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Weather in the Czech Republic in 2011. The course of the weather in individual months of the cďendar year is presented in
the paper. The mďn events of the year 2011 were cold and rainy July and very dry November. Yearly temperature was more
than l'C above normal for whole Czech Republic and precipitation amount was normal (ust 40mm below normď).
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1. Úvoo

v nižšícha st edních polohách na začátku a na konci měsíce.

Si budeme pamatovat tento rok? Studeny a deštiv1i červenec a inverzní, na horách mimo ádně teply, celkově extrémně
Such]Í listopad. Grafické vyhodnocení plošn1ich teplot a rihr_
nri srážek jednotlivych měsícť'j" Ve Srovnání s dlouhodobym
pruměrem za období 1961_1990 ukázáno na obr. I a obr.2.
Teplotně byl rok 2011 s pruměrnou teplotou 8,6 oC silně nadnormální (dlouhodob;i pr měr pro ČR je 7,5 oC) a srážkově
normální s plošn; m hrnem 634 mm (dlouhodoby pr měr pro
Čnie 674 mm).Všechna Srovnání s dlouhodob; m pruměrem
jsou v textu vztažena k období 196I_1990.

Sokolov, nadmo ská vyška 889 m n. m.) II9 cm na začátku
měsíce. Dopoledne 4. ledna jsme mohli pozorovat částeč_
né zatmění Slunce. Postupné zak'ryvání slunečního kotouče
mohla ve ejnost sledovat i na weboq ch kamerácrr ČuuÚ

Byl pr běh počasíV roce 20II něčímv jimečny? Jak

2. PoČASÍvJEDNoTLIYÝcH MĚSÍCÍCH
Leden

První měsíc V roce byl v Českérepublice teplotně nadprťrměrny (1,6 oC nad dlouhodob1im prtiměrem) s témě stej_
nou teplotou v j ejí západríí i q chodní části. Druhá ledno_
vá dekáďa byla nejteplejší,odchylky od prťrměrné teploty
dosahovaly +5 až +8 oC a měsíc jako celek patÍí k několika

málo lednrim v historii, kdy jsme na Žáďné stanici nezaznamenali zápotnou odchylku měsíčníhoprriměru od normá_

lu. Nejnižšíminimální teplota vzduchu byla Zaznamenána
na stanicích v oblasti Šumavy5, a 29. Iedna, teplota místy
klesla pod _28'C. Srážky byly na zemí republiky rozloŽe'
ny nerovnoměrně, v pr měru napršelo 106 7o dlouhodobé_
ho prťrměru, v Čechách96vo, tr& Moravě až I27 7o. Nejvyšší
rihrny srážekjsme zaznamenali na horách - nap . Labská

bouda 125,3 mm. V teplotně nadprťrměrné druhé dekádě ledna byly Zaznamenány zvyšenéprťrtoky a povod ové stup-

ně. oteplení a vydatné stážky zprisobily vzedmutí hladin
ek zejména V západních Čechách (oh e, Mže, Klabava,
Radbuza, Úslava), na někter1 ch profilech komplikoval situaci i chod ledu. Nejvyššídenni stážkové rihrny zaznamena_
ly 13. ledna stanice Špičák(44,6mm) aŽelezná Ruda (4I,2
mm). Sněhová pokr;ivka Se na zemí republiky vyskytovala
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Nejvyššíhodnoty byly namě eny na stanici P ebuz (okres

(obr. 3).

Únor

Chladn;i a such; měsíc. Prťrměrná měsíčníteplota
vzduchu byla _I,9 oC (1,1 "C pod dlouhodob;im prťrmě_
rem). Nejnižšíteplota byla namě ena 24. nora na stani_
ci Ko enov, Jizerka (-28 'C). V rinoru bylo Zaznamená_
no několik arktickych dnťr, nejpozdéjší25. nora na Lysé
ho e (maximáIni denní teplota _11,3 oC). Srážky Se V rino_
ru vyskytovaly povze ojediněle. PrtiměÍn , srážkov;i hrn
na celémílzemíČR dosáhl jen 11 mm, což je 29 vo dlouhodobého pr měrU, V Čechách byl vyšší(I2 mm), na Moravě
a Ve Slezsku pouze 9 mm. Ve srovnání jednotliv1 ch norťr od roku 196I byl suššípouze nor V roce 1982 (p.ť,měr pro celé ízemi Čnuyt s mm). V d sledku suchého
počasíse sněhová pokq vka v nižšícha st edních polohách
vyskytovala pouze na začátku měsíce a v nejnížepoloženych místech na jižníMoravě nebyla sněhová pokr; v_
ka v bec zaznamenána. Nejvyššísněhová pokryvka byla
Zaznamenána v hors$ich oblastech Krkonoš (Labská bouda 120 cm).

B

ezen
Měsíc byl teplotně i srážkově normáIní. Pruměrná měsíč_
ni teplota 3,9 oC (I,4 oC nad dlouhodob1 m pruměrem).
V pruměru napršelo 30mm (]57o dlouhodobého pruměru),
na Moravě a ve Slezsku 99 vo a v Čechách jen 617o dlouhodobého pr měru. Témě 707o b eznovych stážek napršelo
od 15 do 19.bÍezna. Sněhová pokryvka se v bÍeznu vyskytovala jIž jen na horách, nejvyššístále na Labské boudé _ 12.
b ezna 1 16 cm.
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Květen
Měsíc jako celek byl

20,0

na
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mí Čn teplotně i srážkově nor-

mální. Pruměrná měsíčníteplota
13,3'C je pouze 1,0 oC nad dlou-

15,0

hodobym prťrměreffi, pruměrn;

měsíčnírihrn stážek 67 mm odpovidá 91 7o dlouhodobého pruměru.
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10,0
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Fig. 1 . The Annual course oÍ dir temperature in 20 1 1 in comparison with a long-tenn average for period'
1961-1990 (spatial air temperature at)erages for CR).
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ridolích 4. května pod _10 oC,
pod bodem mÍazu však z stala

i v níŽinách, nap . V Pardubicích
klesla na _2,8 oC, V Semčicíchna
oC, V KroměÍiži na _0,9 oC.
-2,,8
Závér měsíce již byl ve znamení letních teplot, místy p ekročila maximáIni teplota vzduchu
i 30 oC. Posledním dnem S celodenním mÍazembyl4. květen, kdy
maximáIní teplota na Lysé ho e
v Beskydech dosáhla jen _0,8 "C.
První tropic(i den byl zaznamenán 26. května na stanicích
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v Dob ichovicích a v Klenovicích
V okrese P íbram (maximáIní
denní teplota na obou stanicích
dosáhla 30,6 "C). Rozloženísrá-
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V Moravskoslezském kraji dosáhl srážkovy hrn I047o noÍmáIu,

123455
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I

v Libereckém a St edočeském kra-

78910

ji dosáhl srážkovy rihrn 75 a747o

plouhodob pr měr

normálu.

obx 2 Ročníchod snÍžek v roce 20] ] ve sroyruiní s dlouhodob tn prťlměretn za období 1961_1990 (pmČerven
storové hrny snižek pro zemí
Měsíc červen byl ve všech
Fig. 2. The Annual course of precipitation in 201I in comparison with a long-term average for period polohách teplotně nadpruměrn

ČR).

I96l-1990(spatialprecipitationtotalsforCR).

Duben

Velmi tepl měsíc. Pniměrná měsíčníteplota 10,5 oC
byla o 3,2'C vyšší'než odpovídá dlouhodobému pruměru.
Maximální teplota p esahovala 20 "C hned v prvních dnech

měsícea3.dubnabylnastaniciPraha-Karlov zaznatnelínprv-

ní letní den v roce. Nejteplejším dnem první dubnové dekády
byl 7. duben, kdy se maximrílní teplota nad 25 "C vyskytovďa
v ntžnách6ďi vtoruuy (v Dyjákovicích dosáhla m*i-aní teplota vzdu chu26,7 "C), první letní den byl však zazname nán jIž 3.dubna v haze na Karlově (denní maximu m25,6 "C).
Naproti tomu ve druhé dubnové dekádě byla z-nu-"n-u u"ífi1lni7káteplota na Šumavě(17. dubna Rokytska SIať -10,5

Eriměm1 plošny srrížkovyhrn byl

na

"C).

zemí ČR 35mm

(74 vo). Rozložení srážek bylo velmi nerovnoměmé, srážko'\.J? hrn v Čechách byl 29mm(63 vo),naMoravě a ve Slezsku
51 mm (99 7o). První bou ky (ojeďiněle i s kroupami) se vyskytly hned 1. dubna v odpoledních hodinách.
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(16,9 .C bylo 1,4 oC nad dlouhodobym pruměrem). Měl i chladnější epizody, které byly qraznější nahorách. Velké ochlazení nastďo zejména v posledním červnovémdni v souvislosti
s vyznamnou sriížkovou epizodou na severov chodě republiky. Pruměrn1 plošn tihrn srrížek82mm odpovídá 98 7o červnového pruměru. Měsíc byl srrížkověnevyrovnan; s větší
mi rihrny
ke konci dekády. Vysoké srrížkovéhrny byly
1ždy
zaznamenány 30. čenma (Bys ice pod HosQnem 135mm,
Zlin-Yeliková 96,9mm, T inec-T ra 95,8mm nebo Lučina
p ebrady 95'6 mm)' D evnice veZlině dosáhla
\Try^cké
rune}o stupně povod ové aktivity' 15 ' června bylo na našem
zemí pozorovano plné zatměni Měsíce'

Červenec

Posériiteplotněnadpruměrn chměsícri(b ezen +I,4oC,
oC a červen +I,4 oC), měl červeduben +3,2 "C, květen +1,0
nec odchylku -0,5 'C. V Čechách byla červencová odchylka
od dlouhodobého pruměru o něco větší(-0'6 'C) na Moravě
bylo mírně tepleji, ale i zde byla teplota pod dlouhodob m
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dé izemi _ prumérn,plošn srážkov;i hrn na Moravě a ve
Slezsku dosáhljen 28mm (55 %o),v Čechách57mm (I07 %o).
Teplotně rekordní 5 . záÍi, kdy skončila vlna'teplého počasí,
bylo zároveťlnejdeštivějšímdnem celého měsíce. V bou kách
spadlo ve vychodních Čechách 30 aŽ 7}ffiffi, ve Slatině nad
Zdobnicí dokonce II4,7 mm srážek. Následkem byla pětiletá voda se 3. SPA v Rychnově nad Kněžnou. Vydatně pršelo
také I7 . a 18. záÍí.

Ří1en

obr. 3 Čdstečnézatmění Slunce 4. ledna 20] ] nawebové kamere
na stanici Lysd hora.

ČuuÚ

Fig. 3. Partial solar Eclipse 4th January 2011 on the web camera CHMI
on the Lysa hora station.

pruměrem (-0,3 oC). Pruměrn;i rihrn srážek V ČR byl v čerVenci l46mm (185 %). Nejvyššíměsíčnírihrny byly naměeny v Josefově Dole (466,7 mm), v Bed ichově (46I,6mm)
nebo na stanici Mníšek-Fojtka v okrese Liberec (422 mm),
nejvyššídenní rihrn l46,8mm na stanici Bí1; Potok, U Je ábu
2I. července' a stal se tak ročnímmaximem. 2I. a22. dosáhly hladiny ek na více místech 3. stupně povod ové aktivity.
Nejméně naopak pršelo ve Džbánicich (okres Znojmo), kde
namě ili pouze 47,5 nrm srážek.

Srpen

Měsíc byl V Českérepublice teplotně nadnormální
odchylkou +I,6 'C. Nejchladněji bylo kolem 10. srpna' naopak teplotní Ýrchol lo ského léta nastal v období od 23. do 26.
srpna (ve StráŽnicivystoupila teplo ta 26. Srpna aŽ na 36,I' C) .
Nejteplejší den roku se však vyskytl hned 3. srpna, kdy bylo
na letišti v Chotusicích (okres Kutná Hora) namě eno 36,7 "C.
Závét měsíce p inesl ochlazeni a poměrné nízkéranní minima teploty, a tak na stanici Kvilda-Perla klesla nejnižšíteplota 29. srpnana4,z "C. Srážkově byl srpen normáIní, napršelo pruměrně 70mm (90 %o). Nejvíce srážek bylo Zaznamenáno 15. srpna, napÍíkladv Hnojníku (okres Fr; dek-Místek)
68 mm nebo v Horní Lhotě (okres ZIín) 63 mm.
s

Zári

Dalšítepl;i měsíc. Pruměrná záÍIjováteplota v ČR dosáhla hodnoty 14,6 oC (1,8 oC nad dlouhodobym prriměrem).
Tepleji bylo na Moravě a ve Slezsku, kde pruměrná měsíční
teplota dosáhla až 15,1 oC (I,9 oC nad dlouhodob; m pruměrem), chladněji bylo v Čech ách (I4,3 oC s odchylkou I,7 "C).
Nadpruměrné teploty byly v tomto měsíci doprovázeny
i qiskytem tropick1ich a letních dní. 4. a 5. záÍi p ekročila
maximální teplota vzduchu tropickych 30 'C na adě stanic
Moravě a ve Slezsku, místy i v Čechách. 5. záŤíbyla Zaznamenaná nejvyššímaximáIní denní teplota 31,8 oC v Karviné
a na stanici Lučina (okres Fq dek-Místek). Posledním tropic$im dnem roku bylo 13. záÍí(maximáIni denní teplota
na

v Poho elicích v okrese B eclav dosáhla 30,1 'C). Nejnižší
minimální teplota byla Zaznamenána 16. záÍína Šumavě,

kde klesla teplota na Rokytské Slati až na _6,3 'C. Pr měrn1
měsíčnísráŽkovy rihrn 49 mm odpovídá94 7o dlouhodobého pr měru, nižšírihrny srážekbyly Zaznamenány na v; cho-
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Měsíc íjen je, hlediska ročníhochodu teploty charakterizován rychlym poklesem teploty vzduchu. Teplotně odpovídal íjen dlouhodobému pruměru, plošn;i pr měr dosáhl 7,8 oC, coŽ bylo jen 0,2 oC pod dlouhodob; m pruměrem. Nejteplejším dnem byl 4. íjen (poslední letní den roku
s maximálni denní teplotou v Doksanech 27 'C) a nejchladnějším14. Ííjen.Prvním dnem S celodenním mÍazem byl 8.
íjen na stanici Lučníbouda v Krkonoších (maximáIní denní teplota _0,8 "C). Yyznamnější stážky byly zaznamenány
pouze v obdobi mezi 6. a 12. íjnem, měsíčnírihrn 45 mm
však odpovídá dlouhodobému pruměru (I07 %). Nejvíce srážeknapadlo na Labské boudě (160,5 mm) a nejméné zaměsíc
na stanici Strojetice (okres Louny) 9,5 mm.
Listopad

Měsíc byl v nižšícha st edních polohách teplotně podpruměrn, a na horách teplotně vyrazně nadpruměrn;i (někde
aŽ o 3 'C teplejší).Invetzní počasíje moŽné doloŽiti na délce slunečníhosvitu. Během listopadu zaznamenáme V Čn
pruměrně kolem 50 hodin slunečníhosvitu, na h ebenech
Šumavyvšak v listopadu svítilo slunce podle mě ení klimatologic$ ch stanic p es 180 hodin. Plošn;i pruměr teploty vzduchu pro celou republiku byl2,5 "C (0,2'C pod dlouhodob;im
pruměrem). Listopad bude v klimatologick

ch

adách uváděn

jako extrémně such měsíc, jeden z nejsuššíchv celé historii p ístrojovych mě ení. Ve srovnání s dlouhodob m pruměrem je označen jako mimo ádně podnormáIni, s pruměrn m
rihrnem srážek lmm, což odpovídá jen Zvo dlouhodobého
pruměru. Témě 307o všech srážkoměrnych stanic zaznamenalo nulovy rihrn srážek a na 90%o stanic byl srážkovy rihrn
do 1 mm. Na stanici v pražskémKlementinu se jednalo o nejsuššílistopad od roku 1804, tedy od počátku souvislého mě ení srážek na této stanici. Úrovně sucha (355denního prutoku však bylo dosaženo na konci měsíce pouze na někter; ch

menšíchtocích.

Prosinec

Poslední měsíc roku 2011 byl teplotné i srážkově nadnor-

mální. Pruměrná teplota I,9 oC znamenala kladnou odchylkl2,,9 oC od dlouhodobého pruměru, všechny kraje, s vyjimkou Zlínského,byly o více než 2 oC teplejší, než odpovídá

dlouhodobému pruměru. Nejteplejším dnem byl 4. prosinec
oC a nejchladnějším 20. prosinec s odchyls odchylkou +6,6
kou _2,6 oC od dlouhodobého pruměru. Srážkovy pruměr pro
Českou republiku (48 mm) byl p ekonán o 9 mm a dosáhl tak
II97o dlouhodobého prriměru. Rozloženi stážek bylo v prosinci nerovnoměrné, v Čechách napršelo I35 %o, fld Moravě
a ve Slezsku jen 86 7o ďIouhodobého pruměru. První vyznamnější sněhová pokr;ivka je zaznamenána až ve druhé dekádě
měsíce, maximálních 105 cm na Labské boudě bylo dosaženo 25. prosince.
Zdtoj informací www.chmi.cZ a www.infomet.cz
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