byl dosa-

žen novy národní rekord teploty 40,5 'C. Dne 8. slpna padly
teplotní rekordy také ve Slovinsku, na Slovensku v Bratislavě

bylo naměÍeno 39,4 oC, nejvyššíteplota od roku 1850' kdy

zde začala mě ení.

nezvykle

tepl

začátek podzimu,
v Rusku byl neobvykle teply cely konec roku. Listopad měl
teplotu 5,3 oC nad pr měrem 1961_1990, prosinec byl teplejšío 4,6 "C. V Moskvě a Petrohradu byla dne 25. prosince
p ekonána rekordní denní maxima.
Extrémnídešťovésrážky v alpské oblasti a v Rakousku,
Česku, Německu, Polsku a Švycarsku zpťrsobily rozsáhlé

záplavy v povodí Dunaje a Labe. V někter1 ch oblastech spadlo ve dnech 29. května až 3. června více než 400mm srážek.
Rakousko zaznamenalo nejdeštivějšíobdobí květen-červen
od začátkl mě ení V roce 1958. Některé eky dosáhly historicky nejvyššíchv šek hladin, v Pasově v Německu dosahoval Dunaj nejvyššíq šky vodní hladiny od roku 1501.
Extrémně silná bou e ude ila 28. ijna v oblasti Velké
Británie, byla to nejsilnější podzimní bou e od roku 2002.
Během 4. až 7. prosince se dalšíbou e p esouvala p es
severní Evropu směrem od zápaďu na v chod, viz obr. 6.
Zp sobené škody ve Velké Británii a Nizozemsku byly nejhoršíza posledních 60 let, v Německu zpťrsobila bou e zvyšeníhladiny mo e o 4 až 6m.
7.

matu.

P estože chlorofluorovan uhlovodíky, halony

OZONOVOU VRSTVU

Program globálního sledování atmosféry sMo (GAW)
ldává, že atmosférické koncentrace oxidu uhličitého(Coz),
metanu (CH+) a oxidu dusného (Nzo) dosáhly v roce 2012
novych rekordri. Data pro rok 2013 nebyla zatim zpracována. V globálu dosáhl Co2 prťrměrně 393,1 + 0'13 ppm,4I%o
nad rove p ed prrimyslovou revolucí (p ed rokem 1750).
Symbolická hranice 400 ppm denní prriměrné hodnoty koncentrací Co2 byla poprvé od počátku pozorování p ekročena na několika stanicích (mimo Arktidu) v květnu 2013.
Hodnoty Co2 dosahují sezonního maxima na Severní polokouli na ja e p ed nárristem vegetace. Atmosférickékoncentrace CHa dosáhly V roce 2012 nového maxima 1819 + 1 ppb'
o l607o vyššíhonež v p edindustriálním období. N2o dosá-

dalrám-

ci Montrealského protokolu (o látkách, které poškozují ozo-

novou vrstvu), ztlstávaji v atmosfé e mnoho let. Poškozují
ozonovou vrstvu ve stratosfé e, která chráni Život na Zemí.
Antarktická ozonová díra ovliv uje rozložení atmosférické
cirkulace a regionální klima v Antarktidě. Dne 16. záÍi dosáhla rozlohy 24,O m1lionri km2' To je více neŽpozotovaná sezonní maxima v letech 2010 a20I2, ale o něco méně než sezonní
maximum 24,4 m1ltonu km2 dosažené v roce 2OII'

8. vÝzxnnrNÉ ExTRÉvtxÍJEvY v RoCB 2013

.
.

.

Tajfun Haiyan (edna z nejsilnějších bou í, která kdy udeila na pevninu) pustošil oblast centrálních Filipín.
Extrémně vysoké teploty vzduchu nad pevninou na jiŽní
p o l okou li zapÍičinlly r o zs áhlé v l ny ve der ; Au s trál i e Zaznamenala rekordně tepl;Í rok, Argentina sv j druhy nejteplejšírok a Novy ZéIand t etí nejteplejší.
Chladn; polární vzduch se p ehnal p es část zemiEvropy
a jihov chodem Spojen ch státri.
Extrémní sucho sužovalo Angolu, Botswanu a Namibii.

.
. Silné monzunové deště vedly k
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

SKLENÍrovÉPLYNY A LÁTKY POŠKoZUJÍCÍ .
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a

šíškodlivéchemické látky byly vy azeny z vyroby v

6.6 Evropa

V celé Evropě byl

hl koncentrace 325,1 + 0,1 ppb , což je 20%o nad rirove p ed
prrimyslovou revolucí.
V sledek NOAA indexu skleníkovych plynri pro rok20l2
byl l,32 a p edstavuje nárrist o 32vo od roku I150. Rostoucí
koncentrace skleníkov1 ch plynri je hlavní p íčinouzměny kli-

rozsáhlym záplavám

na indicko-nepálské hranici.

Vydatné deště a záplavy postihly severovychodní Čínu

v chodní Rusko.
Silné deště a záplavy ovlivnily Sridán a Somálsko.
Extrémní sucho postihlo jižníČínu.
Severov chodní Brazilie zaŽ1la nejhoršísucho za posledních 50let.
Nejsilnějšítornádo v historii bylo pozorováno u El Rena
v oklahomě ve Spojenych státech.
Extrémnísrážky vedly k rozsáhl1im záplavám v alpské oblasti a v Rakousku, Česku, Německu, Polsku
a

a

Šqicarsku.

Izrael, Jordánsko a
hovou bou í.

S rie byly

zasaženy neobvyklou sně-

Silná mimotropická cykl na ude ila v několika zemích
západní a severní Evropy.

Koncentrace skleníkovych plynťr v atmosfé

e

dosáhla

rekordní q še.
Světové oceány dosáhly nového rekordu vyšky hladiny
mo e.
Rozsah antarktického zalednění dosáhl rekordního maxima.

Časopis prezentuje zháceny p eklad zprávy SMo.
originální text: WMo statement on the status of the global climate in 2013 (WMO-No. 1130), dostupny na WWW:
<https ://doc s. google. com/file/d/0B wdvoCgAeWj UeEV 1 cnZ6QURVaEE/edit?pli= 1 >

o

Světová meteorologická organizace, 2014.
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