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The year 2008 in the Czech Republic

- weather and current climate. Weather is a current state of the atmosphere and
climate is a long-term regime of weather which is usuďly described by calculated characteristics. While the course of weather
in 2008 can be summarized quite easy in some more significant items, description of the current climate is not so simple. In
2008 mean air temperature was strongly supernormď. Otherwise the course of weather was normal accompanied only by some
events being worthy of mention.
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Začátekroku byl ve znamenírilznych extrém . Doznívalo
inverzní počasís nepÍizniv1 mi rozptylovymi podmínkami,
které trvaly již od 15. prosince 2007. Zvyšenékoncentra_
ce škodliv ch látek v oYzduši začaly klesat až 3. ledna 2008

V Souvislosti s p echodem studené fronty, zakterou Se vyrazně ochladilo (nap . Ve SVětlé Ho e v Jesenikáchjsme namě ili

_24 'C). Vítr dosahoval 4. ledna V dopoledních hodinách

v nárazech p es 30 m/s (na Šeráku dopoledne maxim áInínáraz
větru 38,3 m/s). Témě vzápétíSe 5. ledna odpoledne Ve Vyššíchvrstvách atmosféry oteplilo a na podchl azeny Zemsky
povrch začaly vypadávat tekuté a smíšenésrážky. Vysledkem
byla tvorba ledovky,která na někter; ch místech jtžníchČech
a jtŽniMoravy vytrvalaaŽ do7. ledna. Leden bohat na qi skyt
nebezpečnych jevťr pokračoval dalšíepizodou Se siln m Vět_
rem. Dne 16. lednatáno a dopoledne byly zaznamenány nárazy vétru nad 20 mls (nejvyššína Lysé ho e v Beskydech 4I,7
m/s). Zárove došlo vlivem tání sněhové pokryvky ve druhé
polovině ledna ke zvyšeníhladin vodních tok , hlavně na hor_
ním toku Labe nad Jaromě í, kde byl zaznamenán druh]i stu_
pe povod ové aktivity v profilu Vest ev a t eti stupe v pro-

filu Brod. Ještě do konce ledna (26. 1. od 15 hodin) jsme
byli svědky dalšíhovětrného dne. Siln]i bou livy vítr, zejména
ve st edních a vyššíchpolohách, byl spojen Se sněžením, kte_
ré posléze pÍecházelo v déšť.Na severní Moravě došlo k p erušení dodávek elektrického proudu a byla p erušena hlavní
železn1čnítrat do ostravy.
Ve druhé polovině rinora došlo k několika teplotním zYtatťtm, kdy v pruběhu jednoho | dne p ešla teplota od extrém_
né nízkych k extrémně vysokym. 17 . ítnora byly Zaznamená-

ny extrémně nízkéteploty vzduchu (od _7 oC ve slezském
Javorníku do _22 oC na Horské Kvildě) a o tyden později

(24. nora) naopak extrémně vysoké teploty (od 6 oC na Labské
boudě do 21oC v jlžníchČecháchna stanici By ov).
Zaudálost roku Ize označit vich icinazvanou Emma, kte_
ráÍádtla v Českérepublice první dva b eznové dny. P estože
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byla tato událost velmi dob e p edpovézenaprogno znimipracovišti ČHnnÚ, došlo ke stejn;im nebo lokálně i větším ško_
dám než v lednu roku 2007, kdy do Česka doruz1l Kyrill.
Dosažené maximáIni rychlosti větru na jednotlivych stanicích p esáhly 35 m/s (stanice Maruška 43 m/s, Milešovka
40 m/s). Emma svym btzkym p íchodem po Kyrilu p ekvapila a Znovu zpustošila většinu republiky, shodou okolností
prově ila také zapojeni ČHvtÚ do projektu sdružení
Eumetnet (www.eumetnet.eu) Se shodnym názvem Emma
(www.meteoalarm.eu). Odbornli popis vich ice Emma byl
v Meteorologick] ch zptávách uve ejněn j1ž v pruběhu roku
2008 [1].
Zač átkem bÍ ezn a pro

b ěh

1

a zÍ ejmě nejv y znamn ěj š í p ovo

d

-

ová událost roku 2008, kdy se vyskytly v oblasti Krkonoš
a orlickych hor intenzivní srážky y rozmezí 50_100 mm (za
první dva b eznové dny) anahorním Labi byl dos ažen až tÍetí
stupe povod ové aktivity (SPA)' na Divoké orlici až druhy
SPA a na většině ostatních sledovanych tokri první SPA.
Poslední vydatné sněženina zemitémě celé republiky se
vyskytovalo 19.bÍezna (16cm nového sněhu na Churá ově),
2}.bÍezna (20cm v Prášilech) i2l.bÍezna (33 cm v Peci pod
Sněžkou). Sněženívp ehá kách 20. bŤeznabylo jednou Z p ičin největší hromadné havárie na 101. km dálnice D1 (23I
vozidel , 6 těžce ztaněn1 ch). Vydatně sněžilo i na velikonoční
pondělíz4.bÍezna. místy až 11 cm (Kozlov u Libavé). B ezen
byl zároveí Se svymi 61mm pr měrn ,ch stážek v České
republice nejdeštivějšímměsícem roku (153 vo notmálu).
Mimo ádně teplé období s vyskytem prvních tropic$ich
dní jsme zaznamenali V době od 24. května do 3. června.
V tomto období se na celém zemí ČR nevyskytly dešťové
sráŽky a p i vysokych teplotách (čty i dny za sebou od 30. 5.
do 2.6. se vyskytovaly tropické d'y) m žeme hovo it o začátku meteorologického sucha.
Na konci května (v noci z3I. 5. na I.6. na ostravsku),
v červnu (25. 6. nacelém zemi) a v červenci (13. ,14. a25.7 .)

Se vyskytovaly intenzivní bou ky. Bou ka 25. června v odpoledních a večerníchhodinách spoj ená s rychl m p echodem
frontálního systému p es Českou republiku byla doprovázena nárazy vétru p es 30 m/s (Maruška 36 m/s a Svratouch
34 mls) a p ívaloq mi sráŽkami.Značné matertáLní škody jako
následek této extrémníbou kové situace zpťrsobily od Emmy
nejvyššípočet vyjezdtl hasičťr, části republiky z staly ochro-

meny i několik dní. o několik dní později (I2. a 13. července)
byla bou ková situace na severní Moravě doprovázena i krupobitím (dokumentovaná velikost krup aŽ Zcm) a denními
rihrny srážek až78,,2mm (13. J . ve Městě Albrechticích).
Celá druhá polovina července byla deštivá a červenec
byl posledním srážkově normáInim (107 7o) mésícem V roce.
P estože Se v S{pnu vyskytlo několik srážkově tntenzivních
dní (4., I4., 15. a 16.8), byl Srpen srážkově podnormálním
měsícem, zátove však uzavÍel Srpen adu teplotně nadnor_
málních měsícťr trvajícíod začátku roku.
Na kon ciÍíjna(19. aZL 10.) p esahovaly v pruměrné denní
teploty pro toto období roku nezvyklou hrantct}} 'C (Poho elice
22,J 'C). Toto témě letní podzimní období bylo 30. íjna ukončeno siln m nárazovit1 m větrem (Lysá hora v Beskydech
34,9 m/s) doprov ázenym opět materiálními škodami.
Prťrběh počasíSe zejména V íjnu a listopadu V rámci
republiky natolik lišil , Že bylo velmi komplikované p edpovíáat i jenom ,,obyčej né" teploty - občas je počasív Čechách
a na Moravě tak rozdílné, Že Se v p edpovědi nedá zachytit velké teplotní rozpéti nebo specifikovat oblasti ohrožené vichÍicí,zatímco na opačnémkonci zemé témě nefouká.
P edpověď počasínabyvá na rozsahu, je nep ehledná a kvťrli shlazov áni i méně věroho dná. Těchto situací bylo něko_
lik, nap íklad 29.-30. íjna se p i p echodu tlakové níŽe p es
Čechy vyskytovaly na Moravě teploty p es 20 'C a vich ice, p ič emŽ v západních Čechách od 600 m n. m. nasněŽIlo
na h ebenech Krušnych hor 5 až 15 cm nového sněhu.

Velmi tepl;i začátek listopadu (3. 11.) ve vychodní části

oC P erov
republiky (20,8 oC Luhačovice a Strážnice; 20,7
a Byst ice pod Host nem) byl drisledkem teplého proudění

kolem tlakové niŽe se st edem nad Francií a Biskajskym záIiVem. od poloviny listopadu (I7 . 1 1.) j|Ž mrzne a snéŽi, 22.
listopadu je souvislá sněhová pokq vka na témě celém ízemi
(Harrachov 44cm,ale nap íklad i NedvězínaČeskomoravské
vysočině 30 cm).
Několikrát se v pruběhu roku vyskytly rychlé zmény počasí
v pruběhu několika málo dní. I tento pro listopad

normálnizačá'

tek zimy byl ukončen 30. listopadu silnym větrem na horách
i v nížinách(Lysá hora 3] ,I m/s) a 1. prosince jlŽtepLoty dosáh_
ly opět nadnormálních hodnot (Bohumín 15,3 "C).
Pruběh měsíčníchprťrměrnych teplot a srážek v České
republice V roce 2008 je na obr. 1 doplněn hodnotou normáIl za období 1961-1990. Pouze měsíc záÍi nedosáhl v pru_
měrné teplotě hodnoty normálu, všechny zbyvajicí měsíoC a nor o 3,4'C). Rok
ce byly nadnormáIni (leden o 4,I
jako celek dosáhl kladné odchylky teploty od normálu Ve vyši
I,4 "C. Srážkově byl rok mírně podnormálni (92%o normá1u), p ičemžnejméné srážek spadlo v rinoru (73 7o normálu) a největší kladnou odchylku od normálu jsme zaznamenali v bÍeznu (153 7o).
Závéremjsou na obrázcíchuvedeny ročníprťrměrné teploty (obr. 2) aročníprťrměrné sráŽky (obr. 3) pro Českou republiku od roku I8]7 do roku 2008. Hodnoty byly Vypočteny
Za Souvislé období, pfo které jsou jtž v klimatologické databázik dispozicihodnoty zminimálně 15 stanic (od roku 1902
minimálně 50 stanic s mě ením teploty a od roku 1897 mini_
málně 100 stanic s mě ením srážek). Rok 2008 (obr. a) byl
podle prťrměrné teploty v této adě pátymnejteplejším (2000'
zool , 1934, 1994,2008, 2002, 1992, 1951, 1999 a 1989).
Souvislé období 30 let je minimální pro Zpracování klimatologick ch charakteristik. Proto je moŽné prťrměrnou teplotu
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Fig. 2. Mean air temperature (in "C) in the Czech Republic (1877-2008).
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Average precipitation amounts (in nvn) in the CTech Republic (1877-2008).
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obn 4 Pr měrn ročníteplota vzduchu v roce 2008 ("C).
Fig. 4. Yearly average of air temperature in 2008 ("C).

a

pr měrnou srážku za období 19]9_2008 považovat za dvé

základní charakteristiky ,,aktuálního" podnebí v Českérepublice. Ve srovnání se standardním normálovym obdobím 196I_
oC a pruměr1990 vidíme , že prilměrná teplota je vyššío 0,5
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Pravideln1 telefonic( rozhovor o počasína ve ejnoprávním Čno 2 Praha,, odehrávajíci se každéráno mezi 5.
a 8. hodinou ranní,, začínájedna z moderátorek vždy pranostikou, ažádáslužbu konajícího meteorologa ČHvtÚ v PrazeKomo anech o adekvátni vyjád ení. Netuší,že tento problém
Karel Krška jtž témě vy ešil v roce 1993 v ironicky pojatém článku Pranostiky o počasíjako berly chromych prognostikťr. I p esto Vladimír Vondráček, pracující jako meteoro1og v Českémhydrometeorologickém stavu několik desítek let, sestavil a pod jménem starozákonného proroka Eliáše
v názvu (zároveí p ezdívka autora) vydal okomentovanou
sbírku povětrnostních prano stik.
Vondráčkťrv pranostikon Se adí j|Ž do druhé desítky publikací vydan; ch na dané téma v posledních letech.
(Vede samoz ejmě Munzarova Medardova kápě vydaná t i-

4

v rihrnném nákladu 50 000

q

tiskťr!) Svědčíto o trvalém

zájml ve ejnosti založenémna známé skutečnosti, že na roz'
díl od Zapomenu|ich školníchznalostí v povědomí lidí pohodlně zistávají prťrpovídky vztahujícíse k Hromnicím, ledovym mužťrm,medardovskému období, babímu létu, vánoční
oblevě. ostatně Vladislav Vančura Vyslovil v dané souvislosti pťrvabnou větu: Není bezpečnějšíhop írodníhozákona nad
zákon Medarda.
u

Ambice Eliášova pranostikonu jsou skromnější neŽ
zmi ovaného J. Munzuranebo Z. Vaškťr (Vellq pranostikon

zr.

1998 obsahuje 3 000 položek). Rozsah utlé brožury umožuje jenom stručn; prťrvodní komentáÍ k jednotlivym měsícťrm a publikaci dvou až tÍi pranostik na každy kalendá ní
den v roce. Pro srovnání: J. Munzar cituje nap . k 2. rinoru (Hromnice) 41 pranostik a obdobně postupuje i u jin;ich
tzv.,,kritickych" dn , tj. dnťr zlomovych nebo vyznačn; ch
vzhledem ke zménám počasí.
Eli áš ťrv prano s tikon doprov ázejič etné karikatury Fr anti š ka
KratochvíIa aknížkaje dedikována Janu Munzarovi a Karlu
Zdeněk Horlc
Krškovi.
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