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An unusual course of weather in winter 2006/2007 in the Czech Republic. An unusuď course of weather in winter2006l2007 ,
when this period with mean air temperature deviation +3,9 "C from the normal was the warmest one since the year 1934, is
presented in the paper. A very warm autumn of the year 2006 preceded this period, when mean air temperature 13,2 'C was
the highest one since 1775 according to the secular station in Praha-Klementinum. Speciď attention is paid to the origin and
development of the depression ,,Kyrill"which struck destructively the Czech Republic in January 2007. The occurrence of
extreme weather phenomena was forecasted very well by the CHMI forecasting service.
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1. ÚvoD

ní byl prosinec i v ČR. Pniměmá měsíčníteplota by|a+2,5 "C,
První zvláštností letošnízimy byla skutečnost, že ji pÍed- což je o +2,7 "C vyšší'než je normiíl. Naopak srrižky v tomcházel velmi teply podzim. Pniměrná teplota vzdttch:u za to měsíci byly podnormrální. Pniměrn1 rihm srrížek pro celé
měsíce zé i až|istopad byla v klementinské adě, tj. od roku zemí činil jen 28mm, což p edstavuje polovinu z toho, co
177 5 , jednoznačně nejteplej šíod počátku mě ení. V roce 2006 obvykle spadne v pruběhu prosince. \ětšina srríŽek se vyskytla
činila pruměrná teplota za tyto i měsíce l3,2 "C, zatimco v krátlc ch obdobích p i p echodu frontílních systémri.
druhá nejvyššíhodnota z roku 1824 čini_
la 12,0 "C. Pruměr za období I77 5 až 2000
13
12
je jen 9,5 "C. Je však nutno podotknout, že
11
jsou
v dťrsledku tepelného ostrova města
10
v posledních desetiletích v centru Prahy teploty Vyššíoproti minulosti, kdy vliv urbani_
zace nebyl tak qirazny.

Rovněž pr měrné denní teploty v období od prosince2006 do b ezna2007, s vyjimkou t ech krát$ ch období z posledních dekád
prosince 2006 a ledna abÍezna 2007, byly
teplotně nadnormáIni (obr. 1). Pruměrná
teplota pro stanice do 600 m n. m. za celé
období činila +3,7 oC s odchylkou od nor-
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V prosinci 2006 měla cirkulace V oblasti
Amerika _ Atlantik _ EvropapÍevážně ZonáIní charakter, pouze na konci první a druhé
dekády V Evropě a v polovině t etí deká_
dy v oblasti Atlantiku se uplatnila cirkulace
meridionáIní. Tato cirkulace měla za násle-

denní hrn srdžek v zimě 2006/2007 (období prosinec_b

dek ve většíčásti evropského kontinentu nadpruměrně teploty. Teplotně silně nadnormál_

Fig. 1. Deviation of mean daily air temperature in CRfrom the normal ( 1961-2000) and mean
daily precipitation amount in winter 2006/2007 (December--March).
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3. LEDBN

2OO7

Letošníleden p inesl do Evropy několik extrémníchprojevťr počasí,coŽ se nejvyraznéji odrazilo na teplotních charakteristikách. V Českérepublice byl měsíc mimo ádně tep-

ilo pruměrnou měsíčníteplo_
tu vzduchu +6,,3 oC, p ičemžpruměr od roku I7]5 do 2007
činí_0,9 'C. Pr měrná lednová teplotana Klementinu je zárove o 6,0 "C vyššinežpr měr za období 196I až2000. Jedná
Se o nejteplejší leden od roku 1775, p ičemždruhá nejvyšší
teplota byla namě ena V roce 1796 ve vyši 5,7 "C. Na prťrběhu maximálních, minimálních a prriměrn; ch denních teplot
vzduchu Ze stanice Praha- Ruzyně na obr. 2 je dob e vidét, že
i v noci teplota vzduchu zťrstávala často nad nulou, a jedin; m
chladnějším obdobím tak byly d''y od 23. do 2] .Iedna.
Iy. PražskéKlementinum namě

850mb AÍr Ternpero.*

(.ir?76i*i:"

#r"

NCEP/NCAR

obr 3 Mapa

"Jy

(l968_l996 Climotoloqy)

Reonolysis

odchylek teplot vzduchu v hladině B50 hPa od normdlu

v období od ]. ].2007 do 20. ].2007. Zdroj: NOAA.

Fig. 3. The chart of air temperature deviations at the 850 hPa andfrom
the normal from I January 2007 to 20 January 2007.
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běh teploty vzduchu v lednu 2007 na stanici v Praze-Ruzyni.
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Fig. 2. The course of air temperature in January 2007 at the station
Praha-Ruzyně.
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Dalšímcharakteristic\im rysem ledna 2007 bylo

né počasí,které s

qjimkou několikadenních p

větr_

estávek trvalo
cely měsíc. Rychlost větru na zemí Českérepubliky v nárazech často p esahovala 15 m/s, tj. více než 50 km/h a vrcholila v závěru druhé lednové dekády.

Dále Se V prriběhu t etí lednové dekády náhle dostavily
p ívaly sněhu avytaznější ochlazení. V tomto p ípadě se sice
nejednalo o extrémníq šku sněhové pokq uky, ale v rrižších
a st edních polohách p es áhla vyška sněhu na mnoha stanicích prťrměr Sezonních maxim a po kalamitním stavu Zp: sobeném na adě míst velmi větrnym počasímz pÍedchozího období p edstavovalo vydatné sněžení vyraznou hrozbu

5
500mb Zonol WÍnd ím/s'l
Comoosite
'ro'1720/07

1/1lot

NCEP/NCAR

Meon

Reonolysis

obr 4 Mapa pr měrnych hodnot zondlní složlcy větru v hladině 500 hPa
na Severní polokouliv období od 1. 1.2007 do 20. l.2007. Zdroj: N)AA
Fig. 4. The chart of mean values of the wind zonal component at the

500 hPa level in the Nothern Hemisphere in the period from
2007 to 20 January 2007

I January

\:J

a dalšíkomplikace.

V období od 1. do 20. ledna 2007 byla všeobecná cirkulace atmosféry na severní polokouli charakteizována vel_
mi intenzivni cyklonáIni činnostív oblasti Severov; chod-

ního Atlantiku (od Gr nska po Skandinávii). Naopak jLžní polovina evropského kontinentu byla pod vlivem oblasti
vysokého tlaku vzduchu. Yyrazná odchylka tlaku vzduchu
byla Zaznamenána i v asijské části st edního Ruska - oblast
St edosibi ské vysočiny. Drisledkem takto tozložen;ich tlako-

q ch ritvar byly vyrazné teplotní anomálie. odchylka teploty v hladině 850 hPa (obr. 3) u oblasti západního St edomo í
dosahovala +5 oC ana Sibi i i více než +8 oC.

Dalším rysem prvních dvou lednovych dekád bylo

1

i

4). Intenzitu tohoto proudění nejlépe charakteizuje obr. 5,
na kterém je znázorněna odchylka vektoru větru v hladině 1 000 hPa (odpovídajicíproudění p i zeml) od normálu.

ii,o/";Y

(1s08-1 996 Climotology)

NCEP/NCAR Reonolysis

sil_

né zonáIni proudění z qichodní části Spojen;ich státťr p es
Atlantik a Britské ostrovy ažk pob eži západní Evropy (obr.

98

000rnb Vector WÍnd (m/s)r!i59.i:"

obr 5 Mapa odchylek vektoru větru v hladině 1 000 hPa od normdlu na
severní polokouli v období od ]. ]. 2007 do 20. 1. 2007. Zdroj: NOAA.
Fig.

5.

The chart of the wind vector deviations at the I000 hPa level from

the normal in the Northern Hemisphere in the

periodfrom

l January 2007

to 20 January 2007.
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Nejvyššíodchylka byla v oblasti Britsk ch ostrovťt, v západní a částečněi st ední Evropě. Naopak evropsky kontinent
v tomto období postrádal meridionáIní složku proudění p inášejícístudeny vzduch z vyšších(severních) zeměpisn1 ch
šíek. Jedním z dťrvodťr, proč tomu tak bylo, je i chybějícítlaková vyše nad evropskou části Ruska,která obvykle blokuje
postup tlakovych nížize Skandinávie dále k v1 chodu, a tím
umož uje jejich setrvání nad Evropou. Tentokrát se st ední
Evropa nacházela většinou v okrajovém proudění těchto níží,
což se projevovalo větrn;im počasím a občasnymi srážkami.
Tento charakter cirkulace vyvrcholil ve dnech 18. a 19. ledna,
kdy p es západní a st ední Evropu p echázela velmi hluboká
tlaková níže,pojmenovaná jako ,,Kyrill". Všechny tyto okolnosti vedly k tomu , že do jlhozápadní a st ední Evropy během

celého tohoto období neustále proudil
velmi teply vzduch od jihozápaďl.

3.lYznik
Kyrill

níŽe s pruměrnou rychlostí kolem 90 km/h dostala nad Sever

Brits(ich ostrov

.

Po zadní straně p edchozitlakové niže u oblasti Severního
mo e proudilke ,,Kyrillovi" studeny vzduch z oblasti Norského
mo e, což zpťrsobilo dalšíprohloubení a zvyšeníjeho vorticity (tlak ve st edu klesl na 965 hPa) . Mezitím tlaková vyše ze
st ední Evropy ustoupila nad Balkán a nad Pyrenejs[ m poloostrovem Se ve stejnou dobu začala tvo it dalšímohutná tlaková vyše. Mezi těmito ritvary ve vyššíchvrstvách atmosféry docházi k vyrazné konvergenci vyškového větru (obr. 7).
Vzhledem k těmto okolnostem se směr dalšíhopostupu tlakové niže Kyrill poněkud odch;iIll z obvyklé dráhy tlakoq ch
níŽí(obr. 8). Kyrill postupoval dál p eváŽné p es mo e, čímž
se brzdícíričinky pevniny na jeho rychlost projevovaly dale-

a vyvoj tlakové níže

Vzniku tlakové niže Kyrill (zejména
V našich médiíchnesprávně pojmenovávané j ako orkán) p edch ázela tlaková
níže,která se začala vytváÍet 13. ledna

v oblasti severovychodní Kanady Severně od 60. rovnobéžky(obr. 6). P i své
cestě k jihoqichodu Se nad severním

Atlantikem 16. ledna ,,rozštěpila" na dvě
samostatná jáďra tlakovych níži.Jedno
se retrográdně vrací k jtžnimu pobÍeži
Gr nska, kde se vypl uje, a druhé p ebírá roli Íidícítlakové nížea pokračuje dál
k pob ežíjIžniho Norska. Právě tato tlaková niže, jak se později ukázalo, hráIa
vyznamnou rilohu a otev ela volnou cestu dalšítlakové níži_ Kyrill _ do vnitro_
zemi evropského kontinentu.

Samotná tlaková nížeKyrill vznikla nad Spojen; mi státy kolem 40. rovnobéŽIqr jilžně od Velkych kanadskych jezer
tedy V oblasti, kde Se obvykle vytváí většina tlakovych nížípostupuj icích ze
severní Ameriky nad Atlantsky oceán. Ve
st edu tlakové nížebyl tlak vzduchu dne

v 06 UTC 1 015 hPa. P i svém
postupu k severovychodu se nad vychodním pobÍežim Spojen ch státťr začalapro-

15. ledna

obr 6 Trajektorie vyznamnych tlakovych nížív oblasti Atlantik _ Evropa v období od 13. 1. do
20. 1. 2007. Trajektorie tlakové nížeKyrill (indikované mod e) je v 6hodinovém kroku.
Fig. 6. Trajectories of significant depressions in the area Atlantic - Europe in the period from
l3 January to 20 January 2007. The trajectory of the depression ,,Kyrill"( in blue colour) is in
a 6-hour step.
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zatékat do t lové částíníŽe a tlak v je- obr 7 Mapa pr měrn ch hodnot vektoru větru v hladině 500 hPa v oblasti Atlantik-Evropa
jím st edu rychle poklesl pod 97 5 hPa. v období od ]7. 1.2007 do 20. 1.2007. Zdroj: NOAA.
Během následuj ícich 24 hoďin v západ- FiS. 7. The chart of mean values of the wind vector at the 500 hPa level in the area Atlantic
ním tryskovém proudění Se tlaková - Europe inthe periodfrom 17 January 2007 to 20 January 2007.
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ko ménévytazně. Jeho rychlost se z oblasti Severního p es
Baltské mo e k q chodu ještě zq šila, pÍibllžně na 100 km/h.
V období p echodu studené fronty p es st ední Evropu (večer
18. a v noci na 19. ledna) Se st ed tlakové niže nacházel
u pob ežíBaltského mo e a tlak dosáhl hodnoty 965 hPa.
Ve stejnou dobu setrvávala nad Pyrenejskym poloostrovem

mohutná tlaková vyše (1 040 hPa). Toto rozLožení tlakovych ritvaru zpťrsobilo neobvykle vel\ tlakoq gradient p es
západní a st ední Evropou ve směru jih _ Sever (z CenttáIniho masivu ve Francii k Severnímu mo i, resp. z AIp k Baltské_
mu mo i byl tlakov1 gradient 5,6hPallOO km),, což mělo za
následek velmi silné jlhozápadni aŽ západní proudění vzduchu v těchto oblastech. Pro srovnání v tab. 1 uvádíme rychlosti postupu (propagace) několika tlakov1 ch níživ oblasti
vychodního Atlantiku a Evropy a v tab. 2 dvé hodnoty nejvyššíchgradientťr tlaku vzduchu p i těchto níŽíchmezi jednotlivymi stanicemi na ílzemi Českérepubliky vždy Ve směru největšíchpoklesri tlaku. Jedná Se o vybrané povětrnostní
situace za posledních 20 let, p i kteqich se na tlzemí repub_
liky vyskytly silné větry s nárazv p esahující místy hranici
30 m/s. Z téchto tabulek je patrné, Že v p ípadě tlakové níŽe
Kyrill se jednalo o extrémní rychlost postupu Samotné tlakové
níŽe a o mimo ádně vel\i horizontáIni gradient tlaku, i když
z hlediska tlaku vzduchu a Samotného gradientu nikoliv o nejvyšší.Je na místě zďtnaznit i fakt , že vítr spojeny s tlakov mi
niŽemt a eventu áIní zpťrsobené škody neovliv uje jen tlakovy gradient, rychlost a dráhy postupu tlakové niže, ale i další
faktory, jako je zeměpisní šíka, orografie (nadmo ská vyška,
vodní plochy), fl ra, zástavba, směr a v1ivoje tlakoq ch níži,
pop . i ročníobdobí, a dokonce i člověk svymi nevhodn;imi
zásahy do p írody.

obn B Trajektorie tlakovych nížínad Evropou podle Van

Berbera,
Weickmanna a dalších.Trajektorie tlakové nížeKyrill (indikované čer-

veně)

Fig. B. Trajectories of depressions over Europe after Van Berbef

Weickmann and others. The trajectory of the depression ,,Kyrill" (in red
colour).

obn 9 Synoptickd situace a front lní analyza
ze dne 18. 1. 2007 ve 12 UTC.

v oblasti

Atlantik - Evropa

Fig. 9. Synoptic situation andfrontal analysis in the area Atlantic-Europe
from lB January 2007 at 22.00 UTC.

100

V prťrběhu 18. ledna Se ízemi Českérepubliky postupně
dostalo do teplého sektoru tlakové niže Kyrill, což je zpravidla největrnějšíčást tlakové níže(obr. 9). S p ibližujícíse studenou frontou rychlost větru na našemitzemí ještě více zesíIiIa avrcholila těsně p ed a p i p echodu studené fronty kolem
prilnoci z 18. na 19. ledna. (obr. 10).
Zesllujicí vitr naílzemí Českérepubliky ukazuje obr. 11,
kde j sou v hodinovém kroku znázontěny rychlosti větru 1 prtrměrné nárazy větru za ČR v období od 17. ledna 12 SEČ do
20. Iedna 24 SEČv nadmo s!ch v škách p es 600 m.
Na většině zemí Českérepubliky dosahovala rychlost
větru v pruměru 10_20 m/s, ovšem v nírazech a na expono_
vanych lokalitách byly Zaznamenány rychlosti značnéVyšší.V nižšíchpolohách, S vyjimkou Dolnomoravské kotliny a ípati orlic$ich hor, byla rychlost větru v natazech od

23 do 35 m/s, Ve vyššícha exponovan; ch polohách se rych_

obr ]0 Snímek z meteorologické družice MSG (IR kandl) kombinovany
s

p

ízemní polohou atmosfericlc chfront 1B. 1.2007 v 22 UTC.

Fig. 10. The picture of the MSG meteorological satellite (IR channel)

combined with the surface position of atmospheric fronts on 18 January
2007 at 22.00 UTC.
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lost v nárazech pohybovala mezi35 až 45 m/s, ojediněle i více
(obr. I2).

Jak dokládá i tab. 3 S maximáInimi lednovymi nárazy
na vybran; ch stanicích, nejvyššírychlost větru v nátazech
byla zaznamenána 18. ledna ve 23 SEČ na stanici Sněžka,
a to 60 m/s (2I8 km/h), z česk; ch stanic pak Milešovka též
18. ledna s 4'7 m/s. Vysoká rychlost větru na Sněžce odpovídá poloze této stanice, ktetá je už tak ka ve volné atmosféÍe, a kde se brzdicí ičinek terénu na rychlost větru uplat u_
je jen minimálně.
Zejména ve vyššíchpolohách byly namě eny rychlosti,
které se blíŽi nebo i p ekračují hodnotu odpovídajíci 20leté
době opakování, tzn. jedná Se o hodnoty, které se z dlouhodobého hlediska vyskytnou v pruměru jednou za20 a více let.
Tyto hodnoty jsou v tab. 3 vyznačeny tučně.
období od 17 . do 2I. Iedna. bylo také bohaté na srážky.

V

obr

]

]

Plošny

pr

měr rychlosti větru a

ndraz větru v Čnv období od

17. 1. do 20. I. pro nadmo ské v šlq) p es 600m.

Fig.

1

1. Area average

of wind velocity and wind gusts in

CR in

the

period

tomto období p es st ední Evropu, kromě tlakové níže from ]7 January to 20 January Íor altitudes above 600m.
Kyrill, p echázely V rychlém sledu Za sebou i dalšítlakové níŽe. S nimi spojené frontální systémy p inášely dešťové 3.2 Po,rKyrillovi"
srážky, které byly vyraznější na návětrn ch stranách našich
V dalšíchdnech se směr postupu tlakové niže Kyrill stočil
hor. Z obr. 14, kde je p edstaven 4dennirihrn srážek na zemi
k severovychodu až SeVeru (obr. 7), postup p es západní Rusko
Českérepubliky, je vidět, že nejintenzivnější srážky postihSe Zpomalil a tlaková niže se začala vypl ovat a slábnout.
ly Šumavu' Krkonoše a Jeseníky. Nejví ce stáŽek spadlo od
P echod tlakové niže Kyrill p erušil extrémně teplé počaI]. do 18. 1., konkrétně ve Strážném 57mm, fl& R1 chorské sí letošni zimy, neboť došlo p echodně ke změně charakteru
boudě a v Karlově Studánce 50 mm.
cirkulace nad Evropou.Západní proudění zesláblo a Současně
Studená fronta spojená s tlakovou niži Kyrill byla doproSe V následujícich dnech dostala z oblasti Biskajského záIivu
vázena nejen velmi siln; mi nárazy větru , srážkami, ale také
do západního St edomo í tlaková níŽe, kde se začala prohlubou kami, což je ilustrativně znázorněno na obr. 14. Ledbovat. P i svém následném postupu k severoqichodu zasáhnové bou ky sice nejsou mimo ádn; m jevem, ale intenzíta Ia vyznamně i do počasív Českérepublice, tentokrát vydata zasaŽené zemí (cel Sever a Severoqicho d uzemi) svědčí nym sněžením. Na obr. 15 je p edstaveno rczložení tlakov1 ch
o v jimečně dynamické činnosti doprovázející tlakovou níži. ritvaru a front pÍi zemi dne 23.ledna 2007
.

Tab.

1 Rychlost postupu vybran ch tlakov ch nížív oblasti u chodní Atlantik _ Evropa ve srovruiní s rychlnstí postupu tlakové nížeKyrill (poslední

tuidek).

Thblel. VelocityofthemovementofselectdepressionsintheareaofeastemAtlantic-Europeincomparisonwiththevelocityofthe,,Kyrill"moyement
(the last line).

Den a hodina

Konečny bod - do lt|ak ve st edu
tlakové níže(hPa)

Délka dráhy
(km)

Rychlost
(km/h

jiŽní Švédsko1965

-2200

-61

Kaliningradská oblast/9 80

-27 50

-57

Rok

Měsíc

1990

1

25. 00

-

26. 12

západné od Irska

r994

1

26. 12

-

28. I2

jtžnéod Islandu

2005

12

16. 00

-

17. 00

jlŽní Norsko

západní Běloruskol975

-1500

-63

2007

I

18. 06

-

L9. 00

sever Britsk; ch ostrovri

Litval965

-18s0

-103

Tab.

Yychozí bod - od

(urc)

2 Nej,vyššígradienty tlaku vzduchu na lemí Českérepublib pn postupu tlakov ch níží(poslední ddek p i tlakové nížiKyrill).
2. The highest gradients of the air pressure on the territory of the Czech Republic during the movement of depressions. (the last line during

Table

Kyrill).

Hodina

Rok

Měsíc

Den

1990

I

25

19.00

r994

1

28

04.00

r994

1

28

09.00

2005

T2

I6

16.00

2007

I

18

18.00
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(sEČ)

Stanice

Tlak na
hladinu mo
(hPa)

e

Tlakovy gradient
hPď100km

Směr nejvyššího
tlakového gradientu

JV_SZ

ČeskéBudějovice

1003,8

4,3

Cheb

995,4

(8,4tr95)

ČeskéBudějovice

1002,1

Ustí nad Labem

992,3

5,0
(9,8/195)

J_S

4,9
(9,81205)

J_S

6,0

JZ_SV

J-S

ČeskéBudějovice

IOII,2

Liberec

1001,4

ČeskéBudějovice

992,7

Ústí nad orlicí

981,5

(rI,2tIg5)

ČeskéBudějovice

999,6

5r7

Ústí nad Labem

988,4

(11,2t195)

101

L,hrip,Íl{ť rvchlo* Ytru (rÉrqtT Í8..-!9'í-?sí
Leearda

R1lt|roru&rutilÉ|

I*t*
fm.a
IrE-ffi
&.

g8

{fi"

*

í$"s
{8" fts

It*r

obx 12 Maximdlní ndrazy větru

rn

zemí Českérepublitq od 18.

I'

07 h

sEč do

19. 1' 2007 07 h

SEČ.

Fig. 12. MaximumwindgustsontheteritoryoÍtheCzechRepublicfrom18January07.00CETto]9January07.00CET.

Tato nížetak zásadné ovlivnila ráz počasínad st ední
Evropou ve tŤeti lednové dekádě a v Souvislosti S ní Se u náS
vyskytla první vytaznější sněhová pok'yvka V této zimé. Dne
24.lednaÍánoleŽelo v Praze více než l2cm sněhu, do 25. ledna p ipadlo dalších témě 10cm nového sněhu, tedy celkem
22cm nového sněhu za dva dny.

V období od 24. do 28. ledna sníh ležel na celém ízemí
republiky. Vysokou sněhovou pokryvku _ kromě horsk1 ch
poloh _ měla i Českomoravská vrchovina a místy i západni
Tab.

3 Maxbruilní ruirary

Table

3. Maximum wind

a st ední Čechy (obr. 16). I když došlo na adě míst v repub_
lice k ochromení dopravy, nejednalo Se o extrémně vysokou
sněhovou pokr;ivku.

V dalšíchdnech ještě místy slabě sněžilo, ale koncem
ledna se začalo opět oteplovat a sněhovápok'r,vka v nižších
polohách začala tát.
4. Úxon

I v rinoru si cirkulace V oblasti Atlantik _ Evropa nadáIe zachovávala většinou zonáIní charakter. Do st ední a j1ž-

větru tn vybran ch stanicích ČesW republiky, zu razněny hodnoty větší nebo rovné hodnofuim

s

peiodou opal<ovtiní 20 let.

gusts at select stations of the Crych Republic, values higher or equal to values with 2}-year recurrence are highlighted.

Stanice

Den

Čas (SEČ)

Náraz (m/s)

Stanice

Den

Čas (SEČ)

Holešov

I9

06.00

23

Červená

I9

00.00

33

Brno-Tu any

I9

07.00

28

Lysá hora

I9

05.00

41

Dukovany

I9

07.00

32

ostrava-Mošnov

I9

01.00

30

Churá ov

I9

00.00

38

Šerak

19

02.30

41,

Kocelovice

18

22.00

43

Praha-Libuš

18

20.00

2l

Teme1ín

T9

00.00

35

Praha-Ruzyné

18

2r.00

35

Pardubice

18

23.00

32

Košetice

18

17.00

25

Náraz (m/s)

Svratouch

19

07.00

40

P ibyslav

79

00.00

33

Plzeťt

18

22.00

34

Milešovka

18

23.00

47

P imda

I9

00.00

39

Ústí nad Labem

19

07.00

44

Cheb

18

22.00

28

Liberec

19

02.00

32

Karlovy Vary

I9

07.00

29

Fichtelberg

18

22.00

51

Grosser Arber

19

01.00

47

Sněžka

18

23.00

60
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ní Evropy proudil teply vzduch od zápaďu a jthozápadu, což
zpťrsobilo velmi vyrazné kladné teplotní odchylky od normálu v těchto oblastech. Naopak ve Finsku, Rusku, Bělorusku
a Pobaltí byly teploty podnormální.
Jak je znázotněno na obr. 1, V ČR se v tomto měsíci nevyskytl žádny teplotně podnormální den, p ičemžprvni a tÍetí

byly teplotně mimo ádně nadnormáIní. Nejvyššíteplota I3,,7 "C byla namě ena21. rinora Ve VyššímBrodě. S prriměrnou teplotou +3,2 oC, což p edstavuje odchylka +3,8 oC
od normáIl, se jednalo o teplotně silně nadnormáIní měsíc,
čímžse za adil mezi pětici nejteplejších rinoru za posledních
50 let. Srážkově byl unor v ČR v normálu. Pruměrny srážkovy hrn 43 mm p edstavuje 1327o normálu. Na horách během
unora sněhu p ib;ivalo a koncem měsíce leželo na Labské
boudě 150Cffi, na Lysé Ho e 90cm ana Šeráku62cm sněhu.

od

17

Uhrn sráŽek za období
.1.2OAT 7:0O do 21 .1 .2OOT 7:00

BÍezen uŽ byl sedmym měsícem v adě teplotně nadnormáInich měsícťrna zemi Čn. Smíšeny ráz cirkulace V oblasti Atlantik _ Evropa měl zanásledek i st ídánívlivu tlakovych
nížia vyší,zejména u oblasti st ední Evropy. Během první dekády postupovaly oď západu do st ední Evropy jednotlivé frontální systémy. V jejím prťrběhu Se vyšková frontáIní
z nap esunovala zvolna k severu a Ve druhé dekádě smě ovaly tlakové níŽe už po severnějšídtáze _ do Skandinávie, p ičemžpodél50. rovnoběžky postupovaly k qichodu jednotlivé

obx14 Kombinovaruiradarovdinformacespolusp
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18.

1.2007

ve

mm 0-5
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ffi zo-ro
ffi so -lo
f,ru-ru
! so -oo
I oo -so
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!!
ii!

pentáďa

5. BŘEZEN

ilm

liil:'lt'

I

obr 13 Suma srdžek na zemí Českérepubtil<y od ]7. 1. 07 h SEČ do
21. ]. 2007 07 h SEČ.
Fig. 13. Precipitation amount on the territory of the Czech Republic from
17 January 07.00 CET to 2l January 07.00 CET.

tlakové vyše. Yyrazná zména v charakteru cirkulace v euroatlantické oblasti nastala na p elomu druhé atÍetí dekády, kdy
se do zápaďního St edomo í dostal studeny vzduch. Jeho proniknutí zde podpo ilo vznik rozsáhle tlakové niže, která se
na začátku t etí dekády p esunula nad st ední a jihov;ichod-

ízemnímimě eními(synop)ainformncemi7esystémudetekceblesh

(černékížb)zzemíCeské

22 UTC.

Fig. 14. Combinedra.darinformationtogetherwithsurfacerneasurements(synop)andinformationfrontthesystemoflightningdetection(redcrosses)
.from the territory of the Czech Republic on 18 January 2007 at 22.00 UTC.
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normálních. obzvlášť teplá byla i samotná zima 200612001
(prosinec_bÍezen), p ičemždle záznamťr od roku 1934 bylo
toto období v Česku jednoznačně nejteplejšís prťrměrnou tepoC,
lotou +3,8 oC a odchylkou od normálu (1961_2000) +3.,9
což je o jeden stupe vyššíneŽ doposud nejteplejšízima
1989/1990.

S nejrozmanitějšími projevy počasípak vynikal zejmé'

na měsíc leden. Nejen, že byl nejteplejším měsícem od dob
pozorováni na ízemi Česka, ale pravděpodobně i jeden z nej-

obr ] 5 Synopticka situace afront lní anal zav oblasti Atlantik- Evropa
ze dne 23. 1. 2007 ve 12 UTC.

FiS.

15. Synoptic situation and frontal analysis

in the area Atlantic-

Europe from 23 January 2007 at 12.00 UTC.

Celková sněhová pokn vka dne

2T .1.2007 v 7:00 h

l lz-s
F.---Effi

s- to

ffiffito-ts

!l;:;:
!zs-so
!so-+o

!no-so
!m.zo

]6 V ška celkové sněhové pokrvlcy na zemí Českérepublilq
1.2007v 7hSEČ.

obr.
27.

dne

Fig. 16. Tbtal depth of snow cover in the Czech Republic on 27 January
2007 at 07.00 CET.

ní Evropu. Zárove s budováním mohutné tlakové níŽe nad
severní Evropou Se tak vytvo il meridionáIní charakter cirkuIace, ktery se udržel až do konce měsice.

Tato cirkulace p inesla do Českérepubliky po pěti dekádách nadprťrměrn1 ch denních teplot vyrazné ochlazení a pokles denních teplot do záporn ,ch odchylek. Právě poslední dekáda zpilsobila to, že se bÍezen s pruměrnou teplotou
oC stal teplotně
+5,4 oC a odchylkou od normáIu +2.,3
,jen

mírně nadnormáIní". Z hlediska srážek byl bÍezen 2007

rozloženísrážekna zemí bylo nerovnoměrně
rozděleno. V Čechách spadlo v pruměru 43mm (9I7o normá1u), kdežto na Moravě a Ve Slezsku 68 mm (aŽ I79 %o normá1u). Nejvíce srážekbylo namě eno na jlžni Moravě, kde v prťrměru spadlo 63mm (191 7o Í7otmálu), nejsuššíbyly st ední
Čechy jen S 25 mm, což p edstavuje 7I vo b eznového nor-

V normáIu, ale

málu stážek.

6. zÁvĚn

období sedmi měsícťr od zá i 2006 do dubna 2007 Se
bezpochybně zapiše do historie mě ení a pozoÍování počasí
v někteÚch částech Evropy a zejména u nás jako zcela vyjimečnéobdobí. V první adě mimo ádně tepl1 m počasím,kdy
bylo bez v jimky všech sedm měsícťr v Česku teplotně nad-

r04

větrnějších(podle pruměru rychlostí V klimatick1 ch termínech Prahy-Ruzyné a Svratouchu od roku I95I čtvr|i v po adí), čemuŽ vytaznym zprisobem p ispěla tlaková niže Kyrill.
Absence studeného počasía sněžení v prvních dvou lednovych dekádách byla zprisobena anomáliemi Ve všeobecné
cirkulaci atmosféry. Nejq raznéjšíanomálie se objevily nad
asijskou částíRuska, což|ze pÍipsat i nep ítomnosti blokující
tlakové vyše nad její evropskou částí.Tlakové niŽe se dostávaly daleko na vychod a v jejich jtžních sektorech byly p enášeny obrovské masy teplého vzduchu. Cyklonální činnost
se tak odehrávala p evážné nad Atlantskym oceánem a Severní Evropou, p ičemžjtžniEvropa včetně St edozemního mo e
ztstáv aly pod vlivem anticyklonálního počasí.
Počasíve st ední Evropě pak bylo vytazně ovlivněno silnym západním (zonálním) prouděním, zcela chyběj ícímmeridionálním prouděním Ze Severního kvadrantu a žádnou cyklo-

náIníčinnostíve St edomo í. Pro up esnění: tlakové niŽe, které se dostávají nebo vznikají v oblasti západního St edomo í
a postupují dále k severovychodu a vychodu, vyrazné ovlivují počasíu nás. V jejich t loqich částe ch zpravidla proniká
do st ední Evropy studen ,vzduch od severu aŽ v chodu.
Velmi větrné počasív závéru druhé lednové dekády bylo
zp sobeno siln1 m západním tryskov m prouděním, ve kterém o několik dní d íve postupovala severnější drahou tlaková
niže.To zptisobilo dalšíprohloubení tlakové níŽe Kyrill, ovlivnilo následn; směr postupu po nep ílišobvyklé dtáze a ještě více zrychlLlo jeho postup. Siln1 vítr byl zpťrsoben i rozloženímaintenzitou dvou vytaznych tlakovych ritvarťr: hluboká a rychle se pohybující tlaková nížep es Severní a Baltské
mo e a zátove mohutná tlaková vyše nad Pyrenejsk m poloostrovem, čímžvznlkl neobvykle velk1 tlakov1i gradient nad
západní a st ední Evropou.
Vzhledem ke sčítanísložek větru měla rychleji postupující tlaková niže za následek i vyššírychlosti větru na své jIž'
ní straně, tedy i u nás. o intenzitě tlakové niŽe Kyrill svědčí
i fakt, že se samotná tlakovániže pohybovala extrémnírychlostí (90 až 100 km/h), atim se dostala (byla doslova ,,vyst elena") hluboko do vnitrozemí do vzdálenosti zhrub a 500 aŽ
600 km, kde teprve změnila sv j směr. obvykle Se st edy tlakovych níŽí,kterépostupují p es Baltské mo e k vychodu, stáčejík severu a postupují k Finskému záIivl, anlž by p ekročily pevninu, nebo se stáčejí k jihov1 chodu a Zvolna slábnou
nebo zanlkají.
Všechny tyto okolnosti vedly k tomu, že se V západní
a st ední Evropě vyskytoval po dobu minimáInéjednoho dne
velmi siln; vítr. V takto vzniklé vzduchové hmotě bohaté na
vlhkost se dynamické procesy ještě více zvyraznily. To mělo
za nás|edek místy _ zejména na návětrn;ich stranách našich
hor _ vyraznol srážkovou činnost a p i p echodu studené
fronty i vznik intenzivních bou ek.
Česká republika měla v lednu velké štěstí, a to i p i nepochybně velkych škodách zpťrsoben; ch větrem a sněhovou
kalamitou. Mimo ádny vitr spojeny S vyso(imi teplotami
a stáŽkami by za béžnych okolností zpťrsobil povodně, ale
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s ohledem na absenci sněhové pokryvky V době p echodu
tlakové nížeKyrill k povodni nedošlo, resp. hladiny tokti se
zvedlyjen na několika menšíchtocích.

která upozor ovala na neb ezpečnépÍivaly sněhu s možn mi pruvodními a následn;imi komplikacemi, zejména
po ,,, ádéni" Kyrilla (sněhové jazylq a závěje, problémy
v dopravě, energetice apod.).

Na závěr je t eba podotknout, že p edpovědní složky

ČHvu všechny tyto extrémní lednové v]ikyvy
cedob ep edpověděly:

počasíveli_

Pozndmka: PÍi vyhodnocení byla použita dataz NCEPA.ICAR
Reanalysis - NoAA (http ://www. cdc. noaa. gov/cdcldata. ncep.
reanalysis.html), data z družice MSG _ EUMETSAT ZpÍacována družicovym oddělenim ČHMÚ, data z tadarové sítě
CZRAD a systému detekce bleskťr a podklady z http:llwww.

Měsíčnív hled počasívydan, 31. prosince 2006 oddělením dlouhodobé p edpovědi p edpokládal, Že leden bude
teplotně nadnormální a V prvních dvou dekádách i větrny.

V dopl ujícíchinformacích, které se obvykle používaji
zejména p i styku se sdělovacími prost edky, bylo zdŮ-

'

wetterzentrale.de. Pro Zptacování klimatologic\ ch charakteristik byla použita data z databáze CLIDATA. Všechny srážkové a teplotní charakteristiky p'o Čn 1pruměry a odchylky)

tazněno, že leden bude pravděpodobně jedním z nejtep_
lejších ledn od roku 196I.
Dne 17. ledna Ve 13.00 SEČ vystražná ainformačníslužba vydala qistražnou informaci na hrozící nebezpečítlakové niŽe Kyrill a jevy spojené s ním. V tomto p ípadě
bylo reagováno včas (minimálně S 30hodinovym p ed_
stihem) a takto dtrazně služba varovala jak odpovědné
orgány státní správy, tak i pomocí sdělovacichprost edkťl
širokou ve ejnost.
Za velmi rispěšnou lze považovat i vystražnou informaci
vydanou o několik dni později (22. ledna ve 14 h SEČ),

byly počítány z klimatic\ ch stanic pibližně do nadmo ské

Vyšlry 600m.
Poděkovdní

Děkuji všem, kte í p ipravili některé podklady a pomohli
jejich interpretaci, zvláště pak J. Host]inkovi, V. Květo ovi
a M. Žákovt, pracovník m klimatologie ČHvÚ.
s

Lektor (Reviewer) RNDr. L. Němec.

TEPLoTA VZDIJCHUV ČESKÉREPUBLICE

Nastalo to v olomouci 17 . července p i maximu 36,4 oC, kdy
byl vyrovnán rekord ze 13. srpna 2003. Naopak maxima Ze

v ČERVBNCI 2007

Konec druhého a t etího červencovéhotydne Se na celém

zemi Českérepubliky vyznačoval vyso\ mi teplotami.

Denní maximanamnoha stanicích p esáhla35 oC a byly p e_
konány některé teplotní rekordy k danému datu. Na našínejsledovanějšístanici v Ptaze-Klementinu to bylo 15., 1 6. a 17 .,
kdy maxima dosáhla 35,8,37,3 a 35,4 oC. Pokusili jsme Se
zhodnotit V]Íjimečnost tohoto p ípadu na základě zptacování
vybran ,ch 28 stanic za období od roku 196I.

Na většině zemi bylo ponděli 16.7. nejteplejším dnem
v červenci 2007 . Plošn; pruměr denních maxim 33 ,7 oC ZaUjímá v celé adě od roku 1961 osmé místo. Na prvním mís_
tě je 27. červenec roku 1983 (35,3 'C) o pouhou desetinu
p ed 13. srpnem roku 2003. P ed letošním (zatim) nejteplej_
šímdnem se ještě umístily t i dny na p elomu července a srpna roku 1994 a dva dny v srpnu 1992.
Na jednotliv]ich stanicích Se maximum Z 16. července
2007 pohybovaIo od 2. místa (Cheb a Tábor) do 16. místa
na stanici Desná-Souš. Na některych pÍevážně moravs\ ch
stanicích byl nejteplejší letošníden až I7. nebo dokonce až
20. červenec. I v těchto p ípadech se jednalo o vyskyt v po adí
na druhém až 23. mistě. Na jediné ze všech zpracovanych stanic bylo dosaženo absolutního extrému (bez rozlišenídata).

stanic Protivanov a Svratouch, která nastala 17 . července' Se
Íadi až na 23. a 31. místo v adě všech nejteplejších dn .
V tabulce, která je vytvo ena tak, žekdanému dni je p i_
Í azen prriměr maxim odp ovídaj ícíchp edch ozich dnri (t íden_
ní hodnota dne 31. je pruměr za dny 29. až 31.) jsou uvedeny nejvyššíplošnéprriměry maxim od roku 1961. Pro po adí
roku 2007 se počítajíipekr;ivajicí se období. Kdyby se braly jen nep ekryvajici se epizody, bylo by letošní desetidenní
maximum na pátém místě.
V počtu letních dnťr byl letošní červenec s pruměrnou hodnotou na stanici 12,6 ažna 18. místě. Rekordní počet byl v roce
2006 se 23,7 dny. V počtu tropics ch dn byl s pruměrnou
hodnotou pět dnri na stanici na šestémmístě, rekordní počet
dvanáct dnti nastal stejně jako u dn letních V roce 2006. Podle
pruměrné měsíčníteploty 17,9'C (0,9 oC nad pruměrem) se
červenec2007 Íadína 12. až 14. místo. Nejteplejší měsíc čer_
Venec 2006 mělrepublikov pruměr 2I,3 oC, o 0,3 oC více než
druh1 v po adí (červenec 1994).

Z pÍedchozich srovnání vyplyvá, že čewenec 2007 byl
podle uvedenych kritériíteplotně nadpruměrny, ale zdaleka

nedosahoval hodnot zlet2006, 1994,1983 nebo 2003. Počet
letních dn nebo pruměrná měsíčníteplota dokonce p esně
odpovídaly současnému trendu.

Plošny prriměr maxim teploty vzduchu v ČR z 28 stanic

Rok

Absolutní maximum
Měsíc
Den
Hodnota

Maximum v červenci

Maximum v červenci 2007

Rok

Den

Hodnota

Den

Hodnota

Po adí

Denní

1983

7

27

35.3

1983

27

3s.3

T6

33.7

8

Dvoudenní

r994

8

1

34.3

r994

3t

34.1

17

33.2

l

T ídenní

1994

8

I

34.2

r994

3t

33.8

17

32.9

6

Pětidenní

1994

8

1

33.7

I994

3t

33.2

20

314

I4

Desetidenní

r994

8

2

32.3

r994

3I

31.8

23

29.6

32
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