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Weather in the Czech Republic in 2010. The weather course in 2010 can be described as a sequence of significant events
with respect to precipitation and air temperatuÍe. Inďvidual significant events which occurred in 2010 in the Czech Republic
are presented chronologicďly in the paper.
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Rok 2010 byl v Českérepublice silně srážkově nadnor_
máIní, pruměrny ročnírihrn srážek 674nrm byl dosažen uŽ

v pruběhu měsice záÍi (zaleden až ZáÍí 2010 napršelo v ČR
pruměrné 728 mm), Za cely rok napršelo I29 vo dlouhodobého pruměru. Srážkově vyrazné nadnonmáIní byly měsíce
leden, květen, červenec' S{pen azáÍi (obr. 1).
Teplotně byl rok 2010 s pruměrnou teplotou 7,3 "C normálni (dlouhodoby pruměr pro ČR je 7,5 oC), pouze měsíc
červenec byl teplotně mimo ádně nadnormáIni a měsíc prosinec silně podnormáIni (obr. 2).

2. PoČASÍv JEDNoTLIvÝcH MĚSÍcÍcH
Leden a nor

Mraziv1 leden byl témě denně na rtnnych místech doprovázen sněžením,několikrát Se vyskytlo nebezpečné nále_
dí (nap . I] . a 30. ledna), námrazy, sněhové jazyky a závéje
(28. ledna). Kalamitní situace spoj ená s tlakovou nížíDaisy
zprisobila problémy zejména na Moravě a Ve qichodních

Čechách o víkendu 9. a 10. ledna. Za 24 hodin napaďIo až
37 cm nového sněhu, v závéjích uvízty na olomoucku linkové autobusy i osobní doprava. Souvisle ležícisněhová pokq vka i v nižšíchpolohách (na mnoha místech od 3. ledna do
23. ínora), několik vícedenních epizod s vydatnym sněžením,
extrémní mrazy st ídanés mírn; m odtávánim a opětovnym
zamrzáním zp sobovalo značnéproblémy p i držbě komunikací a pravděpodobně zq šilo běžné škody na silnicích, jak
je známe každoročně.Na p elomu ledna a nora ešili silni_
čáÍiakutní nedostatek posypovych matefiál a soli. Sněhové
jazyky a závéje začátkem nora (3. rinora) nebo mrznoucí
mlha (22.rinora) komplikovaly dopravu, sníh a rampouchy
padajícíze st ech nep ály ani pěším.
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Fig. 1. The annual course of precipitation in 2010 in comparison with
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Fig. 2. The annual course of air temperature in 2010 in comparison with
a long-terrn average (spatial air temperature totals for CR).

a S nárazy větru p es 20 m.s-I . Zima se však Znovu vrátlla;
2. dubna napadlo na stanici Svratouch 25 cm nového sněhu a na h ebenech Krušn ch hor z 1 1. na 12. dubna I0 až
I7 cm.

S tématem jistě souvisí i problematika sopečného popela v ovzduší, ktery zapÍičinilpostupné uzavirání vzdušného

prostoru nad Evropou v období od 15. do 20. dubna (v ČRo0
16. dubna). Mediálně se jednalo o zajimavou pÍiležitost spekulovat na téma vlivu sopečnéhopopela (snadnější tvorba sráŽek,, zastav ení glob álního oteplov ání, ap od. ) .

Květen

A

nastal čas povodní, jednotlivé události jsou podrob-

ně vyhodnocovány ve standardních publikacích ČHtttÚ.

Nejprve postihly v polovině května hlavně jlžníPolsko' severoq chod Česka, Slovensko, Mad'arsko, Chorvatsko, Bosnu
a Hercegovinu, Bulharsko a jih a vychod Německa. V Česku
dosáhly šestidenní rihrny srážek V povodí olše a ostravice
až 390mm (pro srovnání _ v roce 1997 bylo namě eno rovnéŽ za šest dni až 500 mm). Nejvyššídenní rihrny zaznamenaly 16. května stanice Frenštát pod Radhoštěm (163,1 mm),
Ropice (I52,0mm) a Rožnov pod Radhoštěm (145,4 mm).
Thto tragická povode si u nás vyžádala 3 lidské životy. Hned
v dalšímt dnu Se nejen na severní Moravě a Ve q chodních Čechách (22. května), ale i v dalších oblastech vyskytla
intenzivní bou ková činnost s p ívaloq mi lijáky (Liberecko
dne 24. května s v skytem krup v Rumburku a dosažením
3. SPA na Mandavě ve Varnsdoďu, jiŽni Čechy 25.kvétna).
Měsíc květen byl jako celek na zemi Česka srážkově silně
nadnormáIni. Dlouhodob; měsíčnísrážkov1 hrn je 74lTlln'
letos napršelo I8I7o tohoto normálu. Mnohem více srážek
spadlo na Moravě a ve Slezsku (167 Ínm je 235%o normálu)
než v Čechách (88mm je 133vo normálu). Teplotně lze květen klasifikovat jako měsíc normální, neboť prumérná měsíční teplota I2,0 "C byla jen 1,1 "C pod normálem. Mimo ádně
oblačnépočasíběhem letošníhokvětna se projevilo i na velmi
nizkémmnožstvíslunečníenergie,, kteráběhem tohoto měsíce dopadla na zemsky povrch. Dlouhodobá mě ení globálního slunečního zá eníprovádénána stanicích ČHvtÚ ukazlji,
že se jednalo o nejnižšíhodnotuzaposledních 50 let.Zatímco
v oblasti Čech byly měsíčnísumy globálniho záÍení v květnu nižšíoproti dlouhodob; m pruměrum o 25_30%o, Íll,líuzemi
Moravy činil deficit p íkonu slunečníenergie 3040vo.

Červen
Poslední květnovy den a začátek června Znamenal návrat
povodní. Už 2. června dosáhly elcy na Moravě (v povodí BečVy a Moravy) opět t etích stup povod ové aktivity. Rychly vzestup hladin ek lze p ipsat i vysokému nasycení p dního profilu v oblastech zasaženych p edcházejicí
srážkovou činností.P ívalová povode 9. června naKamenici
V severních Čechách nám všem p ipomněla lo ské p íva19vé povodně na Novojičínsku (24.června 2009). V červnu se
vyskytlo několik tropic( ch dní, ale rovnéži mrazy. Nejnižší
teplota -3,2 'C byla dne 5. června naměÍenána Šumavě a nejvyšší(33,3 "C) dne 10. června na stanici Praha-Karlov.

Červenec

Vlna veder v červenci dala Zapomenout na povod ov
začátek léta. Mimo ádně tepl; charakter července dokreslují i počty tropickych dní (den, kdy maximálni teplota vzduchu dosáhne alespo 30

'C) a tropic\ ch nocí (den,

kdy

minimální teplota neklesne pod 20 "C). Nejvyššípočet troďní zaznamenaly stanice Brno -Žabovesky a Hradec

pics ch

2

Králové (shodně 16 dní), 7 tropickych nocí Zaznamenala stanice Holovousy.Velmi teplé počasís maximáIni teplotou nad
30 "C p etrvávalo na většině zemi od 9. do I1 . července,
nejvyššímaximáIni teplotu v Čechách namě ili 16. července na stanici Doksany 36,7 oC, na Moravě byla o den pozdéji namě ena nejvyššímaximáIni teplota 35,9 oC v ostravěMošnově. Bou ky byly postupně častějšía silnější. v sobotu I7 . července večer narušila silná bou ka ostravs\ hudební
festival Colours of Ostrava. Tato bou ka souvisela s p echodem studené fronty, jejíŽ projevy byly zaznamenány v celé
republice. Vydatné stáŽky se projevily i na vodních tocích.
Večer a v noci byly Zaznamenány prudké vzestupy, Wátkodobě S p ekročenímt etího stupně povod ové aktivity
na oslavě v Dolních Borech (prutok se během hodiny zvedl
o ca 40 m3.s-1, hladina stoupla o jeden metr) a druhého stupně na otavě v Sušici. Pásmo bou ek však postupovalo jtž

v ranních hodinách Z Bavorska. Ranní nárazy větru p es
30 m.s-1 byly Zaznannenány kolem páté hodiny (P imda
32 m.s-I, Plzeťl_Mikulk a

3

I m.

s-

1,

Krásne Úaor na Toužimsku

33 m.s-l, Kada -Tušimice32 m.S-l).

Srpen

Začátkem srpna (6. a 7.) zasáhly extrémni stážky severozápadni Česko, jihozápadní Polsko a Sasko a vyvolaly regionáIní povodně na Severu Čech. Nejvyššírihrny sráŽekbyly namě eny 7 .srpna v Hejnicích (166 mm), v Mníšku
a Ve

Fojtce (160 mm), v Novém Městě pod Smrkem (151 mm)

a v Bílémpotoku (I32 mm). Nejvíce zasaŽená byla povodí Smědé, LuŽické Nisy pod JeÍicí,Kamenice a Ploučnice.
Zahynulo 5 lidí. Na konci dalšího |idne (15. srpna) zasáhla
st ední Čechy (včetně Prahy) silná bou ka s krupobitím, která
napáchalaznačné mateiální škody a mána svědomí i několik zraněnych. Yyrazné jádro postupovalo p ímo p es českou
metropoli. Spadlo kolem 45 mm srážek, kroupy dosahovaly velikosti golfoq ch míčkťl(pojišťovnyodhadly mateiáIní
škody na ca 2 mtd. Kč). Srpen se stal zajimavym i vyskytem
dvou potvrzen; ch tornád. V riteq 24. srpna večer bylo hlášeno tornádo v olešnici u Blanska, které je po terénním pruzkumu již potvrzenym p ípadem o síle F1 možnáiFz dle Fujitovy
stupnice. Druhym p ípadem je q skyt tornáda 2]. Srpna ca
v 8.30 ve Vratimově (okres ostrava-město), ktery byl klasifikován jako

Fl.

ZáÍí

Dalšípovod ovou epizodou V tomto roce byly regionální povodně ve st edních a severních Čechách (27 . a 28.
záÍí). Denní srážkovérihrny se už 25. záÍi pohybovaly většinou od 10 do 30lllrn' v pásu jlŽní Morava, Vysočina, st ední,
q chodní, severozápadní a severní Čechy místy 40 až60mm,
naproti tomu v Beskydech jen do 5 mm. Yyraznější sráŽky
následovaly 27 . zá ív severních Čechách. T etí stupně povod-

ové aktivity byly dosaženy na profilech Ploučnice-Sttáž
pod Ralskem, Ploučnice-Česká Lípa, Mandava-Varnsdorf,
Řasnice-FqÍdlant, Smědá-P edlánce, Cidlina-Jičín,MrlinaVestec aJizera-Bakov nad Jizerou. A jIž30. zá i Se na h ebenech Krkonoš vyskytla první sněhová pokq vka (Lučníbou-

da2 cm).

Řfien

Začátek íjna byl ve znamení zahájení smogové Sezony _

nizká oblačnost, mlhy, inverze a zvyšenékoncentrace znečišťujícíchlátek v ovzduší.Nejčastěji zmi ovanou oblastí s problémy v ovzdušíje ostravsko (a dáIe severní Čechy a Praha).
Největšímproblémem pro tuto oblast jsou tzv. suspendova-
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Fig. 3. Concentrations of suspended particulates in the region of Ostrava,
5-15 October 2010.
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teploty vzduchu ["C] na stanici Ko enov-Jizerka

30. Iistopadu a I. prosince 2010.

Fig. 4. The daily course of air temperature ["C] at the Ko enov-Jizerka
station on 30 November and I December 2010.
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né částice PM1g (polétavy prach). Po čty denní invetzi dosahovaly 10. íjna aktuáIni 24 hodinové koncentrace V maximech hodnot IO5 aŽ I37 pg.m-3 (ostrava-Fifejdy 105 pg.m-3,
\ě ovice 110 pg.m-3, Karviná 118 pg.m-3, ostrava-ZábÍeh
I2I pg.m-3 a Bohumín I37 pg.m-3), pÍ1čemŽdenní imis-

EmBW

Ío-20

ffi 2O-3O
I 30- 10
I40-60

koncenttace je Stanoven na 50 pg.m-3
(obr. 3). Tato nep íjemná situace trvala na ostravsku témě
11 dní (k odvolání p íslušnéhosignálu upozornění došIo až

ní limit pro tyto

16. íjna) a opakovala se do konce roku ještě mnohokrát.

Invetzní počasíje charakteristické naštěstí nejen znečištěnm
ovzduším v nižinách, ale i vyššíteplotou a q bornou dohledností na horách. Nap íklad 11. frjna bylo na ízemi Česka
mtazivo, minimální teplota v nížinách byla pod bodem lnÍazu (od _1 do _3 "C). Na horách však bylo vytazně tepleji
(Labská bouda témě 8 oC, Šerák 6 "C a Lysá hora 5 'C).
Dohlednost v Jeseníkách a Beskydech byla většínež 70 km
a turisté obdivovali zhtebenri qihledy do Krkonoš, na Malou
Fatru a dokonce i do Západních Tater. Souvislá sněhová
pokr; vka na horách symbolizovala na horách začátek zimy.
Dne 2I. íjna dosáhla q ška sněhové pokryvky na Velkém
Javoru (Šumava) 21 cm, 8 cm na Fichtelbergu (Krušnéhory),
8 cm na Šeráku (Jeseníky), 5 cm na Churá ově (Šumava),
4cm na Sněžce (Krkonoše) a 3 cm na Lysé ho e (Beskydy).

Listopad

Začátek listopadu byl ve znamení návratu teplého poďzimu. MaximáIni teplota 1. listopadu místy p esáhla i 19 'C.
Nap íklad moravskoslezská stanice ostrava-Mošnov naměila denní maximum I9,,5 'C, jihočeská stanice VyššíBrod
19,0 oC, & dokonce horská stanice Černá v Pošumaví naměila teplotu I9,4 oC. A dne 5. listopadu p esáhla maximální
teplota i magickou hranici 20 "C (nap íklad na jihov1ichodě
Moravy stanice Brod nad Dyjí 20,5 oC a Dyjákovice 20,2 'C).
K této magické hranici stoupala teplota i v polovině listopadu
(Praha-Karlov 14. listopadu 2I,2 'C). Ktazantnímu ochlazení došlo po 21. listopadu a29.listopadu už všechny meteorologické stanice hlásily sněhovou pokryvku. A to i ve vel\ich
městech (Praha 10Cffi, PlzeíI2cm,KarlovyVary 16cm, Ústí
nad Labem 11cm, Hradec Králové 4cm, ČeskéBudějovice
8 cm, Brno 5 cm a OstravaT cm).

Prosinec

Celodenní mrazy nejsou na začátku prosince pro st ední Evropu zcela obvyklé. MinimáIni teplota v noci na st edu
1. prosince dosáhla na stanici Ko enov-Jizerka _22,2 oC
(obr. 4). Nejteplejší noc byla na jihu Čech, kde stanice
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obr 5 Celkovd

sněhovd

pokrvka [cm]

3. prosince.

Fig. 5. Tbtal snow cover [cm] on 3 December

Klatovy, Borkovice, ČeskéBudějovice, Ytáž,Tábor, Temelín
a dalšíměly minimum kolem _6 oC. Začátek prosince byl
tedy ye Znamení skutečnézimy se sněhoffi, Ínrazem i větrem.
V pruběhu 1. prosince a noci na 2. prosince postupoval pás
vydatného sněženíod jihoqichodu z jlžníMoravy p es celé
zemi ČR az do severozápadních Čech. Za24 hodin napadlo
nejvíce sněhu na Severu Čech a Moravy. Ve Varnsdorfu bylo
namě eno 27 cm nového sněhu, Doksy namě ily 24Cffi, Stráž
pod Ralskem 22 Cffi, Hošťálková-Maruška 22Cffi, Valašské
Mezi íčí
a Lilberec 2Ocm, Ústí nad Labem-Kočkov 19cm,
NováVes v Horách, Semčice a Milešovka 18cm, Šindelováobora 17 cm aÍada dalších stanic do 16cm (obr. 5). Sněženi
a mtáz byly kombinovány i se silnym větrem, zejména
na horách. Narazy vétru na někter; ch hors\ ch stanicích p esahovaly 20 m.s-l. \ětrné počasíbylo i v nlžšíchpolohách.
V d sledku sněžení,Ínrazu a větru Se vytvá ely sněhové
jaryky, ilo horách i závéje. Témě cely prosinec lze charakteizovat nizkou teplotou, sněžením,větrem. Vánoční obleva
byla L{Íátká a rychlá.24. prosince se pruměrná teplota pohybovala 2 až 3 oC nad nulou, pouze na jihovychodě a q chodě Moravy stoupala v maximech aŽ k 13 oC. ovšem už
25. prosince Se lnÍazy vrátily a 29. prosince klesala teplota
pÍevážně na _8 až -I2 oC, ojediněle i níŽe (Ko enov-Jizerka
_27,9 o C, Kvilda- Perla_26,0" C, Hlini ště _25,2o C,De sná- S ou š
_22,2 'C). Silné ÍnÍazyvšak byly namě eny i v některych většíchměstech (Vrchlabí _18,3 "C, Cheb _I7,2 "C, Mariánské
Iázné _I7 ,2 oC nebo Liberec _16,5 'C).
Zdroj informací www.chmi.cz a www.infomet.cz
Lektor (Reviewer) RNDr. L. Němec.
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