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Storms Kyrill and Emma above the Czech Republic - meteorologicď causes' the course of storms with evaluation of
wind extremes. In January 2007 the majority of the West-, Cenfrď- and North European territories was affected by an extremely strong extra tropicď storm. The cyclone which caused extremely strong flow was cďled Kyrill. After a year, this time in
February, Europe was struck by another strong storm - Emma. The causes of the origin of the storm Kyrill were connected with
increasing of the air temperature contrast above the Atlantic and subsequent deepening of the cyclone during its passage above
Europe where in that time an extremely warm weather occurred. In case of Emma the air temperature confrast was stressed
by heated earth's surface above Europe. Singularity of both the situations can be illustrated with deviations of geopotentiď
heights at the isobaric surface of 500 hPa in the area of the eastern Atlantic and the north-western Europe. Changes in circulation over the North Atlantic can be described by means of inďces of the Nort Atlantic oscillation (NAo). Vďues of daily NAo
index were compared with wind storms occurring in the winter hďf a year according to the station Doksany and furthermore
changes in NAo indices bef'ore the maximum gust of wind were cďculated. Against the background of processed changes in
indices of the years 198l-2002 changes in indices during the episodes of Kyrill and Emma were presented. Furthermore, the
course of the passage of both the cyclones above the Czech Republic was described. According to the vďues of wind speed
measured at synoptic and selected automated climatological stations the highest gusts and mean wind speed were evďuated
and the probability of the occurrence (return period) of the measured maxima was determined and charts of gusts of both the
storms were drawn.

KLÍČovÁSLOVA: situace synoptická - NAo - bou e Kyrill a Emma - Česká republika - extrémy větru - niírazy větru
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L. Úvon

V lednu 2007 byla postižena Většina zemi západní, st

NAo p
ed-

ni a Severní Evropy mimo ádně silnou mimotropickou bouÍi. Cyklona, která zpťrsobila extrémně silné proudění, byla
pojmenována Kyrill. Po roce' tentokrát v noru, zasáhla
Evropu dalšísilná bou e _ Emma. P íčinyvzniku bou e Kyrill'
Souvisely se zesílenímteplotního kontrastu nad Atlantikem
prohloubením nížep i postupu nad Evropu, kde

a následn1 m

panovalo v té době mimo ádně teplé počasí.V p ípadě Emmy
byl teplotní kontra s t zv y r aznén ZahÍ átym Z em skym p ovrchem
nad Evropou. V] jimečnost obou situací lze doložit i odchyl_

kami geopotenciálních v1išek v izobarj'cké hladině 500 AT
V prostoru q chodního Atlantiku a SZ Evropy. Změny cirkulace nad Severním Atlantikem lze popsat i pomocí inde-

x

Severoatlantické oscilace. Byly porovnány hodnoty denníNAo s q skytem větrn:Ích bou í v zimní polovině
roku podle stanice Doksany a dáIe vypočteny změny indexti

ho indexu
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ed maximálním nátazem větru. Na pozadí zpracova-

ch změn indexťr zlet 198I_2002 byly pÍezentovány zmény index v epizodě Kyrilla a Emmy. Dále byl popsán prun;

běh p echodu obou

cykl

n

nad zemímČeska.Podle

hodnot

rychlosti větru na Synoptick; ch a vybranych automatickych klimatologick1 ch stanicích byly vyhodnoceny nejvyššínárazy a st ední rychlosti větru a Stanovena pravděpodobnost q skytu (doba návratu) namě en;ich maxim a Vykresleny mapy náÍazťr obou bou í

2. CIRKULAČNÍ POMĚRY A VZNIK CYKLoNY
KYRILL
Leden roku 200] byl v Českérepublice mimo ádně tepl

.

Y pražskémKlementinu byla Zaznamenána pruměrná měsíční teplota vzduchu +6,3 oC, p ičemždlouhodob; pruměr
od roku I77 5 do roku 2007 činí_0,9 oC. Tato lednová teplota

je zárove o 6,0 'C vyššineŽpruměr zaobdobí 196I až2000.
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tlakové niže byl tlakvzduchu dne 15. 1. v 06 UTC 1015 hPa.

P i svém postupu k Severovychodu se nad vychodním pob ežim Spojenych státťr začala prohlubovat. Teplotní kontrast
mezi studen1 m vzduchem v její t1 lové části a tepl;im vzdu-

obr

]

Synoptickd situace

a

frontdlní analyza v oblasti Atlantik - Evropa

ze dne 18. 1. 2007 ve 12 UTC.

Fig. 1. Synoptic situation andfrontal analysis in the area of

the

Atlantic

- Europe on lB January 2007 at 12 UTC.

Jednalo se tak o nejteplejší leden od roku I7]5, p ičemžďru'
há nejvyššíhodnota byla namě ena v roce 1796 s hodnotou
5,7 "C. Teplé počasíje v zimním období v nižšíchpolohách
zptavidla vázáno na p íliv tepl;ich vzduchovych hmot ze subtropicky ch až mírnych šíek Atlantiku, tedy na JZ-Z proudění. Dalšípodmínkou je ovšem poměrně čerstvéaž silné proudění, které zajišťuje dostatečnévertikální promíchávání a tak
umož uje, aby se teply vzduch projevil i u zemského povrchu
a nedocházelo k jeho ochlazování radiačnímvyzaÍovánim.
A právě pro leden 2007 bylo typické větrné počasís vyraznou západní složkou proudění, které, S v1jimkou několikadenních p estávek, trvalo cel měsíc. Rychlost větru na zemi
Českérepubliky v nárazech často p esahovala 15 m/s, tj. více
neŽ 50 km/h a vrcholila v závéru druhé lednové dekády. Právě
tehdy postupovala p es Dánsko a baltské pob ežíNěmecka
a Polska tlaková níženazvaná Meteorologic( m institutem
berlínské Svobodné univerzity jako,,Kyrill".
Tato tlaková níŽe vznikla nad Spojen;imi státy kolem
40. rovnoběžky jižně odVel\ich kanadskych jezer. Ve st edu
rs0
t?[}

chem na p ední stranénižese zvyrazn1la dne 16. I. ve 12 UTC
v oblasti ostrova Newfoundland v hladině 850 hPa dosahoval
p es 20 "C. V silném západním proudění se během následujících 36 hodin tlaková niže dostala na Sever Brits\ich ostrovťr.
P i svém postupu k vychodu se proces cyklogeneze zintenzivnil
a tlak v jejím st edu klesnul na973 hPa. Po p echodu Brits\ich
ostrovťt se dalšípostup ,,Kyrilla" p es Severni aBaltské mo e
k v1 chodu ještě zrychlIl. V období p echodu studené fronty
p es st ední Evropu (noc z 18. 1. na 19. I. 2007) se st ed tlakové níženacházel u pob ežíBaltského mo e a tlak dosáhl hodnoty 965 hPa. Ve stejnou dobu setrvávala nad Pyrenejskym
poloostrovem mohutná tlaková vyše (1040 hPa). Toto tozloženi tlakov ch ritvarri zpťrsobilo neobvykle vel\ tlakoq gradient nad zápaďní a st ední Evropou ve směru Sever-jih, coŽ
mělo za následek velmi silné jthozápadní aŽ západní prouděnivzduchu v těchto oblastech (obr. 1). o v1ijimečné cyklonální aktivitě v tomto období v prostoru vychodního Atlantiku
a SZ Evropy svědčíi odchylky geopotenciálních v šek v hladině AT 500 hPa (obr.2).

V

pruběhu 18. 1. Se uzemí Českérepubliky postupně

dostalo do teplého sektoru ,,Kyrilla". S p ibližujícíse studenou frontou rychlost větru na našem zemí ještě více zesíIlla
a vrcholila těsně p ed a p i p echodu studené fronty kolem pťllnoci z 18. na 19. L Čelo studené fronty spojené s ,,Kyrillem"
bylo spojeno nejen s velmi siln; mi nárazy větru, srážkami,
ale také bou kami (obr.7). Lednové bou ky sice nejsou zcela mimo ádn1 m jevem, ale intenzita a zasažené ízemísvědčío qijimečně dynamické činnosti doprovázejicí tuto tlakovou niži.

3. CIRKULAČNÍ PoMĚRYA VZNIK CYKLoNY
EMMA
Poslední rinorová dekáda 2008 byla yeznamení velmi intenzívnícyklonální činnosti v oblasti severního Atlantiku a p ileh1é části Evropy ažpo Rusko, zatimco nad jlžníEvropou setrvávala oblast vysokého tlaku vzduchu. Nad Evropou tak chyběla
meridionáIni složka prouděni,, cožje patrné z odchylek vyšky
hladiny absolutní topografie 500 hPa od normáIu za poslední
norovou dekádu (obr. 4). To mělo Za následek i teplou advekci a teplotně nadpruměrné počasíve st ední Evropě.

V rámci

tohoto silného západního proudění se

28.

no-

ta ráno p esunula tlaková niže pojmenovaná jako Emma ze
Severoamerického kontinentu nad severní Atlantik. odtud

postupovala k v1 chodu jako už částečněokludovaná cyklona
a v sobotu 1 .bÍezna2008 leželjejí st ed nad Severním mo em
(obr. 3). Současně Se V tuto dobu začínátvo it nové centrum
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obn 2 odchyllcy geopotencidní vyšky hladiny AT 500 hPa (1.1._20.1.
2007 ) od normdlu.

Fig.2. Deviations of the geopotential height of
20/1 2007) from the normal.
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the 500 hPa level (1/1

-

tlakové níže(mohli bychom ho označit jako Emma 2) jlŽné
od Norska (projevil se zde orograficky vliv Skandinávského
poho í). Tato nová tlaková niže pÍevzala rilohu pohyblivého centra cyklony Emma, zatímco pťrvodnícentrum setrva1o nad Severním mo em bez vyraznějšího q voje a postupu. V 06 UTC 1. 3. 2008 leŽelo Česko už v teplém sektoru cyklony Emma (viz obr. 3), tomu odpovídaly i teploty
vzduchu, které Se v nížinách pohybovaly od 6 do 10 'C. Nad

Německem se zformovala vyrazná čára bou ek v souvislosti
se studenou frontou a po osmé hodině st edoevropského času
začala od severozápadu velmi rychle p echázet pÍes Českou
republiku k vychodu až jihoq chodu. Projevila se intenzivními bou kami, které zasáhly většinu zemí Česka, o čemž
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Vypovídá situace bleskové aktivity z brzkého dopoledne I. 3.
2008 (obr. 8).To jerczďíl oproti studené frontě cyklony Kyrill,
na které bou ky zasáhlyjen severnípolovinu Česka.
Studená fronta Emmy p ešla p es Česko během pouhych
čty hodin, v poledne už opouštěla naše ízemía p esouvala
se nad Slovensko. P itom byla doprovázena nebezpečn; mi
jevy. Kromě nátazŮ větru p es 35 m/s Se V bou kách objevily kroupy a intenzivní déšť",ktery ale vzhledem ke krátkému
trvání nep inesl vyraznějšíproblémy a tak byly hlavní škody zpťrsobeny právě větrem. oblačn; systém studené fronty je velmi dob e vidět i na obr. 5, ktery zachycuje produkt
Airmass Z družice Meteosat-8 Z 10 UTC. V tu dobu fronta ležela fia pomezi Čech a Moravy, p ed ní je vidět jednak
oblačnost vytváÍejícíSe v teplém p enosovém pásu, následovaná oblastí subsidence a tedy i protrhánim oblačnosti p ed
vlastní studenou frontou.
Vznik tak četn; ch a dlouho p etrvávajících intenzivních
bou ek byl podporován několika faktofY, a to:
1. Instabilitou pro nasyceny vzduch ve spodní a st ední troposfé e, v ideálním p ípadě vysoko sahajícílabilitou.
2. Vel$im horizontáInim gradientem vlastností vzduchovych hmot.
3. Vel(im st ihem proudění ve všech hladinách.
4. Postupem studené fronty co nejvíc kolmo ke směru teplé

5.

advekce p ed touto frontou.

Velkymi rozdíIy v advekci cyklonáIni vorticity na p ední
straně btázdy p ispívajicimt k vzestupnym pohybťrm.
V p ípadě cyklony Emma byly všechny tyto podmínky
dob e splněny, navíc protrhaná oblačnost p ed studenou frontou umožntla radiačníproh átí vzduchu p ed ní, a tedy zesíIení teplotné Íizenécirkulace kolmo k této frontě.
Silné nárazy větru na studené frontě Emmy tak byly zesíIeny i touto konvektivní činností,o čemžsvědčínap íklad vysoké nárazy vétru' které se objevily i v nižšíchpolohách na jihozápadé Čech, kde byly srovnatelné s horskymi polohami.

Konečně dodejme, že větrná byla

i

neděle 2. bÍezna

2008, kdy zejména V Severní polovině Česka byly zaznamenány nátazy větru p es 35 m/s. TYto nátazy byly zptisobeny podružnou cyklonou Fee (na obr. 3 ještě nad Atlantikem),
která lž ale nad st ední Evropou nebyla p ílišdob e vyjád ená.Yyznamná cyklonáIni aktivita v tomto období v prostoru
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obr 4 odchyllq geopotencidlní vyšlq hladiny AT 500 hPa

(21. 2.-29. 2.

2008) od normdlu.

Fig.4. Deviations of the geopotential height of the 500 hPa level
(21/2-29/2 2008) from the normal.

vychodního Atlantiku a SZBvropy je patrn á z odchylek tlaku
v hladině 500 AT (obr. 4).

obě cyklony byly místy ptovázeny vydatn1imi srážkami

a to hlavně v návětrn; ch oblastech horskych poloh. Nejvíce
srážek za první bÍeznovy víkend p i bou i Emma spadlo
na Šumavě, kde stanice Prášily namě ilaza48 h uhrn 100 mm
srážek. Kombinace těchto stáŽek a tajicího sněhu zvedla hladiny ek pramenící ch zejména na Šumavě, ale i na některych
tocích na Severu Čech. KÍátkodobě tak bylo dosaženo i nejvyššího,tedy 3. stupně povod ové aktivity v těchto oblastech
(hlavně na horní otavě a jejích p ítocích).

4. ZMĚNY CIRKULACE VYJÁDŘENÉ povtocÍ
INDEXŮ

xno

Severoatlantická oscilace (North Atlantic oscillation
NAO) je ukazatelem cirkulace nad mimotropic\imi oblast-

mi Atlantského oceánu. K jejímu popisu jsou používány inde-
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obr 3 Anal za pseudopotencidlní teploty v hladině B50 hPa a p ízemního tlakového pole, ].3.2008 06 UTC, dle modelu GFS, zdroj www.

obr 5

wetter3.de, zakresleny polohy front.

Airmass.

Fig.

j.

Analysis of pseudopotential temperature in the 850 hPa and surfafield, I March 2008 at 06 UTC, according to the GFS model.

ce pressure
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Snímek Z družice Meteosat-B, 1. 3. 2008

10 UTC,

Fig. 5. Picture of the Meteosat-B satellite, I March 2008 at

produkt

l0

UTC,

Airmass product.
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V p ípadě kladného znaménka
indexu NAO je tlakoq gradient mezi
Azorskou tlakovou qlšía Islandskou
cyklonou ve srovnání s normálem větší,
zonálníproudění nad Atlantikem je tedy
zesilováno, v p ípadézápornéfáze NAo
(záporné hodnoty indexu NAo) je naopak tlakovy gradient menší a zonáIni
proudění nad Atlantikem je zeslabeno.

P

El

fu!

Fig. 6. Daily changes in indices of NAO.

Xy NAo, konstruované většinou na základé popisu tlakové-

ho pole (nebo pole geopotenciálních q šek) nad Atlantikem.
Samotné indexy jsou rozdilemmezi aktuálním stavem (nebo
pruměrem Za aktuální měsíc' resp. rok) a p íslušn;m dlouhodobym normálem. Klasick;i index NAo vyjad oval odchylku
rozdílu tlakťr v Azorské anticykloně a Islandské cykloně. Byl
stanoven j ako odchylka t ozdílu pruměrn;ich mě síčníchho dnot
tlaku vzduchu na stanici Ponta Delgados (Azory) a Akuyreyri
(Island). Dnes se ale častěji používátzv. Hurrellova konstrukce, která je založenanatozdílu tlaku vzduchu mezi Lisabonem
(Portugalsko) a Stykkisholmurem (Island).
V současné době jsou kromě klasic$ich měsíčníchnebo
ročníchindex zaloŽenych na poli tlaku vzduchu p epočteného na hladinu mo e počítányi operativní denní indexy
NAO v Climate Prediction Centre National Weather Service
USA (CPC NwS), zárovet jsou i p edpovídány jejich hodnoty až na 14 dnťr dop edu. Tyto operativní indexy jsou založeny na anomáItích v poli geopotenciálních v1 šek v hladině
500 hPa 12,31.

z

zemí Českérepubtilq ]B. 1.06 UTC

-

19.

1.

Fig. 7. Statistics oÍ lightnings from the territory of CR, ]B January 06
UTC
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19 January 2007 06 UTC.

statistickém vyhodnocení byly

nou hodnotou denního indexu NAo.
Zajimavěji se ale jevi vztah mezi zménou denního indexu NAo a situací

obr 6 Denní změny index severoatlantické oscilace (NAo).

obn 7 Statistika btesk
2007 06 urc).

i

porovnávány hodnoty denního indexu
NAo (z CPC NWS) za období pět dnťr
p ed a pět dnťl po Zaznamenáni nátazu větru p esahujícího20 m.s-l na stanici Doksany v chladném období roku
z let 198I_2002, z ledna 2007 (,,orkán
Kyrill") a p elomu nora abÍezna 2008
(,,vich ice Emma"). Nebyla nalezena Žáďná signifikantni vazba se samot-

s nátazy větru u nás. Na obr. 6 je znápruběh
prriměrn1
změny denního indexu NAo v rámzorněn
ci I, 2 a 5 dnťt, pro porovnáni i rcáIná jednodenní zména
indexu v p ípadě Kyrilla a Emmy. Z grafu je vidět, Že 2 až
3 dny p ed nástupem maximálního nátazu větru v Doksanech
se mění pr běh denního indexu NAo, jeho hodnota systematicky klesá. Zhodnot dvoudenní ažpěttdenní zmény denního
indexu NAo vypl;ivá, že nejde o jedno zovy, ale o déletrvajícípokles hodnot. Posun lokálního minima k ivky pruměrné
pětidenní změny až ke dni D+2 napovídá, že k systematickému poklesu dochází opravdu až někde ve dnech D-3 aŽD-2.
Uveden; gtaf je jen vysledkem rychlého testu. Vzhledem
k tomu, že jsou dostupné také p edpovídané hodnoty denního
indexu NAo [4], bylo by vhodné tomuto ukazateli věnovat více
pozornosti a lépe mu porozumět. Cílem by mělo b; t ově ení
jeho potenciáIni využitelnost v béŽnémeteorologické praxi.

5. EXTREMITY VĚTRU BoUŘÍ KYRILLA EMMA
Severo západní část Čech byla postižena bou í Kyrill

18. ledna kolem 22h, ostatní zemimezi22.hodinou a prilnocí, na Moravu doruzIl Kyrill 19. lednamezi 00 a 02h ranní. Extrémní byly jak dosažené nátazy větru, tak st ední (pruměrné l5minutové) rychlosti p i p echodu bou e. Těsně p ed
frontou p evládal JZ směr větru, za ftontou pak Z a SZ směr.
Na rizemí Saska bylo dokonc e Zaznamenáno tornádo, které
zprisobilo značnélokální škody. Tak intenzivní zimní větrná bou e v prostoru st ední Evropy je skutečně qijimečná.
Nárazy větru o délce trváni 1 s byly na většině synoptick ch
stanic nad 30 m/s, v horskych oblastech Šumav!,Krušn;ich
hor, Českéhost edoho í a Krkonoš nad 40 m/s. St ední

15min. rychlosti se pohybovaly od 15 do 25 m/s na h ebenech Krušn1 ch hor až 36 m/s. Absolutně nejvyššírychlost (nfuaz) na ítzemíČeska byla namě ena na automatické
meteorologické stanici na Labské boudé až 19. ledna kolem
15 h a to 57,8 m/s. Jedná Se o nejvyššírychlost zaznamenanou v Čech ách od doby instrumentálních mě ení a uveden;
postfrontáIni nátaz byl zaznamenán v rámci stejné cyklony
,,Kyrill". Podle q povědí svědkťr na Labské bouďé nfuazovy
vítr v uvedenou dobu vytrhával místy i kosod evinu. Uvedená
hodnota byla široce diskutována, v souvislosti S hodnotou
54,I m/s namě enou p i podobné situaci 2. 3. 2008 p i bou i
Emma jilze považovat za věrohodnou.
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Tab. ] Maximdlní ndrazy větru (m/s) a doby jejich opakovdní _
Table I. Maximum wind gusts ("/s) and their return periods

ToP 20.

- TOP

20.

Maximální nárazy větru (m/s) a odhad doby opakování - srovnání Kyritl a Emma _ ToP 20
Stanice

Kyrill

N-letost

Stanice

Emma 2008

Sněžka

60.0

X

Labská bouda

54.r

50

Labská bouda

57 .8

50

Sněžka

47.0

X

2007

N-letost

Fichtelberg

51.0

50

Maruška

43r

Dukovany

47 .4

30.0

Gr.Arber

43.0

15

Gr.Arber

47 .0

20

Fichtelberg

43.0

15

Mi1ešovka

47.0

20

Mi1ešovka

40.0

10

Ustí nad Labem

44.0

30

Svratouch

38.0

10

Kocelovice

43.0

20

P ibyslav

37.0

30

Šerak

42.0

20

Šerák

35.2

Lysá hora

41.0

15

ČeskéBudějovice

35

1

50

Svratouch

40.0

20

P|zeÍl

35.0

50

P imda

39.0

20

Lysá hora

35.0

10

Churánov

38.0

20

Košetice

35.0

40

Maruška

31.8

X

Brno-Tu any

33.0

t5

Teme1ín

35.0

10

Dukovany

33.0

10

Praha-Ruzyné

35.0

10

Luká

32.3

10

Kuchďovice

34.0

P imda

32.0

PIze

34.0

40

Ustí nad Labem

31

Tušimice

34.0

10

Kocelovice

30.1

ČeskéBudějovice

33.2

50

Kostelní Myslová

30.0

t

vyššírychlost

3

Kyrill

vyššírychlost Emma

Bou e Emma z hlediska tazantního zesílenívětru Se pro_
v západnich Čechách již mezi 9-10 h, V Krušn; ch
horách a pozdéji na Šumavě byly namě eny maximální rychlosti 43 m/s, v Krkonoších kolem 10 h 40 m/s. Na Moravě
Se vyskytly nejvyššínátazy Ve večerníchhodinách, nap
Maruška 43 m/s. Severní horské oblasti a většíčást Moravy
byly zasaženy i následující den V odpoledních hodinách
podružnou cyklonou Fee, p i jejímžpÍechoduse objevily opět
nárazy p es 35 m/s nap . na Labské boudě 54,1 m/s, na Moravě
potom v Dolních \ěstonicích 36,5 m/s ana Šeráku 35,2 m/s.
MaximáIni st ední rychlosti byly u Emmy mírně nižšíneŽ
v p ípadě Kyrilla, pohybovaly se od 15 do 20 m/s, na h ebenech Šumavy, Krušn1 ch hor a Krkonoš 25 m/s. Nejvyšší
namě ené nátazy ajejich extremitu vyjád enou dobou návratu podle Gumbelova rozdělení u obou bou í jsou uvedeny
v tab. I, ze které je patrné, jaké době návratu (pravděpodob_
nosti p ekročení)odpovídají namě ená maxima rychlosti vět_
ru. Plošné zobtazeni maximálních rychlostí u Kyrilla udává
obr. 9, v p ípadě Emmy obr. 10.

jevila

.

6. zÁvĚn
V p íspěvku byly

popsány synoptické p íčinycyklony
Kyrill a Emma a pruběh mimo ádně aktivních bou í, které
postihly Česko v noci z 18. na 19. ledna2OO7 a I._2.bÍez-

na 2008. Jako zajimavá se ukázala téžvazba mezi změnami
denního indexu NAo a zimními situacemi s vyraznymi nárazy vétru (epizody byly vybrané podle stanice Doksany, která
nevykazuje vyraznější lokální vlivy). Zatimco pruběh změn
denního indexu NAo p i postupu tlakové nížeEmma odpoví_
dal p edpokladťtm, z pohledu cirkulace p i extrémnějšísitu-
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obr B Statistika blesk z Německa a zdpadní čdsti Českérepublitcy
od7.55 do B.23 UTC dne ]. 3.2008. Dostupné na: www.dwd.de ahttp://
www.pumeteo.de/

Fig. B. Statistics of lightnings from Germany and the western part of CR
from 0755 to 0823 UTC on I March 2008.
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ob. 9 Maxim lní rychlost větru (ndraz) p i p echodu bou e Kyrill 1B._19. 1. 2007
Fig.9. Maximumwind speed(gust) during the passage of the storm Kyrill on lB-19 January

2007.
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obr.

]0 Maximdlní rychlostvětru (n

raz)

p i p echodubou

Fig. 10. Maximumwind speed (gust) during
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e Emma

].-2. 3.2008.

the passage of the storm Emma on

l-2 March

2008.
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aci s cyklonou Kyrill byl pruběh deformován pokračujícím ve 14.02 SEČ. MaximáInip edpovídané hodnoty nátazŮvětru
poklesem.
byly sice ve SroVnánis nejvyššíminamě enymi hodnotami nižší,
Vlastní p echod studen1 ch front byl provázen vyznamnou
ale pok4 valy většinu zemi (p edpovídány byIy nátazy s rychelektrickou aktivitou, siln;imi srážkami a p edevším mimo ád_
lostí do 35, na horách do 40 m/s). SoučástíPVI byl i odhad
ně silnym větrem. Rychlost větru během bou í byla analyzo- pravděpodobnosti opakováníjev : ,,Ikrát za I až l01et''.
vána na základě aktuálních i historic\ ch namě en;ich st ed_
P ed bou í Emma byla vydána PVI 29. nora 2008
ních rychlostí anárazri větru na Synoptic\ ch stanicích. Podle
v II.36 SEČ, byla zaméÍena na ,,velmi siln vitÍ", ,,povod_
vypočtenych statistik pomocí asymetrického Gumbelova ÍoZové ohrožení''a ,,povod ovou pohotovost''. Nárazy větdělení se jednalo, většinou V hors\ich polohách, o extrém_ ru byly p edpovídány ve stejn ,ch intervalech jako u Kyrilla,
ní hodnoty S odpovíďajíci dobou návratu jednou Za 20 až v textu bylo vyjácl eno i p echodné částečnéslábnutí prou_
50 let. Z hIediska nárazi i st edních rychlostí Kyrill p edčil dění v noci Z 1. na 2. bÍezna a zesíIenív pruběhu neděle
Emmu na většině ízemi. Pouze lokálně v jižnich, v1ichod_
2. b ezna. Součástí PVI byla i věta upozor ujícína extrémních Čechách a na jIžnia st ední Moravě byly namě eny vyšší nost jevu: ,,No většině uzemi ČR se bude jednat o nejsilnější
maximáInírychlosti. Namě ené nárazy větru na stanici Labská
vítr od v1 skytu KYRILLA zledna2007 !!!!''
bouda (Kyrill 57,8 m/s, Emma 54,I m/s) lze s velkou mírou
V pruběhu obou epizod byly V rámci SIVS vydávány
pravděpodobností označit za větohodné, a tudiž za nejvyšší ještě up es ujícíinforÍnace typu IVEJ (Informace o vysky_
tu extrémníchjevri), které se tykaly v voj e srážek a zejmérychlosti větru namě ené p ístroji na zemi Česka.
Kyrill byl nejhoršíp írodní katastrofou v Evropě od roku
na hydrologické situace (nástupy 2. a 3. SPA na jednotliq ch
1999. Nejpostlženéjšímistáty Se staly Anglie, Německo,
tocích a jejich risecích).
Francie, Dánsko, Belgie, Holandsko, Polsko, Rakousko,
Auto i článku děkují Marjanu Sandevovi za poskytnutí
podkladti.
Švycarsko a Pobaltí. Počet obětí v Evropě dosáhl 47, z toho
4 v Česku. P íméškody dosáhly v Evropě 4 miliardy EUR,
v ČR 80 mil. EUR.
Literatura a informační zdroje:
Emma zpťrsobila plošně menšíškody, zahynulo celkem
t1] SANDEV M., 2007. V jimečn; pruběh počasív zimě
14 Evropan , 2lidé v ČR. Št<o0y ještě nejsou zcela vyčísle20061200] v Česku. Meteorologické Zprdvy, roč. 60, č. 3,
ny, p edběžné ztráty skupiny ČBzjsou 50 mil. EUR. Zatímco
s. 97-105.
škody energetikť' jsou vyšší,v lesích anaobecním majetku je
12] CPC 1. Dostupné na: <http:/ lwww.cpc.noaa.gov/products/
odhad škod zhruba t etinovy ve srovnání s Kyrillem.
precip/CWlinlďdaily-ao_index/tri s tory/method. shtml>
Predikce obou bou í v ČHvtÚ uyta velmi dobrá a vydávané
t3 ] CPCZ. Dostupné na: < http:llwww.cpc.noaa.govldataltelevystrahy pomohly zmirnit škody zpťrsobené větrem i srážkami.
doc/telepatcalc. shtml>
První informace o očekávan;ich jevech souvisej ícichs bou emi
14l CPC3. Dostupné na:
<http l lw w w. c p c nc ep n o aa. g ov/pro du c t s /pre c iplC Wlinlď
byly zve ejněny v podobě upozornění v p edpovědích naD+2
pnal nao_index_en sm. shtml>
a D+3, den p ed nástupem byly vydány P edpovědní vystražné inforÍnace (PVD v rámci Systému integrované vystraŽné
t5l www.wetter3.de
služby (SIVS). V obou p ípadech byly PVI zaméÍeny nejen
t6l www.dwd.de
:

na ,,Velmi silny' vítr" , ale i na doprovodné jevy, zejména srážkové rihrny s možn mi hydrologiclc mi dopady'

V p ípadě bou e Kyrill byla PVI vydrína I7. ledna 2007

sETKÁnÍ PRovoZNÍCH METEoRoLoGÚ ZE
STANIC ČHMÚ A ARMÁpy ČBsrÉRBpUBLIKY

Ve dnechzl. až23. dubna 2008 došlo v krásném prost edí
hor k netradičnímu setkání vojenskych meteorolo_
a jejich koleg z profesionálních stanic ČHvtÚ.

orlic\ich

g

Pracovní seminá se uskutečnil ve školicím a rekreačním

st edisku Vojenského geografického a hydrometeorologic-

kého ri adu (VGHMÚr; oobruška situovaném ve vyšce p i_
bližně 7 40 m n. m. na pozemku profesionální meteorologické
a seismologické stanice Polom (ca 4 km od vrchu Yrchmezí
a2k'n od obce Sedlo ov v orlickych horách). Setkání bylo
zorganizováno pracovníky Vojenského geografického a hyd_.
rometeorologického ri adu v Ptaze (d íve známého pod označenímPovětrnostní rist edí AČR) pod vedením Ing.Antonína
Hrušky, Z3 podpory Ing. Milana Skály, Ing. Rudolfa Prchala
a v místě konání zejména I''g. Josefa Jelínka.
Cílem seminá e bylo školení vybran; ch provozníchmeteorologťr-pozorovatelťt, zamé ené na praktické sestavováni

meteorologické zprávy SYNOP' a pochopitelně
názorŮ meteorologti z obou institucí.

i

v1

měna

Vlastního školeníSe na společenskémístnosti vojenského st ediska Polom S využitím dlouholet ch zkušeností
a Za pomoci projekční techniky ujali zástupci vojenské letec_
ké meteorologické stanice P erov, I''g. Petr Vitásek a Milan
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.

.
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Lektor (Reviewer) RNDI L. Němec.

Pančenko. Jejich netradiční,zajimavy a hlavně věcn; zpťrsob
v1 kladu a pÍezentace meteorologické problematiky jistě mile
p ekvapil ty, kte í jsou zvyklí na monot nní a celkově nudící
projevy adovych školitelri. Lekto i postupně ve svém qikla_
du p ipomněli formality k du zprávy SYNOP' opakující se
chyby zejména p i k dování oblačnosti, a p edali ostatním
meteorolog m adu praktick ch rad pro pozorování počasí
v závislosti na denní době a vyvoji meteorologické situace.
Závérečn'den byl prezentován digitáIní atlas oblakťl, Ing. Libuše Kulvaitová (ČHvÚ) zhodnotila poznatky
z vyhodnocování zpráv SYNoP a Josef Šlezinger(ČHMÚ)
podal informaci o p ipravovaném návodu pro manuální tvor_
bu zprávy SYNoP.
V neformální části si ričastníci setkání prohlédli typické
pohraničníopevněni z konce 30. let minulého století, pod_
zemní část seismologické stanice a pochopitelně celou meteo_
rologickou stanici Polom, která svoji profesionální činnost
zahájtla teprve nedávno (2006). Večery strávili meteorologo_
vé v p íjemnémprost edí penzionu v blízkéobci Sedlo ov.
P estože hlavní den školení (pravděpodobně symbolicky)
doprovázelo velmi špatné počasí,tak setkáni bylo nejenom
historické, ale jistě p ínosnéa hlavně podle deklarovan; ch
p edsevzeti i v následujících letech opakovatelné.
René Tydlitdt
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