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Weatherin the Czech Republic in 2013. Both the course of the weather and description of main events in inďvidual months
of
the calendar are presented in the paper. The main events of the year 2013 were cold March, floods
on June and warm Christnias
period. Yearly temperafure was 0.6 oC above normď for whole Czech Republic and precipitation
amount was normal (ust 8 7o
above the normal).
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1. Úvoo

Rok 2013 byl teplotně nadnormální (0,6 oC nad

dlou_
hodobym prriměrem 1961_1990). Teplotní odchylka v jed_

notliv ch měsicich kolísala od +2,6 oC v červenci (teplotně mimo ádně nadnormálni měsíc) až po -3,I oC v b eznu
(měsíc teplotně podnormální). obr. 1 ukazuje, Že 8 měsí_
c bylo teplejších a 4 měsíce chladnější,než by odpovídalo

nec a prosinec byly podnormáIni, žádn ,z měsíc nebyl silně
podnormálni. Celkově napršelo v 7 měsícíchvíce a V 5 mě_
sícíchméně, než by odpovídalo dlouhodobému prtiměru.
Yyrazné sněženína konci bÍezna a začátkem dubna se Spo_
lečně s červnovymi povodněmi a vánočním oteplen ím zapíšído dějin klimatologie.

2. PoČAsÍv JEDNoTLIvÝcH vrĚsÍcÍcH
Leden
Hned na začátku roku zapÍíčinilyvydatn é stážky a tání

sněhu vzestup hladin některych tokri hlavně v oblasti Šumavy
a Krušn ,ch hor. Úhrny sráŽekna někter]ich stanicích západ-
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ní části Českérepubliky p esáhly dne 4.tedna 30mm (nap
mm na stanici Jelení v okrese Karlovy Vary, 40,8 mm
na stanici Bed ichov, Nová Louka nebo 38,8 mm na stanici
Luby). MaximáIni teplota Se v tento den i ve vyššíchpolo_
hách pohybova|a nad bodem mÍanJ a srážky byly sněhové
.
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MěsÍčníprriměrl Dlouhodob

prriměr

obr ] Ročníchod
bym
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teploty vzduchu v roce 20]3 ve Srovndní s dlouhodoměreffi Za období 1961_]990 (prostorové pr měry teploty pro

zemí ČH.

Fig. 1. The annual course of air temperature in 2013 in comparison with
a long-term average for period 1961-1990 (spatial air temperature averages

for

CR).

pr měru. Srážkově byl rok jako celek normáIní (8vo nad dlouhodobym pr měrem). Nejvíce srážek
spadlo v Českérepublice v červnu (v pr měru l46ffiffi, což
činilo I73 vo dlouhodobého prriměru) a nejméně v prosinci
(v pr měru jen 2lmm, to je 44%o dlouhodobého prtiměru).
Z obr. 2 p|yne, že měsíce leden a květen byly nadnormálni
dlouhodobému

a červen dokonce silně nadnormální. Měsíce duben, červe-
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obn 2 Ročníchod srdžekv roce 20]3 ve srovndní s dlouhodobym pruměrem za období 196]_1990 (prostorové hrny srdžek pro zemí Čil.
.torour,oaotuv

Fig. 2. The annual course of precipitation in 2013 in comparison with
a long-term average for period 1961-1990 (spatial precipitation totals

averages

for

CR).

ny (nap . 35,0mm na Labské boudě nebo 33,6mm v Prášilech), které zapÍíčinilyv lednu už podruhé
na našem ízemídosažení 3. SPA

(na Doubravě

v

Pa íŽově nebo

na Dyji v Podhradí).

Únor

Dalšívlna sněženi zasáhla

ízemíČRve dnech

12. a 13. rino-

ra na celém ízemi Českérepubliky. Nejvyššíq ška nového sněhu

dosáhla 25 cm na Benecku (okr'
Semily) 12. rinora a l2cm na stanici Horní Lideč (okr. Vsetín)
13. rinora. SněŽeni v těchto dnech

komplikovalo doPravu nejen

v ČR, ale i v Maďarsku, Rakousku
a Ve Slovinsku. V;iška sněhové

pokr; vky postupně dosáhla zimních maxim, která jsou zobrazena
February)'
(from December to
na obr. 3 _ jedná Se o maximum
Fig. 3. Maximum of snow cover during the winter 2012/2013
sněhové pokq vky na stanicích
do konce rinora 2013.
2OI2
prosince
ČrnrnÚ od
jen na h ebenech. Limnigrafická stanice Kraslice na Svatavě
iak slabě p esáhla i 3. stupe povod ové aktivity (3. SPA)'
B ezen
od druhé dek ády ledna se však vrátilo zimni počasía sně_
JjŽ nakonci nora a zač,átkem bÍezna Se v p edpovědích
Ženi.Yyznamné sněžení bylo zaznam
j aru .
mete oro1 o gťr zač a\y obj evo v at zmínky o p i ch ázejícím
západnich Čechách, na Šumavě a Če
nad
hodně
Nejnižšídénnítep1ota se 7. a 8. bÍezna dtŽela
v noci na I7. a během dne 17' ledna
."C a na jtŽniMoravě klesla minim áIni teplota jen k 9 "C,
5
Vacov,
oC' Na
ho sněhu dosáhla nap . ve Vimperku 30 cm, na stanici
nap . ve Vizovicích a StráŽnici bylo namě eno 9,4
cm
27
Horách
ch
Peckov (okr. Prachaiice) 28 cm, v Kašperslcobn 3 Maximalní v ška celkové sněhové pokrvt<y

v zimě 20]2/201j (prosinec_ nor)'
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b ezna2013 na stanici Cheb'
2013 in the
Fig. 5. Decrease oÍ air temperature from ]7th to ]]th March
station.
gic
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Cheb mete orolo
Obr. 5 Pokles teploQ vzduchu z l0- na

čdra).

(short
The yearly course of snow cover in 2013 at Lysd hora
(dotted
violet
Milešovka
line),
red
(tong
dashed
dashed blue line), Šerdk
Iine) and Churd ov (solid Sreen line)'

Fig.4.

,

jtŽ mírnebo v Husi nci 26cm. Na Moravu dorazilo sněžení
polonižších
v
sněhu),
jen
nového
4cm
.
nap
(na
Šeráku
nější
pi
které
hách Moravskoslezského kraje byly srážky dešťové,
nebezpečná
tak
se
ela
dopadu na povrch namrza\y, a vytvá
konci
ledovka, stejně jako v prosi nci 2012 (Tolasz 2013). Na
stáŽeknad
rihrny
Zaznamenány
byly
(2g
3O.ledná)
a
."
měsíce
25mmv oblasti Krkonoš, Šumavya Českomoravskévrchovi-

2
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Duben

Na začátkl dubna pokračovaly d''y Se sněžením,

na Šumavěa v Krkonoších sněž1lo ještě i 19. a 20. dubna, ale
jIž 10. dubna byly Zaznamenáb ny Ve vychodní části Čnprvní
lt*
jarni bou ky doprov ázené i kru_

pobitím. První letní den (maxi_

mální denní teplota je rovna nebo

vyššínež 25 'C) byl namě
vY2

en
18. dubna, kdy maximálni teplota p ekročila 20 "C na celém ze-

mí S v1jimkou nejvyššíchhorskych poloh (obr. 8). Nejtepleji

bylo tento den v Doksanech
(28,7 'C) a V Dob ichovicích
(28,6 'C). Ve stejny den se

oro
ff
obr 6 MaximtÍlnív ška celkové sněhové pokrvlq v chladném p lroce 20]2/2013 ( íjen_b ezen).
Fig. 6. Maximum of snow cover during the winter half-year 2012/2013 (from October to March).
začala Znovu nar stat vyška sněhové pokryvky na hor ách
(obr. 4) a sněžilo i v n1Žšíchpolohách. Celodenní sněžení
31. b ezna na severoq chodní Moravě vytvo ilo souvislou
sněhovou pokryvku i v nižšíchpolohách na opavsku (Melč
48 cm), Karvinsku (Bohumín 42 cm) nebo Novojičínsku

(Nov] Jičín40 cm) a na mnoha místech došlo tak k

dru_

hému maximu q šky sněhové pokryvky v zimním pťrlroce 201212013 (obr. 6 a 7). Synoptické p íčinytéto situace
popsali Sandev, DvoÍák (2013). V prvních t ech měsicich
roku byly i vlivem celkově nižšíchteplot rozptylové pod_
mínky často nep íznivé,coŽ se projevilo vyso$ m počtem
dnti S p ekročenímdenního imisního limitu pro PMro
v 1. čtvrtleti2013. V Moravskoslezském kraji tak na většině lokalit už v tomto období došlo k p ekročenímaximálního počtu 35 dnti s nadlimitní 24hodtnovou koncentrací
PMro akceptovanych legislativou.

na Solární a ozonové observato i
v Hradci Králové vyskytl extrém-

ně podprtiměrny stav celkového množstvíozonu (315 D.U.
je 20 Vo pod dlouhodob;im pr -

měrem) a UV index p esáhl na stanicích Hradec Králové,
Labská bouda, Košetice a Kucha ovice kritickou hodnotu 5.

Květen

Měsíc květen si budeme pamatovat jako nenápad_
ny měsíc s čas| mi dešťovymi sráŽkami. V pruměru v tento měsíc prší13 dní (Tolasz a kol. 2007), V roce 2013 však
na mnoha stanicích bylo Zaznamenáno více než 20 dní
Se srážkou _ Skuteč (okr. Chrudim) 28 dní, Nová Byst ice
(okr. Jind ichriv Hradec), Velichovky (okr. Náchod), Hradec
Králové, Svobodné Dvory nebo Ševětín,Mazelov (okr. České

Budějovice) 27 dni.Yyznamné sráŽkové rihrny spadly na mno_
ha místech ČRve dnech 2.,7.,26.,29. a 30. května, hlavně

v Čechách, p ekračovaly i 30mm za24 hodin - Jelení, Nová
Pec (okr.Prachatice) 66,2mm 2.května, Milešovka 53,6mm

7. května, Něčín,Bělohrad (okr.
P íbram) 42,8mm 29. května nebo Kdyně (okr. Domažlice)
40,2mm 30. května. UŽ 31. květ_
na byl tak jako p edzvěst nad_

cházejicích povodní dos ažen
3. SPA na Klabavě V Hrádku

a v profilu Nová Huť. Takto vlhb7 květen, kteq byl jako celek
naílzemíČR srážkově nadnormál-

ní S pruměrn; m srážkovym rihr-

nem

113

mm (I54%o dlouhodobé-

ho pruměru), se staljednou

zpÍičin

povod ové situace v červnu 2013.
Frontální počasís sebou většinou
p ináší nejen srážky, ale někdy
i bou ky S nebezpečnymi dopro_

vodn; mi jevy. Tak tomu bylo nap .
19. května, kdy na studené frontě
byly pozorovány bou ky na celém

obr 7 Dopravní komplikace 3]. b ezna 20]3 v Haví ově.
Fig.7. Trffic dfficulty on 3]st March 2013 in Haví ov.
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ílzemíČR, S nárazy větru p es
25 m.s-l _ Hulice (okr. Benešov)
29,I m.s_l, Košetice (okr. Pelh i_
mov) 27,4 m.s_l, Šerák v Jesení-

3

uŽiti matematického modelo v ání
pro p edpověď mimo ádn ch srážek Brožková et al. (2013) a klimatologii srážek Valeriánová et
aI. (2013).

Prvním tropick1 m dnem

V

roce

.k se stal I7 . červen' kdy maximálp esáhní teplota dosáhla

''ébo
Ia 30 "C na 7 5 stanicích v celé
Čn. Nejvyššíteplota byla Zaznamenána na stanici Nedrahovice,

Rudolec (okr. P íbram) 32,9 oC,
v Tábo e (32,5'C) nebo v Lednici

(32,3 "C). Jen o den později,
18. června, bylo V okrajovych
částech města Krnov, v místních
částech JeŽník a Kostelec, pozo-
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ČR dne ]B. dubna 2013.

Spatial distribution of daily maximum temperature in CRfor lY'h April 2013.

kách 25,9 m.s_l, Liberec 25,6 m.S_l, Milešovka 25,4
aLysáhora v Beskydech 25,2

m.S_1

m.S_1.

Červen
V posledních 20 letech bylo Zaznamenáno V ČR něko-

lik

rováno tornádo. Na základě místního šet ení (pracovníky pobočky ČHnnÚ ostrava), zjištěn ch
a zdokumentovan;ich škod, rozhovorťr Se svědky události, p íp.

la-

tan

plošně rozsáhlych a časově déletrvajícíchpovod o-

vych situací zprisoben; ch srážkami, nap . v červenci I99]
na Moravě, V Srpnu 2002 v Čechách nebo několik povod oqich situací v létě 2OI0 na celém izemíČn.V červnu2013
postihly zemí ČR rovněž povodné, a to v několika vlnách.
Po p e ďchozím silném nasycení povodí zapÍíčinilymimoÍádnésrážky, které p esáhly v někter;ich oblastech 100mm,
začátek povodní hned 1. června Horní Maršov (okr.
Trutnov) 130,3 ffiffi, Zbytiny (okr. Prachatice) 108,3 mm,
St ezimí (okr. Benešov) 107,0 ffiffi, Frantoly, Klenovice
(okr. Prachatice) 101,0mm. Podrobně popisují synoptické p íčinyčervnovych povodní Sandev, Dvo ák (2013), vy-

S lidmi

odstra

ujícímivznlklé

škody a následky byla stanovena intenzitatornáda na stupe
F2, déIka prokázaného dotyku Se zemí cca 3 km a trvání cca
10 min (více na společnéwebové stránce ČHuÚ a AMS _
www.tornada_c z.cz).

V

prvním pololetí roku 2013 byla

Zaznamenána délka slunečníhosvitu pod dlouhodob;im
prťrměreffi, ktery je 803 hodiny. Délka slunečního svitu
byla však jen 604 hodiny, tj. 757o dlouhodobého prťrmětU Za leden až červen, p ič emž v každémz těchto 6 měsícri
svítilo slunce méně, než by odpovídalo dlouhodobému prťrměru (v rinoru dokonce jen 38 a v lednu 437o dlouhodobého prťrměru).

Červenec

V období od 22. do 30. července byla zaznamenána
v ČR tzv. horká vlna. Platné doporučení Světové meteorologické organizace (SMo) Ííká,Že za horkou vlnu pova-

žujeme minimálně pětidenní období, ve kterém maximáIní
oC vyšší
teplota je minimálně o 5
neŽ pr měrná maximální teplota
pro dan den. v Čn byvá taková
vlna podmíněna prouděním tropického vzduchu nebo postupně se proh ívajicítlakovou vyší,

která setrvává nad p eh átou

pevninou (Sobíšek a kol. 1993).
Definice navrhovaná SMo p ihlíži k místnímpodmínkám (srovnává v dané lokalitě aktuální tep-

lotní maxima S

dlouhodob; m
je vhodnějšínež jen často použivanéobdobí s teplotou nad 30 'C. Na jed-

prriměrem), proto

notliq

rrAFcl

$ $ $+rb$+{lts
obr. 9 Rozložení denního maxima teploty v Čn dne

]

1.

a S maximem 22.

íjna 2013.

Fig. 9. Spatial distribution of daily maximum temperature in CRfor

4

ch stanicích trvala

tato

horká vlna od pěti do osmi dn ,
nap . v Husinci (okr. Prachatice)
od22. do29. července' S pr měrnou maximáIní teplotou 30,9 oC

I

l'h October 2013.

července

(35,0 "C). Vlna veder byla zakončena p echodem bou kového pás-
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ma S intenzivními srážkami, během kter ,ch byly namě e_
ny denní uhrny p es 100mm (Nové Město pod Smrkem
I29,9mm a Hejnice 113,2 mm). Na LužickéNise (v pro_
filech Proseč a Liberec) a na Smědé (v profilech Frydlant
a

P edlánce) byly opět

chovych

tok

Zaznamenány zvyšené hladiny povrs dosaŽením 3. SPA.

Srpen

Na studené frontě, se vyskytly odpoledne 4. Srpna silné
bou ky v Karlovarském a Ústeckém kraji. Během odpoled_
ne a večera p ešly p es Čechy aŽ na Moravu a do Slezska.
Pásmo bou ek bylo doprovázeno silnymi nátazy větru až

m.s_1 Kocelovice (okr. Strakonice) žz,g ffi.S_l,
Chotusice (okr. Kutná Hora) 3l,6 m.s_l, Praha-Karlov
3I,4 m.s_1 a Plze , Mikulka 3O,9 m.s_l. SráŽkové rihrny
dosáhly až k 50mm - Vysluní (okr. Chomutov) 50,5mm
p es 30

nebo Pacov (okr. Pelh imov) 48,0 mm. V čase p ed p íchodem bou ek byla namě ena nejvyššíteplota na jihovychodní
Moravě _ Strážnice 36,0 oC, Štítnánad YtáÍi 35,4 oC, Brod
nad Dyjí 35,2 oC nebo Staré Město u Uherského Hradiště
35,0 oC. Po krátké pauze Se začátkem Srpna na naše uzemí dostavila dalšíhorká vlna, která trvala osm dní od 3. do

a20I3 anejvyšši zaznamenanou teplotou bylo 39,7 " C
V Brodě nad Dyjí Ve čtvrtek 8. Srpna 2013. Thto hodnota je absolutním namě enym maximem teploty nejen pro
tuto stanici, ale rovnéžpro celou Moravu (pro Čn ie absolutním maximem hodnota 4O,4 oC namě ená 20. srp na 2012
v Dob ichovicích u Prahy).
14. srpn

Zá í
Zatimco poslední sněženi zimy 201212013 bylo 26.května na Klínovci (1 240m n. m.) a na stanici Železná Ruda,
Špičák(947 m n. m.), tak první sněž eni zimy 2OI3]2OI4 už
I7. záÍi na Lysé ho e v Beskydech (1 322m n. m.). Ranní
minimální teplota se pod bod ÍÍÍrazrdostává v mÍazovych kotlinách celoročně, na konci záÍi Už jsme však Zaznamenávali
mrazivá rána s teplotou i pod _5 oC, nap . na BÍezníku(okr.
Klatovy) klesla teplota 28. záÍi až na _7 ,5 "C. A posledn i záÍijovy den, 30. záÍí,bylprvním dnem s celodenním mÍazem.
Na nejvyše položené stanici v ČR, na Sněžce, stoupla maximální denní teplota jen na _0,5 oC.

ch synoptick ch situací je pozorován vel(
tozdil v teplotách mezi západni a vychodní částíČn. Tak
někter;

tomu bylo i 1 1 . ijna, kdy se vlnilo front áIni tozhtani, které
oddělovalo studen ,vzduch na západě od teplého na vychodě.
Rozdíl v maximálnich teplotách dosáhl až 20 oC - maximál_
ní teplota na B ezníku (okr. Klatovy) dosáhla jen 2,4 "C, ale
ve ValašskémMezLÍiči 22,7 oC (obr. 9). Tento st et dvou rŮznych vzduchovych hmot zprisobil i vyp adáváni vyznamnych
'
dešťoqich sráŽek _ nap . Blatnice pod Sva|im Antonínkem
(okr. Hodonin) 35,2mm nebo Novl Bor 323 mm. ve dnech
Il. až 13. íjna Se V Severních Čechách několikrát za sebou
vyskytly vyznamné srážkovésituace v oblasti Šluknovského

qiběžku, které zp sobily vzestup hladin někteqich ek.
Kamenice v H ensku dosáhla postupně až těsně pod hranici
3. SPA. Poslední letní den Se v roce 2013

- 28.

vyskytl docel apoz-

ijna vystoupila maximálniteplota na stanici Praha,
Karlov na 25,9 "C. V historii Se nevyskytl letní den nikdy
později. Zajimavé však je, Že p ed 28. Íijnem byla namě ena
maximálni teplota vyššíneŽ25 "C už 8. záÍi azdálo se, že to
bude poslední qiskyt letního dne V roce.
dě

Tepl;i konec Íijna pokračoval i začátkem listopadu, 8. listopadu dokonce v Dyjákovicích (okr. Znojmo) dosáhla maximálni teplota 20,I oC a na mnoha dalšíchmístech se k této

hranici bliž1la. Ale uŽ 9. listopadu začal padat sníh (lcm
nového sněhu na Lučníboudě) a 10. listopadu napadlo nap
na Churá ově (14 cm), na stanici Frymburk, Svaty Tomáš
(okres Česk] Krumlov) I2cm nebo v Srní (okr. Klatovy)
1 1 cm nového sněhu. Sníh však postupně odtáv al a Ig. listopadu už opět byla ČR bez sněhové pokryvky. Po dalších
vlnách sněženíbyla v listopadu nejvyššíq ška celkové sněhové pokryvky 40 cm na Lysé ho e v Beskydech dne 27 . lts.

topadu.

Prosinec
Začátkem prosince ještě několik dní sněžIlo, ale nejvyš_

šíhodnoty celkové sněhové pokr] vky byly namě eny jIž

9. prosince (85 cm na Labské boudě a 78 cm na Lučníboudě) a o den později 70 cm na Lysé ho e. P ispělo k tomu fron_
tá|ni sněžení, které do ČR zasahovalo po okraj i vyrazné tlakové niže, která byla pojmenována Xaver. Tuto tlakovou niži

doprovázely vysoké rychlosti větru , v nárazechp es 30 m.s_l
Sněžka 4. prosince 34,9 m.s-l, Milešovka 5. prosince
3O,2 m.s_l. Nejvíce stanic zaznamenalo nárazy většínež
30 m.s_l 6. prošin.. _ Ústí nad Labem, Kočkov 33,8 ffi.S_l,

Javorovy vrch

V

Beskydech 33,7 m.s_l, Lučníbouda

Šerák 3l,6m.s_1 a Milešovka 3o,gm.s_l. Na Luční
boudě ještě i7. prosince 30,8 m.s-l. Ve druhé dekádě se však
vyrazně oteplilo, maximální teplota od 12. do 17. prosince
na stanicích běžně p ekračovala 10 "C. Po mírném ochlazení se však od25. prosince opět oteplovalo a 28. prosince byla
maximálni teplota v Karviné 1 5,2 "C, v Bohumíně a na stani_
ci ve Slezské ostravě 15J'C. Sněhová pokn-ivka tak zristala
jen v nejvyššíchpolohách pohraničníchhor (Churá ov 13 cm,
Lysá hora 22cm, Šerák25cm, Lučníbouda 27 cm a Labská
32,O m.s_l,

bouda 60 cm).
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