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heavy snowfďl, storms, windstorms, temperature records or floods.

xlÍČovÁSLoVA:
KEY WORDS:

počasí- charakteristiky - Česká republika - rok 2009
- characteristcs - Czech Republic - 2009

weather

1. Úvoo

Pruběh počasív uplynul;ich dvanácti měsícíchvyvolává
V Zp omínky n a uplynulé de s etile ti, chat aktenzované povo dně mi v letech 2002 a2006, suchem v letech 2000 a2003, Sně_
hoq mi kalamitami v roce 2006, vich icemi ve dvou letech
po Sobě - 2007 a 2008. Kromě těchto extremit se v roce 2009
vyskytly ještě i povodně z p ívalovych stážek a extrémní teploty vzduchu. obdobně rozmaniq byl i samotny rok 2009 _
Sucho, sněhovákalamita, bou ky a vich ice, teplotní rekordy
na obou stranách teplotní stupnice a bohužel povodně.

2. PoČAsÍv JEDNoTLIVÝcH MĚSÍCÍCH

Leden
První dvě lednové dekády

z stávala teplota vzduchu pod
bodem ÍÍTrazu témě na celém zemí. P íliv chladného vzdu_

chu p inesl 6. a 7. ledna v některych místech arktic\i den
(maximáIni denní teplota byla po cel; den nižšínež _10 'C).
NejnižšímínimáInídenní teplota (_28,2 "C byla namě ena

7 .Iednana StaniciAdršpach. Čast měsíce se držel sníh iv nížinách (4. ledna nasněŽilo 5 aŽ 10 cm).

Únor a b ezen

Zatažená oblohaanasrážky bohaté počasípanovalo v rino-

ru i b eznu. Zatímco stážkové rit'r''y dosahovaly nadnormálních hodnot, doba trvání slunečníhosvitu ztistala na pouhych
44vo normálu v noru a 58%o v b eznu. V t1idnu od 16. do
20. bÍezna jsme zaznamenali sněhové a dešťovép ehá ky, v horsk; ch oblastech (Jeseníky, Šumava) napadla nová
sněhová pokryvka. 18. bÍezna sněžilo na severní Moravě
a Ve Slezsku, p ičemžteplotavzduchu dosahovala až7" C.

Duben

6,0

Mimo ádně teply a suchy byl
cely duben. Pruměrná měsíčníteplota vzduchu 12 "C je o 4,7 oC
vyššíneŽ dlouhodob normál
odchylka od normálu pro jednotli_
vé kraje je na obr. I. JIž 10. dub_
na byl zaznamenán první letní den
(maxim áInídenní teplota p ekročila
25' C) na jižníMoravěa ve st edních
Čechách. Plošny pruměr doby twání slunečníhosvitu dosáhl v dubnu
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I70%o notmálu. od 3I. bÍezna do
20. dubna bylo v mnoha regionech
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obr ] Dubnov odchylka prostorové teploty vzduchu ["C]
Fig.

1.

od norm lu pro jednotlivé kraje.
April deviation of spatial air temperature [in "C] from normal for individual regions.
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období témě bez dešťoqich srážek. Kombinace dlouhého obdo_

-!z
U'

c

Ň

-Y
a
N

o)
C')

o

-:í
U)
(6

o
L

=

bí s

nadpruměrn1 mi teplotami
a podpruměrn mi srážkami zvyšila nebe zpeči'požári a ČHuÚ vydal
25. dubna celostátní vystrahu
na sucho a nebezpečí požárŮ zesí-

lené silnym jihoq chodním větrem. Srážkově se v Českérepubli-

160

ce

jednalo

o

jeden Znajsuššíchdub-

historii mě ení. V někter; ch
krajích napršelo méně než 20%o
srážkovéhonormálu (Liberecky,
nťr v

140
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Královéhradecky, JihomoravSky

a Zlinsky)' obr. 2. Stanice na Lysé
ho e v Moravskoslezskych Beskydech Zaznamenala rekordní pruměrnou měsíčníteplotu, vlhkost
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obr. 2 Dubnové procento normdlu srdžek [7o] pro jednotlivé kraje.
Fig. 2. April percentage of the precipitation normal [in

7o]

for individual regions.
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Rok 2009 si budeme pamatoVat jako rok p ívalo1 ch srážek.
JiŽ 11. května jsme na celém izemí zaznamenali p ívalovésrážky,
kroupy , YitÍ, bou ky (ve Štěpánově
u olomouce napršelo 35,8 mm srážek za 50 minut). Silné bou ky se
p ehnaly v Severov; chodní části
Česka dne 2L.kvétna. Na obr. 3 a 4
lze vidět pruběh meteorologic$ ch
prvkťr v období této bou ky na stanici Javorník a Šumperk. Bou ky,
déšťa siln; nárazovtty vitr zpťrsobily značnémateriální škody (st echy, doprava na železnici, popadané stromy, masivni vypadky elektrického proudu). V Albrechticích
u ČeskéhoTěšínaSe podle míst-

ních obyvatel vyskytlo tornádo,
které Se však nepoda ilo jednoznačně potvrdit.

Červen
Začátek června Se vyznačoval
intenzivní bou kovou činností.9.
června byly na Znojemsku bou ky
spojené s krupobitím (kroupy velikosti holubího vejce). Pozorovatelé
obr. 3

Pr

běh meteorologicb ch

prvk

na stanici Javorník, 2]. a 22. května 2009.

Fig. j. The course of meteorological elements at the station Javorník on 2] and 22 May 2009.

na dobrovolnych stanicích zaznamenali škody v sadech a hyn lesní zvéÍe.Graf prostorovych červnoqich srážkovych rihrnťr (obr. 5)
dokumentuje nerovnoměrné roz1oženísr áŽekv j ednotliv ch dekádách
v administrativníchj ednotkách. Ve

a

tÍeti dekádě června postupovaly

p es naše izemi frontální systémy
od severov; chodu, bou ky spojené s vydatn mi sráŽkami a siln;im

větrem Se vyskytovaly prakticlly na celém izemí republiky, nejničivějšíbyly na severu Moravy
a jihu Čech, kde zpťrsobily prud-

ké vzedmutí hladin ek a potok . Na Novojičínskup ekročily 24. června denní srážkové hI-

ny místy 100mm (nap . na stanici
Bělotín dosahl denní rihrn stážek
I28,3ffiffi, v pruběhu t í hodin zde

obr

4

Pr

běh meteorologiclc ch

prvk

na stanici Šumperk,2]. a 22. května 2009.

Fig. 4. The course of meteorological elements at the station Šumperkon 2] and 22 May 2009.

2

bylo namě eno II4,5mm srážek).
Dalšíp ívalovépovodně zasáhly
v noci na 28. června na jihu Čech
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oblast Prachaticka a Strakonicka.

Srážkovérihrny poslední pentády měsíce dosáhly nap . na sta_
nici ZáIezIy, okres Prachatice
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I38,71rull' rihrn poslední dekády
byl254,7 mm.
P ívalovépovodně si na Moravě
av Čechách vyŽádaly 15 obětí ( mr-

tí v dtisledku utonutí nebo v dťrsled-

I

t-t

ku špatnédostupnosti), materiální
škody byly vyčísleny na více než
8 miliard korun, poškozeno bylo

p es dva tisíce dom a p es 1 400
osob bylo evakuováno. Komplexní
vyhodnocení povod ové situace je
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publikováno samostatně [1].
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Červenec

Prudké bou e spojené S pÍívaloq mi srážkami se vyskytova_
ly i na začátku července na SeVeru Čech. Nejvíce zasaŽeno bylo
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obr 5 Uhrny srdžek v červnu 2009 v jednotlivych krajích [mm].
Fig. 5. Precipitation amounts in June 2009 in individual regions [in mm].
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povodí Kamenice a Ploučnice
na Děčínsku,rozvodnily Se také
tolry na Českolipsku a Semilsku.
Bou ky Se vyskytovaly témě

nep etržitéod 24. června do 9. července a poté od 14. do 18. července.23. července byla Zaznamenána
nejvyššímaximáIní teplota (37 "C)
na stanicích Dob ichovice a Libice
nad Doubravou.

Srpen

na

Nejteplejším měsícem roku byl

zemi Česka Slpen (pruměrná
měsíčníteplota I8,4 "C je o 2 oC

vyššínež normál). V noci na 19.
Srpna byla jasná noc bez oblač_
nosti a zejména v dolích proto
klesly ranní teploty poměrně nízko (Lučníbouda 3,8 oC, pÍízemní teplota dokonce _0,4 oC, Světlá

obn

6 Rozložení celkové sněhové

pokrvlq, IB. íjna 2009 [cm].

Fig. 6. Distribution of total snow cover on lB October 2009 [in cm].

Hora u BruntáIu 4,6 oC, Šindelová
v Krušn; ch horách 5,1 oC a Deštné
v or1icLych horách 5,2 "C. Dne 30.
8. byla dokonce na Horské Kvildě
namě ena teplota _3,4 "C.

ZáÍí
Velmi teplé a suché počasíp e_
trvávalo i v záÍi, v jeho první deká_
dě jsme Zaznamenávali velké tep_

lotní amplitudy (rozdil mezi maximáIni a minimáIní denní teplotou).

Nap íklad ranní teploty 9.záÍikles_
ly p evážné aŽ pod 10 oC, odpolední vystoupily nad 25 "C. K ve1ké_
mu poklesu teplot během nočních

hodin dochází v drisledku vyzaÍo-

obx

7

Krajina se sněhem 22. 12. a bez sněhu 27.

12. pohledem

v Jesenílaich.

7

profesiondlní stanice ČHMÚ tw Šerdku

Fig. 7. The landscape with snow on 22 December and without snow on 27 Decernber viewed through
a web canera located at the station Šerdkin the Jesenílq Mts.
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vání zemského povrchu za jasnych
nocí. Naproti tomu oblačno stvyzaování brání a tak teploty p i velké oblačnosti v noci neklesaj í tak
rychle. Letni ráz počasípokračoval

3

Javoru (1 449m n. m.) teplota
+9,,4

oC. Jen několik desítek kilo-

merri do vnitrozemí na stani_
ci P imda Qa2 byla teplota
ve stejn; čas pod inverzí _2 oC.

Ve dnech 11 . a12. listopadu vydatně pršelo na vychodě a severovychodě Moravy a Ve Slezsku. V těch_
to oblastech napršelo 10 až 50Ínm
srážek, v polohách nad 700m p ibylo I0 až 25 cm a na Lysé ho e
aŽ 40 cm nového sněhu. Vlivem
vydatnych sráŽek začaly v povodích olše a odry stoupat hladiny
ek ke druhému stupni povod ové
aktivity.

obr

8 Průběh teploty (červeně) a dalšíchmeteorologiclcj,ch

prvků ru stanbi Vsetín, 21' a 22' prosince

2009.

Fig. 8. The course of air temperature (in red) and other meteorological elements dt the station Vsetín on
2

1 and 22 Decetnber 2009.

i ve druhé polovině záÍí. Dne 20. záÍí dosáhla teplota vzduchu
na mnoha místech zejména Moravy a Slezska k letní hodnotě

25 "C (Javornik26,6 oC, ostrava_Poruba 25,9 oC, & Strážnice
25,7 "C). Letní den byl zaznamenán také v Brně, v Hradci
Králové nebo v opavě. Teplotní a srážkovépodmínLy měsíce záÍí opět zv šily nebezpečivzniku pož árŮ. Pťrdnímsuchem

byla ohrožena většina ízemi Česka.
Ří1en

od jihozápadu

klesly nočníteplo_

ty v tento den pouze na 17 až 13 "C _ tak teplátána neb1 vají
béŽná ani v létě. V polovině druhé íjnovédekády po p echo_
du frontálních systému došlo v severním proudění k prudké_

mu ochlazeni spojenému Se sněžením i v nižšíchpolohách.
V pruběhu Qidne klesla maximálni teplota o více než 20 "C.
Mokry a'téžkysníh zkomplikoval dopravu a zpilsobil ško_
dy na sadoq ch porostech. Nejvíce sněhu napadlo na Sever_
ní Moravě a v Krkonoších(na stanici Lysá hora v Beskydech
dosáhla 18. íjna v;iška sněhové pokq vky 103 cm, cožje nejvyššíZaznamenaná íjnová q ška sněhové pokryvky na této
stanici za dobu jejího pozorováni od roku 1897) a na mno_
ha dalšíchstanicích byla íjnová maxima vyšky sněhu p e_
konána (obr. 6). Na konci měsíce však v d sledku oteplení
na horách (teplotní invetze), sníh postupně odtával. Na severních horách se ještě vyskytovala souvislá sněhová pokq vka
(Lučníbouda 40cm, Pec pod Sněžkou 9cm, Labská bouda
5 cm, Bed ichov 10cm a Lysá hora 18 cm). Stanice Churá ov,
Cínovec, Desná-Souš, Deštné nebo Šerákměly už jen nesou_

vislou sněhovou pokqivku.

Listopad
Začátkem měsíce pokračovala teplotniinverue. V Čechách

byla vytaznější než na Moravě a Ve Slezsku. Nad hranicí

inverze byla 2. listopadu na h ebenech Šumavy na Velkém

4

chu kolem rozsáhlé oblasti nizkého tlaku vzduchu nad centrálním
St edomo ím. Pruměrné denní teploty klesly až k _10 "C.
Silné rnÍazy však skončily 20.prosince, kdy ranní minimální teplota na někter; ch stanicích klesla pod _20 "C (_24,2oC

v

Jevíčku,_23,I oC ve Strání a _2I,2 oC Ve Strážnici

Moravě). Na obr. 7 je pohled z automatické kamery umís_
těné na stanici Šek 22. (se sněhem) a 27. prosince (bez
na

Statisticky nepotvrzená 12] vánočníobleva se dostavi-

i

V p ílivu teplého vzduchu

Teplejšízačátek prosince byl

ukončen prouděním studené_
ho a vlhkého arktického vzdu_

sněhu).

začátek Ííjna,na adě stanic vystoupila
oC
7 . Í7jna teplota vzduchu nad 25 "C (nejvyššíteplota 27 ,6
oC
byla namě ena v Brodě nad Dyjí, 27,5
v Dyjakovicích).

Velmi tepl;i byl

Prosinec

la témě p esně. P íliv teplého vzduchu a čerstvy vítr zpi-

sobily, že na Štěory den vystoupila rtuť teploměru na Ínno_
Moravy a Slezska nad 10 oC, v ostravě_
Mošnově bylo namě eno 12,7 oC. Na obr. 8 je vidět pruběh
teploty a dalšíchmeteorologic\ich prvkti na stanici Vsetín.
ha místech vychodní

3. zÁvĚn

Pruběh počasív roce 2009 |ze charaktenzovat

q

skytem

riunych extrémních situací a značnou rozkolísanostíteplot_
ních a srážkovych charakteristik v jednotliq ch měsících.
P edběŽné v; sledky ukazují, že pruměrná ročníteplota byla
o 0,9 'C vyšší,nežje dlouhodoby pruměr pro Českou repub_
liku za období 196I_1990 [3]. Srážkově byl rok rovněž nad_
pr měrn;i - napršelo III%o dlouhodobého pruměru za stej_
né období.
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