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The year 2017 in the Czech Republic. The article summarizes the main phenomena in months of 2017 in meteorology, climatology, hydrology and air quality. The average annual temperature reached 8.6°C, with a deviation of 1.3°C above normal, and
the year ranks between the extremely warm years. The annual rainfall total of 677 mm corresponds to normal. The maximum
depth of snow cover recorded at 168 cm only in mid-December. For each month, the highest and lowest temperatures, significant rainfall amounts and, possibly, higher wind speeds are given. If the level of flood activity in the Czech Republic was
reached or a smog situation was declared, they are also listed in the overview.
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pad a prosinec měly úhrn nižší, než je normál, ale jsou klasi
1. ÚVOD
Rok 2017 byl s průměrnou teplotou 8,6 °C a s odchyl fikovány jako měsíce srážkově normální. V březnu, v červenci
kou +1,3 °C od normálu 1961-1990 silně nadnormální, stej a v září byl úhrn vyšší, než je normál, ale jsou klasifikovány
rovněž jako měsíce srážkově normální.
ně jako předchozí roky 2014, 2015 a 2016 (obr. 1), které však
byly významně teplejší. Teplotní
odchylka v jednotlivých měsících
(obr. 2) kolísala od +3,5 °C v břez
nu, teplotně silně nadnormální
měsíc na hranici měsíce mimořád
ně nadnormálního, až po -2,8 °C
v lednu, který tak byl měsícem tep
lotně podnormálním. Roční srážko
vý úhrn 675 mm zařazuje rok mezi
roky srážkově normální (normál
za období 1961-1990 je v Česku
674 mm). Nejvíce srážek, v průmě
ru 90 mm, což bylo ale jen 113 %
normálu, napadlo v České republi
ce v červenci a nejméně, v průmě
ru jen 24 mm, to je 63 % normálu,
v únoru. Oba tyto srážkově extrém
ní měsíce však zůstaly v intervalu
měsíců srážkově normálních. Na
obr. 3 vidíme, že jen měsíce duben
a říjen byly silně nadnormální (162 Obr. 1 Průměrná roční teplota vzduchu v ČR od roku 1771 proložená llletým klouzavým průměrem
resp. 188 % normálu), měsíc kvě a lineárním trendem.
ten byl s 58 % podnormální, měsí Fig. 1. Annual average of temperature since 1771 fo r the Czech Republic with an 11-year moving average
ce leden, únor, červen, srpen, listo and a linear trend.
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V článku je uvedeno i předběžné hodnocení kvality ovzdu
ší v roce 2017 v návaznosti na rozptylové podmínky v ovzdu
ší. Znečištění venkovního ovzduší suspendovanými částice
mi frakce PM10 a PM2 5, benzo[a/pyrenem a přízemním ozo
nem (O3) představuje hlavní problémy kvality ovzduší v Česku.
Úroveň znečištění závisí nejen na množství emisí, ale i na pře
važujících meteorologických a rozptylových podmínkách
v daném roce. Vzhledem k procesu získávání a zpracování
odebraných vzorků je do článku zahrnuto pouze hodnocení
suspendovaných částic PM10 (obr. 4)*1), přízemního ozonu O3,
oxidu dusičitého NO2 a oxidu siřičitého SO2. Ve všech přípa
dech se jedná o neverifikovaná data ze stanic automatizované
ho imisního monitoringu (AIM) ČHMÚ a dalších přispěvate
lů. Verifikované koncentrace naměřené na stanicích AIM a kon
centrace naměřené na manuálních stanicích jsou vyhodnoceny
až v rámci tabelární a grafické ročenky ČHMÚ, která vychází
vždy ve druhé polovině následujícího roku. Maximální povo
lený počet překročení (35x za kalendářní rok) hodnoty denní
ho imisního limitu PM10 (50 pg.m-3) byl v roce 2017 překro
čen na 47 stanicích AIM (obr. 5), přičemž na počtu překročení
hodnoty imisního limitu se nejvíce podílel měsíc leden (hod
noceny stanice, pro které jsou údaje za všechny měsíce roku
2017). Maximální povolený počet překročení (25x v průměru
za tři roky) hodnoty imisního limitu maximální denní 8hodinové koncentrace O3 (120 pg.mT3) byl překročen na 17 stani
cích (obr. 6). V roce 2017 bylo vyhlášeno 39 smogových situací
a 17 regulací z důvodu vysokých koncentrací PM10 a dvě smo
gové situace z důvodu vysokých koncentrací přízemního ozonu
O3. K 1. lednu 2017 vstoupila v platnost novela zákona o ochra1

Kromě koncentrací suspendovaných částic PM 10 je v grafu
znázorněna průměrná denní teplota vzduchu a hodnoty ventilačního
indexu VI, který je jedním ze způsobů číselného vyjádření rozpty
lových podmínek a je definován jako součin výšky směšovací vrstvy
a průměrné rychlosti větru uvnitř směšovací vrstvy. Vpodmínkách ČR
nabývá ventilační index zpravidla hodnot od stovek do 30 000 m2.s-1.
Hodnoty ventilačního indexu pod 1 100 m2.s -1 indikují nepříznivé
rozptylové podmínky, hodnoty mezi 1 100 a 3 000 m2.s -1 mírně
nepříznivé a hodnoty nad 3 000 m2.s -1 indikují příznivé rozptylové
podmínky. Situace s nepříznivými rozptylovými podmínkami nezna
mená nutně vysoké koncentrace znečišťujících látek. Obráceně ale
můžeme říci, že k výraznému a plošně rozsáhlému překračování
imisních limitů dochází téměř výhradně za mírně nepříznivých
a nepříznivých rozptylových podmínek a za spolupůsobení dalších
meteorologických faktorů.

ně ovzduší č. 201/2012 Sb., která upravila podmínky pro vyhla
šování a odvolávání smogových situací a regulací, resp. varo
vání. U PM10, NO2 a SO2 se při vyhlašování nově zohledňuje
výhled na následujících 24 hodin. Koncentrace PM10 se hodno
tí pouze na základě klouzavých 12hodinových průměrů. Nově
se zavádí také vyhlašování varování v případě překročení regu
lační prahové hodnoty pro NO2 a SO2, a to bez ohledu na před
pokládaný vývoj koncentrací. Podrobnější informace k novele
zákona jsou uvedeny v článku Vlčka a Jurase (2017).
Z odtokového hlediska byl rok 2017 celkově podprůměr
ný, a to ve většině hlavních sledovaných povodí. Celkově nejmenší průtoky byly zaznamenány v povodí Dyje, naopak prů
toky blízké dlouhodobým průměrům byly v povodích Odry
a Olše. První dvě třetiny roku byly charakteristické výskytem
podprůměrných průtoků a v letních měsících (červen, červenec
a srpen) i výrazně podprůměrných ve všech hlavních povodích.
Celkově nejmenší průtoky se vyskytovaly v červnu a v srp
nu, kdy v necelé čtvrtině hlásných profilů průměrná vodnost
odpovídala Q355d, což je úroveň značící stav hydrologického
sucha, nebo byla menší. Ve zbývajících měsících roku došlo
k mírnému zlepšení situace, zejména pak v září a říjnu v povo
dí Olše a Odry, kde hodnoty měsíčních průtoků dosahovaly
místy až 2,5násobku dlouhodobých průměrů pro toto období.
Naopak v povodí Dyje a Vltavy byly průtoky i v posledních čty
řech měsících roku výrazně podprůměrné. Během roku 2017 se
nevyskytla žádná výrazná povodňová událost, i když odtoko
vé události s dosažením úrovně pro stupně povodňové aktivity
(SPA)2)*byly zaznamenány s výjimkou ledna, listopadu a pro
since ve všech měsících roku. Odtokové situace s překroče
ním 3. SPA se vyskytly v roce 2017 pětkrát, a to v únoru na
horním toku Labe v profilech Vestřev a Les Království, v dub
nu na Bečvě v Teplicích nad Bečvou, v červenci na Smědé
v Předláncích a v říjnu na horním toku Labe ve Vestřevi a hor
ním toku Jizery v Jablonci nad Jizerou; ve všech případech
2)

Stupeň povodňové aktivity vyjadřuje míru povodňového nebezpečí.

1. stupeň - bdělost, nastává při nebezpečí přirozené povodně
a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí. 2 . stupeň - p o 
hotovost, vyhlašuje příslušný povodňový orgán, když nebezpečí
povodně přerůstá v povodeň a v době povodně, když však ještě
nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto. 3. stupeň ohrožení, vyhlašuje příslušný povodňový orgán v době povodně při
bezprostředním nebezpečí nebo při vzniku větších škod, ohrožení
majetku a životů v záplavovém území

20

L I Li Li
y |

15

10

5

0

-5

-10

m
m
1

2

l
i
3

M ěsíční p rům ěr

n i
4

5

6

7

■ Dlouhodobý průměr 1961-1990

8

9

10

11

12

■ Dlouhodobý průměr 1981-2010

Obr. 2 Roční chod teploty vzduchu v roce 2017 ve srovnání s normálem za
období 1961-1990 a 1981-2010 (plošnéprůměry teploty pro území ČR).

Obr. 3 Roční chod srážek v roce 2017 ve srovnání s normálem za období
1961-1990 a 1981-2010 (plošné úhrny srážek pro území ČR).

Fig. 2. The annual air temperature in 2017 in comparison with a normal
forperiod 1961-1990 and 1981-2010 (spatial air temperature averages
fo r CR).

Fig. 3. The annual precipitation in 2017 in comparison with a normal for
period 1961-1990 and 1981-2010 (spatial total precipitation averages
fo r CR).
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vyhlášeny na konci první dekády na
severní Moravě. Od začátku měsí
ce postupně přibývalo ovlivně
ní toků s výskytem ledových jevů.
Nejdříve se začaly ledové jevy ve
formě zámrzů nebo ledu u břehu
vyskytovat na menších horských
tocích, postupně se objevily i na
tocích středních. V pátek 13. ledna
1.1.
15 1
20.1.
12.2.
20.2
12 3
26.3
0.4.
23.4.
7.6.
21.5.
4.6.
18.6.
postupovala přes území ČR hlubo
140
,
80
ká tlaková níže, nazvaná Egon, kte
rá přinesla přechodné zesílení prou
dění. Lednové maximum rychlosti
větru 32,6 m.s-1 bylo zaznamená
no v tento den na Klínovci4), okres
Karlovy Vary, v 08:15 SEČ. V obdo
bí od 19. do 29. ledna bylo postup
ně vyhlášeno 16 smogových situa
cí a 8 regulací na většině území ČR
(v případě aglomerace O/K/F-M5)
Obr. 4 Vývoj průměrných denních koncentrací PMlg, celorepublikové denní teploty a ventilačního indexu
bez Třinecka trvaly až do 3. úno
(podle modelu ALADIN), rok 2017. LV je hodnota stanoveného limitu.
ra). Tato lednová epizoda byla zají
Fig. 4. Average daily concentrations of PMig regional daily temperature and the ventilation index (depenmavá mimo jiné i tím, že dosaže
ding on the model ALADIN). 2017 LV is the limit value.
né koncentrace byly v Čechách vět
šinou vyšší než na severní Moravě.
kulminační průtok nepřekročil hodnotu průtoku s dobou opa Toto období je podrobně popsáno v článku Šopka a kol. (2017).
kování 2 roky.
Nejvyšší lednová teplota 8,6 °C byla naměřena 29. ledna ve
Podrobné operativní informace o průběhu počasí v ČR
Starém Městě pod Sněžníkem na Paprsku, okres Šumperk,
i zahraniční zajímavosti jsou průběžně zveřejňovány na specia měsíc jako celek byl však s průměrnou teplotou -5,6 °C jedním
lizovaných informačních stránkách Českého hydrometeorolo z nejstudenějších v historii měření; podstatně studenější leden
gického ústavu (ČHMÚ) Infomet (2018) a aktuální informa byl zaznamenán jen v letech 1823, 1830, 1838, 1848, 1864,
ce o počasí, podnebí, vodních stavech a průtocích i koncent 1893, 1940 a 1942. Ledovka se v lednu v ČR vyskytuje běžně,
racích znečišťujících látek v ovzduší jsou dostupné na portálu
poslední dva lednové dny však byla zaznamenána na 68 stani
ČHMÚ (2018). V tomto článku jsou jednotlivé události upřes cích většinou v jižních, západních a středních Čechách. Výskyt
něny a doplněny.
ledových jevů na vodních tocích byl na konci měsíce pozoro
ván ve většině sledovaných profilů. V lednu roku 2017 bylo
2. SITUACE V JEDNOTLIVÝCH M ĚSÍCÍCH
vyhlášeno celkem 20 smogových situací a 11 regulací z důvo
Leden
du vysokých koncentrací PM10.
Začátek roku byl ve znamení nové sněhové pokrývky. Za
Únor
prvních pět dní ledna napadlo nejvíce nového sněhu (89 cm)
Nejnižší únorová teplota -20,3 °C byla naměřena 9. úno
ve Strážném3), okres Trutnov, 88 cm v Benecku, okres Semily,
nebo 79 cm v Černém Dole, okres Trutnov. Značné doprav ra v Kořenově na Jizerce, rašeliniště, okres Jablonec nad Nisou.
První smogové situace byly vyhlášeny v první únorové dekádě
ní komplikace způsobila tato situace 3. a 4. ledna, kdy ve
na severní Moravě a ve středních a východních Čechách. Denní
Strážném napadlo 48 cm nového sněhu a silný vítr vytvářel na
amplituda teploty bývá v únoru běžně od 1 do 6 °C (Tolasz
mnoha místech závěje. Celková výška sněhu tak dosahovala na
2007). Na začátku druhé dekády se začalo vyjasňovat a ampli
horách až 115 cm na Labské boudě, okres Trutnov, a v nižších
polohách až 39 cm v Trutnově. Maximální třídenní úhrny srá tuda přesahovala na mnoha stanicích 10 °C. Nejvyšší hodno
ta 31,0 °C byla naměřena 14. února na Kvildě-Perle, okres
žek se blížily 100 mm (99,5 mm v Černém Dole nebo 82,6 mm
v Dolním Dvoře, Rudolfově v okrese Trutnov). Lednové den Prachatice. Únorové maximum 32,8 °C z 21. února 2012 tak
zůstalo nepřekonáno. V období od 10. do 18. února bylo vyhlá
ní maximum úhrnu srážek 49,1 mm bylo naměřeno 4. ledna
šeno na celém území ČR 11 smogových situací a 4 regulace
v Černém Dole. Následovalo několik ledových dní (maximální
(Šopko a kol. 2017). Po 20. únoru bylo v ČR větrné (únorové
teplota ani přes den nedosáhla kladných hodnot), a to ve dnech
maximum rychlosti větru 32,0 m.s-1 bylo naměřeno 24. úno
6. a 7. ledna na všech základních stanicích měřicí sítě ČHMÚ.
6. ledna bylo „nejtepleji“ v Kopistech, okres Most (-2,3 °C), ra v Tušimicích, okres Chomutov) a na srážky bohaté počasí
(únorový denní maximální úhrn srážek 50,7 mm byl naměřen
a 7. ledna v Javorníku, okres Jeseník (-4,6 °C). 7. leden byl
22. února v Peci pod Sněžkou, okres Trutnov). Maximální tep
zároveň nejchladnějším dnem roku, kdy byla nejnižší teplota
lota přesahovala 15 °C a byla kladná i na horách, výška sněho
-34,6 °C naměřena na Rokytské slati, okres Klatovy, průměr
denní minimální teploty v Česku byl -18,6 °C a průměrná den vé pokrývky se tak většinou snižovala, na Klínovci z maxima
ní teplota jen -10,9 °C. První smogové situace a regulace byly
140

^

_

60

4)
3)

Pojmenování a názvy měřicích stanic a lokalit podléhá v každém
oboru vlastním pravidlům. V článku jsou vždy použity názvy p o 
dle dané oborové databáze, což může působit nesourodě, ale je to
formálně správné.
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Větší náraz větru (45,2 m.s-1) byl zaznamenán na Sněžce. Tato sta
nice však má při záporné teplotě a námraze měření rychlosti větru
značně nespolehlivé, není tedy většinou její maximum bráno v úva
hu.
Aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek.

3

88 cm na začátku měsíce na 52 cm
na jeho konci, v Peci pod Sněžkou
z 65 na 36 cm. Na většině horských
stanic tak byla roční maximální
výška sněhové pokrývky naměře
na už v lednu, nebo až na začátku
další sezony v prosinci. V prvních
dvou únorových dekádách byla vět
šina toků ještě ovlivněna ledovými
jevy. Až tyto intenzivnější dešťové
srážky na začátku poslední únoro
vé dekády v kombinaci se silným
západním prouděním a oteple
ním, které urychlilo odtávání sně
hové pokrývky, způsobily výrazné
vzestupy na tocích odvodňujících
zejména horské oblasti na severu
Čech. Na Mandavě ve Varnsdorfu
byl 21. února dosažen 2. SPA, na
Obr. 5 Počet dnů, kdy průměrná denní koncentrace PMlg překročila hodnotu svého imisního limitu
horním Labi v profilech Vestřev (50 pg.mT3) na stanicích AIM, rok 2017. Zkratka pLV označuje počet povolených překročení.
a Les Království byl 23. února pře
Fig. 5. The number of days with the average daily concentration of PMW exceeding the value of its limit
chodně dosažen 3. SPA při dvou (50 pg.m-3) at the AIM stations, 2017. pLV is the permissible number of instances exceeding the limit value.
letém průtoku a 2. SPA byl dosa
žen na Metuji v profilu Krčín, na
Bystřici v Rohoznici, na Jizeře v Bakově nad Jizerou a na
19. března na Divoké Orlici, Vydře, Křemelné, Otavě, Svatavě
Kamenici v Hřensku. Vlivem dotoku došlo přechodně k vze a Bystřici. Nejvyšší březnová teplota 24,1 °C byla naměřena
stupům i na středních a dolních částech toků nejvýše však
31. března ve Staňkově, okres Domažlice. V této souvislosti
s dosažením 1. SPA. 27. února byla naměřena nejvyšší teplo je zajímavé, že první letní dny (maximální teplota 25 °C nebo
ta 17,7 °C v Karviné. V únoru bylo vyhlášeno celkem 19 smo vyšší) se v ČR v březnu vyskytly naposledy v roce 1990. Od
gových situací a 6 regulací z důvodu vysokých koncentrací
té doby je první výskyt těchto letních hodnot teploty posunu
PM10. Denní imisní limit PM10byl na konci února překročen na
tý až na duben. Denní imisní limit PM10 byl v březnu překro
17 stanicích, převážně v aglomeraci O/K/F-M6) (obr. 5).
čen (obr. 5) na dalších 8 lokalitách (Třinec-Kosmos, KladnoŠvermov, Ostrava-Zábřeh, Ostrava-Fifejdy, Český Těšín auto
Březen
busové nádraží, Otrokovice-město, Zlín a Prostějov).
Měsíc začal větrným počasím, březnové maximum rych
losti větru 35,4 m.s-1 bylo naměřeno 4. března na Lysé hoře, Duben
okres Frýdek Místek, ale i další stanice zaznamenaly maxi
První letní den v roce 2017 byl v Česku zaznamenán 2. dub
mální rychlost nad 25 m.s-1 - Javorový vrch, okres Frýdek
na v Karviné (25,2 °C), nejvyšší dubnová teplota 26,0 °C byla
Místek, 28,8 m.s-1, Šerák, okres Jeseník, 26,5 m.s-1, Frenštát
naměřena již 10. dubna v Kopistech, okres Most, a do konce
pod Radhoštěm, okres Nový Jičín, 25,6 m.s-1 a Červená, okres
měsíce již nebyla překonána. V polovině měsíce se ochladilo,
Opava, 25,5 m.s-1. I přes toto větrné počasí byl 4. březen prvním
minimální teplota byla na všech stanicích až do konce měsí
dnem v roce s maximální teplotou vyšší než 20 °C; Dyjákovice
ce pod 10 °C a dubnová nejnižší teplota -20,0 °C byla namě
v okrese Znojmo zaznamenaly 20,4 °C. V noci z 9. na 10. břez řena 21. dubna na Kvildě-Perle. Do horských oblastí se vrátily
na byla zaznamenána první rozsáhlejší bouřková situace - bouř sněhové srážky, 19. dubna ráno bylo naměřeno 55 cm nového
ka byla zaznamenána na stanicích v jižních, západních, střed sněhu v Bělé pod Pradědem, Filipovicích a 52 cm ve Starém
ních a severních Čechách. Nejnižší březnová teplota -13,7 °C
Městě pod Sněžníkem, Paprsku. Maximální dubnový úhrn srá
byla naměřena 13. března v Kořenově na Jizerce, rašeliništi.
žek 49,5 mm byl v Heřmanovicích, okres Bruntál, naměřen ve
V polovině měsíce už výška sněhové pokrývky přesahovala
stejný den a 19. dubna byl rovněž zaznamenán nejvyšší dub
50 cm jen v horských oblastech - Klínovec 51 cm, Šerák 56 cm,
nový náraz větru 27,5 m.s-1 v Dolní Moravě, Slaměnce (Ústí
Luční bouda a Lysá hora, okres Frýdek Místek, 70 cm, Sněžka
nad Orlicí). K výraznějším vzestupům došlo až v posledních
84 cm a Labská bouda, okres Trutnov, 150 cm. Nejvyšší den dnech měsíce, kdy řada toků byla rozvodněná následkem trva
ní březnový úhrn srážek 50,0 mm byl naměřen 18. března
lých srážek s přispěním odtávání zbývajících sněhových zásob
v Prášilech, okres Klatovy, v Krušných horách a v Beskydech
v horských polohách. Denní srážkové úhrny se 27. dubna blíži
tento den sněžilo (6 cm nového sněhu na Klínovci a 5 cm na
ly 50 mm - Velké Karlovice, Benešky, okres Vsetín, 46,6 mm
Lysé hoře). Po těchto srážkách byly zaznamenány vzestupy
nebo Český Těšín, okres Karviná, 42,2 mm. Největší průtoky
hladin toků, které postihly celé území České republiky. U pod byly zaznamenány 27. až 29. dubna většinou na úrovni 30denhorských toků v Čechách byly navíc umocňovány odtává- ních průtoků, především na tocích v povodí Odry, Olše, horní
ním sněhové pokrývky. K překročení 1. SPA došlo 18. nebo
Moravy, Bečvy a s postupem odtokových vln i na dolní Moravě.
Přibližně ve 40 hlásných profilech přitom hladiny dosáhly vět
6) Hodnota imisního limitu pro průměrnou 24hodinovou koncentraci
šinou 1. SPA, na 15 profilech na Odře, Lubině, Ondřejnici,
PM 10 je dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném
Jičínce, Porubce, Vsetínské Bečvě, Bystřičce, Lutonínce, Opavě,
znění 50 pg.mT3. Legislativa připouští na dané lokalitě maximálně
Velké Stanovici, Bečvě a Moravě bylo dosaženo i 2. SPA a na
35 překročení hodnoty imisního limitu za rok, při vyšším počtu je
Bečvě v Teplicích nad Bečvou 3. SPA při dvouletém průtoku.
denní imisní limit považován za překročený.
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Kulminační průtok v 15 profilech
dosáhl hodnoty dvouletého průto
ku a na Porubce ve Vřesině odpo
vídal pětiletému průtoku. K pře
kročení denního imisního limi
tu PM10 došlo na další stanici, ke
konci měsíce byl tak denní imis
ní limit PM10 překročen již na 26
stanicích (obr. 5). Imisní limit pří
zemního ozonu O3 byl v dubnu pře
kročen na čtyřech stanicích (obr. 6
a 7), a to na venkovských pozaďových lokalitách Štítná nad Vláří,
Polom a Rudolice v Horách a na
předměstské stanici Brno-Tuřany7).
V dubnu dále došlo k jednomu pře
kročení hodinového imisního limi
tu SO2 na městské pozaďové stani
ci Plzeň-Lochotín. Povolený počet
překročení hodnoty imisního limitu
SO2 je 24 za kalendářní rok, imis
ní limit tedy nebyl na dané lokalitě
překročen8).

Obr. 6 Počet dnů, kdy maximální denní 8hodinová koncentrace O3 překročila hodnotu imisního limitu
(120 pg.m-3) na stanicích AIM, 2015-2017.
Fig. 6. Thenumberofdays with thedaily maximum 8-hourO 3concentrationexceeding thelimit(120pg.m-3)
at the AIM stations, 2015-2017.

Květen
Srážky od 3. do 7. května
(maximální denní úhrn 41,8 mm
v Radošicích, okres Plzeň-jih), kte
ré byly v horských oblastech smí
šené nebo sněhové, měly rozho
dující vliv na odtokovou situaci.
Na horách byl odtok dotován také
vodou z tajícího sněhu, v důsled
ku čehož byl na Úslavě v profilech
Prádlo, Ždírec a Koterov 5. května
překročen 1. SPA, později 8. květ
na také na Úhlavě v Tajanově. Ve
všech profilech byla vodnost men Obr. 7 Vývoj průměrných maximálních denních 8hodinových koncentrací O 3 a celorepublikových maxim
ší než dvouletý průtok. Jasné poča teploty (t podle modelu ALADIN), rok 2017. LVje hodnota stanoveného limitu.
sí na konci první květnové dekády Fig. 7. Average daily maximum 8-hour O3 concentration, regional maximum temperature (t following
znamenalo častý výskyt přízem the ALADIN model), 2017. LV is the limit value.
ních mrazíků v zemědělsky využí
13. května, kdy v Kopistech a v Brně, Žabovřeskách vystoupila
vaných oblastech, např. 10. května -8,1 °C v Doksanech, okres
Litoměřice, a v mrazových sníženinách i velmi nízkou teplo teplota nad 25 °C. V důsledku lokálních srážek byl 14. května
na Jevíčce v Chornici při dvouletém průtoku překročen 2. SPA
tu měřenou ve standardní výšce 2 m nad zemským povrchem.
(na stanici v Jevíčku, okres Svitavy, naměřen od 16:10 do 16:40
Květnové teplotní minimum -9,2 °C bylo naměřeno 10. května
SELČ úhrn 14,8 mm, denní úhrn 32,8 mm) a také 1. SPA na
na Rolavě, okres Sokolov, přičemž maximální teplota byla na
Rokytce ve Vysočanech, na Milevském potoce v Milevsku a na
stejné stanici ve stejný den 12,1 °C (denní amplituda 21,3 °C).
Největší denní amplituda byla však v těchto dnech naměře Lužické Nise v Proseči. Poslední dekáda května byla na svém
na na Kvildě-Perle (27,8 °C 11. května při minimální teplo začátku ve znamení bouřlivého větru s maximálním nárazem
tě -9,1 °C), největší květnová amplituda teploty však byla na
větru 26,4 m.s-1 v Dolní Moravě, Slaměnce dne 21. května. Na
Kvildě-Perle naměřena až 29. května (28,4 °C při minimální
předpovědních pracovištích ČHMÚ byl od začátku této dekády
teplotě -2,4 °C). Teprve třetí letní den v roce byl zaznamenán
očekáván první tropický den na konci měsíce. Ten se opravdu
vyskytl 29. května, nejvyšší květnová teplota a zároveň druhý
7) Hodnota imisního limitu pro maximální denní 8hodinovou
tropický den v řadě jsou zaznamenány o den později 30. květ
průměrnou koncentraci O3 je dle zákona o ochraně ovzduší
na v Praze, Uhříněvsi, 34,5 °C, a v Příbrami i první tropická
č. 201/2012 Sb. v platném znění 120 pg.m-3. Legislativa připouští na
noc (minimální teplota 20,1 °C). V tento den byly zazname
dané lokalitě v průměru za tři roky maximálně 25 překročení hod
nány i významné bouřky v širším pásu od Novohradských hor
noty imisního limitu za rok, při vyšším počtu je denní imisní limit
po Jeseníky na celkem 253 stanicích ČHMÚ. Denní srážkové
považován za překročený.
úhrny nad 50 mm byly zaznamenány na pěti z nich - 52,7 mm
8) Hodnota imisního limitu pro průměrnou hodinovou koncentraci
SO3 je dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném
v Poličce, okres Svitavy, 55,3 mm na stanici Vysočina, Jančour,
znění 350 pg.m-3. Legislativa připouští na dané lokalitě maximálně
okres Chrudim, 58,4 mm ve Velkých Losinách, okres Šumperk,
24 překročení hodnoty imisního limitu za rok, při vyšším počtu je
a maximální květnový úhrn 64,7 mm v Heřmanovicích, Bruntál.
denní imisní limit považován za překročený

Meteorologické Zprávy, 71, 2018

5

Ke konci května byl imisní limit přízemního ozonu O3 překro
čen již na sedmi (obr. 6) lokalitách, nově na venkovských pozaďových stanicích Sněžník, Tobolka-Čertovy schody a Červená
hora. Denní imisní limit PM10 byl překročen již na 27 lokali
tách, nově na dopravní stanici Karviná-ZÚ.

Červen
Bouřkový a relativně teplý začátek měsíce byl zakon
čen přechodem studené fronty 6. června odpoledne a večer.
Maximální teplota byla v tento den na mnoha stanicích ještě
nad 25 °C, např. Brod nad Dyjí, okres Břeclav, 29,2 °C, o den
později již jen 23,2 °C v Přerově. Srážky se v květnu i začát
kem června vyskytovaly hlavně v bouřkách, úhrny však hlav
ně na jižní Moravě nebyly nijak vysoké, a začátek klimatické
ho léta je zde tedy doprovázen významným suchem (obr. 8).
V posledních letech jsme si už v ČR zvykli na časté střídá
ní „extrémně“ teplých a studených dní. Nepřekvapí nás tedy
naměření nejnižší červnové teploty -4,3 °C 18. června na
Kvildě-Perle a za čtyři dny 22. června nejvyšší červnové tep
loty 36,0 °C v Husinci, Řeži, okres Praha-východ. V Česku
tak můžeme v průběhu jednoho měsíce zaznamenat tropic
ký, letní i mrazový den. Ve dnech od 20. do 22. června byly
vyhlášeny dvě smogové situace z důvodu vysokých koncent
rací přízemního ozonu O3, a to v Ústeckém a Plzeňském kra
ji. Noci na 28. a na 29. června byly na jižní a východní Moravě
tropické, nejteplejší noc byla zaznamenána 28. června ráno
v Bystřici pod Hostýnem, okres Kroměříž, minimální teplota
22.3 °C. Teplé noci vystřídaly bouřky s červnovým maximál
ním nárazem větru 35,0 m.s-1 na Milešovce, okres Litoměřice,
28. června a s maximálním denním úhrnem srážek 120,4 mm
v Praze, Zadní Kopanině 29. června. Denní úhrn srážek je na
stanicích ČHMÚ odečítán v 07:00 SEČ, na této neautomatizované stanici však napršelo od 3 do 15 hodin celkem 159,8 mm
a celou tuto srážkovou situaci lze označit v jihozápadní čás
ti Prahy za mimořádně extrémní. Doba opakování příčinných
srážek místy přesáhla 100 let, avšak v důsledku předchozího
velmi malého nasycení povodí byla velká část spadlého obje
mu vody zachycena v půdě, a tak odtokové koeficienty při této
události byly velmi malé (do 10 %). Výraznější vzestupy hla
din byly ze sledovaných toků zaznamenány jen na Kocábě ve
Štěchovicích, s přechodným překročením 2. SPA při pětiletém
průtoku, a na Radotínském potoce, kde průtok odpovídal době
opakování 2 až 5 let. Na Loučné, Bystřici, Úslavě a Klabavě
byly ve dnech 28. až 30. června překračovány 1. SPA. K pře
kračování hodnoty imisního limitu maximální denní 8hodinové koncentrace přízemního ozonu O3 docházelo pak během
června ve všech hodnocených krajích a aglomeracích (obr. 6).
Imisní limit byl v červnu překročen na šesti stanicích (Košetice,
Praha 5-Stodůlky, Mikulov-Sedlec, Praha 6-Suchdol, OstravaMariánské Hory a Teplice). Od počátku roku 2017 tak došlo
k překročení imisního limitu O3již na 13 stanicích.

Červenec
Začátek prázdnin byl ve znamení nevýrazných proje
vů počasí, 7. července však 262 stanic ČHMÚ pozorovalo
a zaznamenalo bouřku, která byla na mnoha místech klasifi
kována jako supercelární konvektivní bouře, doprovázená větr
nou bouří, neboli derechem (Infomet 8. 7. 2017). V jejím prů
běhu byl zaznamenán největší náraz větru 29,4 m.s-1 v Plzni,
Mikulce, nejvyšší denní úhrn srážek 54,0 mm v Chotusicích
na letišti, okres Kutná Hora, nejvyšší hodinový úhrn srážek
35,5 mm v Karviné (od 19:12 do 19:50 SELČ s maximem
17.3 mm za 10 minut) a 29 stanic zaznamenalo výskyt krupobití
(v Poličce s největší intenzitou v čase od 17:55 do 18:05 SELČ).
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Obr. 8 Modelová vlhkost půdy pod travním porostem v profilu 0 až 20 cm
v % využitelné vodní kapacity (VVK) dne 9. 6. 2017.
Fig. 8. Model outputs of soil moisture under the grasslandfrom 0 to 20 cm
as % of available water capacity (AWC), 9th June 2017.

Po přechodu zvlněné studené fronty doprovázené intenzivními
bouřkami vystoupala ještě během nočních hodin 11. červen
ce nad 2. SPA Valová v Polkovicích a následně během veče
ra i Lužická Nisa v Liberci a v Proseči nad Nisou. Denní úhrn
srážek dosáhl v Liberci 11. července 70,2 mm, ale srážky při
šly ve dvou vlnách. Nejprve 23,6 mm dopoledne s desetiminutovým maximem 10,1 mm ve 12:00 SELČ a poté dalších
32,8 mm odpoledne s desetiminutovým maximem 12,3 mm
v 17:00 SELČ. Největší náraz větru 32,3 m.s-1 byl naměřen
12. července ve večerních bouřkách na Milešovce. V mrazo
vých kotlinách Šumavy a Jizerských hor je při malé oblačnos
ti a slabém větru i v létě běžně zaznamenávána záporná teplo
ta. Nejnižší červencová teplota -3,4 °C byla naměřena 14. čer
vence na Kvildě-Perle. V teplých dnech se při vysoké vlhkosti
vzduchu vyskytují tzv. dusné dny, které definuje meteorologic
ký slovník jako den s tlakem vodní páry ve 14 hodin minimál
ně 18,8 hPa (eMS 2018). Ve dnech 17. až 24. července byl
dusný den zaznamenán na stanicích ve všech krajích Česka.
Nejvyšší červencový úhrn srážek 80,2 mm byl naměřen 20. čer
vence v Radostíně, okres Žďár nad Sázavou; v čase od 20:10 do
21:10 SELČ spadla většina tohoto úhrnu (63 mm). V tento den
byla ve Strážnici, okres Hodonín, naměřena nejvyšší červenco
vá teplota 35,5 °C. Celá poslední dekáda července byla srážko
vě vydatná. Po frontálních srážkách 20. července byl překro
čen 1. SPA na Rakovnickém potoce v Rakovníku (v Rakovníku
denní úhrn srážek 21,6 mm a výše po toku na stanici Oráčov
25,4 mm), po přechodu frontální vlny 24. července dosáhla 1.
SPA Jevíčka v profilu Chornice (denní úhrn srážek na stani
ci Jevíčko 27,2 mm). V noci na 27. července vypadávaly sráž
ky na okluzní frontě. Na tyto srážkové úhrny nejvýrazněji rea
govala hladina Smědé, která v profilech Bílý Potok a Frýdlant
kulminovala ještě během noci při 1. SPA. Nejvýraznější vze
stup nastal v profilu Předlánce, kde Smědá kulminovala během
ranních hodin na úrovni 3. SPA s průtokem s dobou opaková
ní menší než 2 roky. Nejvyšší úhrn tohoto dne 73,1 mm zazna
menala právě stanice Bílý Potok, Smědava, okres Liberec, po
téměř souvislém dešti od 20:00 SELČ 26. července do 07:00
druhého dne. Imisní limit maximální denní 8hodinové koncen
trace přízemního ozonu O3 byl na konci července překročen
už na 16 stanicích (obr. 6) - kromě stanic uvedených dříve se
jednalo o venkovské pozaďové stanice Churáňov a KrkonošeRýchory a městskou lokalitu Ostrava-Fifejdy.
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Srpen
Horká vlna, která začala 30. července, trvala do 5. srpna,
celkem tedy sedm dní. Nejvyšší teplota 38,3 °C byla dosažena
3. srpna ve Strážnici a průměrná maximální teplota za dobu trvá
ní této horké vlny činí ve Strážnici 34,8 °C, tj. 7,8 °C nad prů
měrem maximální teploty pro stejné dny za období 1981-2010.
Vysoká teplota v tomto období dále prohloubila výskyt sucha
(obr. 9). Poslední tropickou nocí v roce byla noc z 9. na 10. srp
na zaznamenaná na většině měřicích stanic. V srpnu byly prů
toky u všech sledovaných toků podprůměrné, s méně než polo
viční hodnotou, než je srpnový dlouhodobý průměr. Přechodné
zvýšení vodnosti se vyskytlo pouze ojediněle, a spíše lokálně,
v krátkých obdobích vydatnějších srážek, nejčastěji po bouř
kových přívalových deštích. Úroveň 1. SPA byla přechodně
dosažena 10. srpna na Jevíčce v Chornici při dvouletém prů
toku. Nejvyšší vzestupy hladin toků s dosažením 1. SPA byly
dosaženy v období 11. až 16. srpna v oblasti Prahy na tocích
Botič v profilu Praha-Nusle, při dvouletém Rokytka (obr. 10)
a v Praze-Vysočanech při pětiletém průtoku. Maximální srpno
vý úhrn srážek 61,8 mm byl naměřen 11. srpna v Němčicích,
okres Prachatice. Tři větrné bouře, které 10. a 11. srpna přechá
zely přes Česko, byly klasifikovány jako derecho. Nejnižší srp
nová teplota -5,2 °C naměřená 22. srpna na Kvildě-Perle před
znamenala návrat ranních mrazů, přičemž odpolední teplota
přesahovala hranici tropického dne ještě i 25. až 27. srpna (nejvyšší teplota 34,9 °C ve Strážnici). Toto teplé období bylo ukon
čeno bouřkami s denními úhrny srážek nad 50 mm v Českých
Budějovicích, Rožnově (55,6 mm) a v Ledenicích, okres České
Budějovice (55,3 mm). Úroveň 1. SPA byla přechodně dosaže
na také 27. srpna na Bystřici v Rohoznici při dvouletém průto
ku. Posledním tropickým dnem v roce byl 31. srpen, kdy byla
na stanici Kostelní Myslová, okres Jihlava; naměřena maximál
ní teplota 30,1 °C; nejpozději zaznamenaným tropickým dnem
u nás byl 4. říjen 1929 v Českých Budějovicích. K překračová
ní hodnoty imisního limitu denní 8hodinové koncentrace pří
zemního ozonu O3 docházelo během srpna na venkovských sta
nicích ve všech hodnocených krajích. Imisní limit maximální
denní 8hodinové koncentrace přízemního ozonu O3 (obr. 6) byl
na konci srpna překročen na 17 stanicích, nově na předměstské
stanici Praha 4-Libuš.

Září
Nejvyšší teplota v září 28,8 °C byla naměřena hned 1. září
ve Štítné nad Vláří-Popov, okres Zlín, a nejnižší teplota -5,3 °C
4. září na Rokytské slati, okres Klatovy. Postup okluzní fronty
přinesl chladnější vzduch a silný vítr. Maximum rychlosti vět
ru 34,9 m.s-1 bylo naměřeno 13. září na Luční boudě, okres
Trutnov. Nadprůměrné hodnoty průtoků způsobily zejména
dvě srážkové epizody, které zasáhly severovýchod území ČR.
Při první z nich, kdy v průběhu 17. září spadlo na severový
chodě republiky 40 až 60 mm (v Tyře v okrese Frýdek-Místek
60,4 mm), na úroveň 1. SPA stoupla hladina Olše v Českém
Těšíně, Ropičanky v profilu Řeka, Vsetínské Bečvy ve Velkých
Karlovicích a Bystřičky pod VD Bystřice. V ranních hodinách
19. září byla naměřena záporná teplota i mimo mrazové kot
liny, např. -1,6 °C na stanici Velké Chvojno, okres Ústí nad
Labem. Další srážky 21. září, které dosahovaly na severo
východě Česka opět 40 až 60 mm (v Nýdku, Filipce v okre
se Frýdek-Místek 58,1 mm) opětovně zvedly hladinu Olše
v Jablunkově, v Českém Těšíně na úroveň 1. SPA a 25. září byla
při řízeném odtoku z vodního díla krátce překročena úroveň
2. SPA na Lučině pod VD Žermanice. V září docházelo k pře
kračování hodnoty imisního limitu maximální denní 8hodino-
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Obr. 9 Modelová vlhkost půdy pod travním porostem v profilu 0 až 20 cm
v % využitelné vodní kapacity (VVK) dne 6. 8. 2017.
Fig. 9. Model outputs of soil moisture under the grasslandfrom 0 to 20 cm
as % of available water capacity (AWC), 6thAugust 2017.

----- Rokytka - Praha-Vysočany

------Botič - Praha-Nusle

Datum

Obr. 10 Průběh povodňových vln z 16. 8. 2017 v Praze-Vysočanech na
Rokytce a Praze-Nuslích na Botiči.
Fig. 10. Flood Hydrographs of Rokytka Stream at Prague-Vysočany and
Botič Stream at Prague-Nusle on 16thAugust 2017.

vé koncentrace přízemního ozonu O3 velmi sporadicky (obr. 7).
Denní limit byl překročen pouze na venkovské pozaďové stani
ci Štítná nad Vláří ve Zlínském kraji. Rovněž došlo k jednomu
překročení hodnoty hodinového imisního limitu SO2 na před
městské pozaďové stanici Pardubice-Rosice.

Říjen
Větrná bouře spojená s hlubokou tlakovou níží nazva
nou Xavier zasáhla i severní a severovýchodní části Česka.
Maximální nárazy větru byly 5. října zaznamenány na Sněžce
(48,3 m.s-1) a na Milešovce (33,8 m.s-1). Výraznější odtokové
události se během října vyskytly nejprve ke konci první deká
dy u toků odvodňujících Krkonoše a Jizerské hory a násled
ně v závěru měsíce, kdy na srážky opět nejvýrazněji reago
valy toky odvodňující severočeská pohoří. První jmenovaná
odtoková epizoda byla reakcí na srážky ve dnech 5. až 8. říj
na. Oblast Krkonoš a Jizerských hor vykazovala po několika
denních srážkách velké nasycení půdy a další spadlé srážky již
odtékaly rychle do vodních toků. Nejvýrazněji reagovala hla
dina Jizery v Železném Brodě, kde byl 8. října krátkodobě pře
kročen 1. SPA. První sněžení nadcházejícího zimního obdo
bí bylo zaznamenáno 6. října na Šeráku. Nejvyšší říjnová tep
lota 25,8 °C byla naměřena 16. října v Českých Budějovicích,
Rožnově, poslední letní den roku byl 17. října zaznamenán na
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více stanicích - Javorník, Zlaté Hory, okres Jeseník, Neumětely,
okres Beroun, Vyšší Brod, okres Český Krumlov, Stříbro, okres
Tachov a Osoblaha, okres Bruntál. Nejnižší říjnová teplota
-7,3 °C byla naměřena 19. října na Kvildě-Perle. Druhá odto
kově významnější byla situace spojená s hlubokou tlakovou
níží Herwart, která dorazila i do Česka v závěru měsíce. Dne
28. října byl v souvislosti s touto tlakovou níží naměřen maxi
mální říjnový úhrn srážek 63,5 mm na Labské boudě, okres
Trutnov, a říjnové maximum rychlosti větru 50,5 m.s-1 o den
později na Luční boudě. Nejvýraznějšími vzestupy na spad
lé srážky reagovaly toky odvodňující Krkonoše, Jizerské hory
a Šumavu a nad úroveň 1. SPA vystoupaly i některé morav
ské toky. Úroveň 3. SPA byla 29. října přechodně překročena
na horním toku Labe ve Vestřevi, při dvouletém průtoku, a na
horní Jizeře v Jablonci nad Jizerou. K překročení 2. SPA došlo
na Labi pod VD Les Království, na Divoké Orlici v Orlickém
Záhoří, na Mumlavě v profilu Janov-Harrachov a na Jizeře
v Železném Brodě a v Bakově nad Jizerou. Ve svých hor
ních částech toky kulminovaly během ranních a dopoledních
hodin 29. října a postupně vlivem dotoku docházelo ke kulmi
nacím i na středních a dolních částech toků. Labe v Kostelci
nad Labem kulminovalo při 1. SPA v podvečerních hodinách
30. října. Dále po toku již nebyly SPA dosaženy. Denní imis
ní limit PM10 (obr. 5) byl na konci října překročen celkem na
32 stanicích; oproti situaci v květnu limit překročily stani
ce Hradec Králové-Brněnská, Lom, Opava-Kateřinky, BrnoZvonařka, Praha 8-Karlín a Tábor. Dále došlo k jednomu pře
kročení hodinového imisního limitu NO2 (200 |ig.m-3) na
dopravní stanici Praha 2-Legerova9)10.

Listopad
Teplotní maxima se už v listopadu dostala jen mírně nad
15 °C, nejvyšší hodnota 17,4 °C byla naměřena 5. listopadu
ve Vyšším Brodě, okres Český Krumlov. Ve stejný den, 5. lis
topadu, napadl v horských oblastech nový sníh, maximálně
3 cm na Klínovci a na Špičáku. Významnější odtoková udá
lost se v listopadu vyskytla na začátku druhé dekády, kdy se
hladiny toků v povodí Jizery, na tocích odvodňujících Šumavu,
v české části povodí Odry a v povodí Bečvy rozkolísaly vlivem
spadlých srážek, avšak bez dosažení stupňů povodňové aktivi
ty. Maximální listopadový úhrn srážek byl jen 30,0 mm 10. lis
topadu na Dvoračkách, okres Semily. Nejnižší listopadová tep
lota -13,8 °C byla naměřena 14. listopadu na Březníku (okres
Klatovy) a listopadové maximum rychlosti větru 48,6 m.s-1
bylo naměřeno 30. listopadu na Luční boudě. V průběhu lis
topadu se vyskytlo větší množství dní se sněžením (nejvíce
14 dní na Šeráku, na Lysé hoře, na Churáňově a ve Filipově
Huti). Na mnoha stanicích napadlo za měsíc více než 50 cm
nového sněhu. Nejvíce 132 cm na Labské Boudě a 82 cm na
Lysé hoře a na Špičáku. Na Labské boudě leželo na konci měsí
ce už 91 cm sněhu. Denní imisní limit PM10 byl během listo
padu nově překročen na 6 stanicích (obr. 5) - Praha 5-Smíchov,
Ostrava-Poruba DD, Praha 9-Vysočany, Ústí n. L.-Všebořická
(hot spot), Ostrava-Mariánské Hory a Ústí n. L.-město. Celkově
došlo od začátku roku 2017 k překročení denního imisního
limitu PM10 na 38 stanicích.
Hodnota imisního limitu pro průměrnou hodinovou koncentraci
NO 2 je dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. v platném
znění 200 pg.mT3. Legislativa připouští na dané lokalitě maximálně
18 překročení hodnoty imisního limitu za rok, při vyšším počtu je
denní imisní limit považován za překročený.
10) Na mapě jsou zobrazeny operativní hodnoty výšky sněhu měřenépozorovatelem platné v den měření.

Prosinec
Na začátku druhé prosincové dekády byly zaznamenány
velké teplotní rozdíly mezi východními a západními částmi
republiky. Dne 12. prosince byla naměřena nejvyšší prosincová
teplota 14,6 °C v Karviné, přičemž v západních Čechách byla
v tento den nejnižší maximální teplota jen 0,7 °C na Klínovci,
1,2 °C na Dyleni, okres Cheb, nebo 2,4 °C v Aši, okres Cheb.
Ve druhé polovině prosince ležela sněhová pokrývka téměř
na celém území Česka, s výjimkou nížin a sníženin Moravy
a Podkrušnohoří. Po 20. prosinci se však výška sněhu, a to
i v horských oblastech, snižovala (obr. 11). Prosincové i roč
ní maximum výšky sněhové pokrývky 168 cm bylo naměře
no automatickým čidlem na stanici Březník, hřeben, okres
Klatovy, 18. prosince a 162 cm na Labské boudě 20. prosince.
Nejnižší prosincová teplota -28,1 °C byla naměřena 19. pro
since na Rokytské slati. V průběhu prosince se žádná výraz
nější odtoková událost nevyskytovala. V první polovině měsí
ce byly průtoky převážně setrvalé, případně mírně rozkolísané.
Na přelomu druhé a třetí dekády byly některé toky, zejmé
na v povodí horní Vltavy a horního Labe, ovlivněny výsky
tem ledových jevů. Závěr měsíce pak byl ve znamení vzestu
pů hladin vodních toků způsobeném oteplením doprovázeným
dešťovými srážkami, které v kombinaci s odtáváním sněhové
pokrývky způsobily vzestupy zejména horských toků, avšak
bez dosažení stupňů povodňové aktivity. Na konci roku 2017
byl denní imisní limit PM10 překročen celkem na 47 stanicích
(obr. 5), během prosince došlo k novému překročení na 9 stani
cích (Děčín, Trutnov-Tkalcovská, Litoměřice, Teplice, Beroun,
Brno-Dětská nemocnice, Brno-Masná, Brno-Svatoplukova
a Praha 10-Průmyslová). Prahové hodnoty PM10 pro vyhlášení
smogové situace byly překročeny na několika lokalitách SVRS,
nicméně nebyly splněny všechny zákonné podmínky pro její
vyhlášení. Během prosince zároveň došlo ke třem překročením

9)
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Obr. 11 Výška sněhové pokrývky [cm] dne 20. 12. 2017 (a) a 31. 12.
201710) (b).
Fig. 11. Snow cover [cm] on 20th December 2017 (a) and 31st December
2017 (b).
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Tab. 1 Nejvyšší maximální denní teplota [°C] v roce 2017.

Tab. 4 Nejvyšší třídenní úhrn srážek [mm] v roce 2017.

Table 1. The highest maximum daily temperature [°C] in 2017.

Table 4. The highest value of three days total of precipitation [mm] in 2017.

ID stanice

Název

Okres

Nadm.
Maximální
výška Datum teplota
[m]
[°C]

B 1ST R Z 01

S trá ž n ic e

H o d o n ín

176

3 . 8.

3 8 ,3

B 2B R O D 01

B r o d n a d D y jí

B ře c la v

177

3 . 8.

3 7 ,8

ID stanice

Okres

Nadm.
výška
[m]

Datum

Úhrn
[mm]

P ra h a

330

2 7 .- 2 9 . 5 .

1 6 0 ,1

P ra h a-zá p ad

367

2 8 .- 3 0 . 6 .

1 2 8 ,5

772

2 7 .- 2 9 . 10 .

1 1 6 ,4

Název
P ra h a, Z ad n í

P1PZK O 01

B 2D Y JA 0 1

D y já k o v ic e

Z n o jm o

201

3 . 8.

3 7 ,8

B 2L E D N 01

L e d n ic e

B ře c la v

177

3 . 8.

3 7 ,4

L1STA N 01

S ta ň k o v

D o m a ž lic e

362

1. 8.

3 7 ,3

K o p a n in a
M n íš e k
P 1 M N IS 0 1
p o d B rd y
J a b lo n e c
P2D E SN 01

D esn á, S o u š
n a d N is o u

P 1 JIL S 0 1

J ílo v iš tě

P ra h a-zá p ad

354

2 7 .- 2 9 . 6 .

1 1 4 ,5

H 1L B O U 01

L abská bouda

T r u tn o v

1 315

2 7 .- 2 9 . 10 .

1 1 4 ,1

Tab. 2 Nejnižší minimální denní teplota [°C] v roce 2017.
Table 2. The lowest minimum daily temperature [°C] in 2017.

ID stanice

Název

Okres

Nadm.
Minimální
výška Datum teplota
[m]
[°C]

C 7R O SL01

R o k y t s k á s la ť

K la to v y

1 100

7 . 1.

- 3 4 ,6

C 7B R Z K 01

B ř e z n ík

K la to v y

1 133

7 . 1.

- 3 3 ,8

H 7O R Z A 01

O rlic k é Z á h o ř í 2

683

7 . 1.

- 3 3 ,2

1 058

7 . 1.

- 3 3 ,0

Tab. 5 Největší výška celkové sněhové pokrývky11'1[cm] v roce 2017.
Table 5. The highest value of snow cover [cm] in 2017.

Okres

Nadm.
výška Datum
[m]

Březník hřeben

Klatovy

1 350

18.12.

Celková
výška
sněhu
[cm]
168

L abská bouda

T ru tn o v

1 315

20. 12.

167

S e m ily

1 310

1 6 . 1.

157

Jablonec
nad Nisou

993

17.1.

152

S e m ily

1 129

1 6 . 1.

149

ID stanice

Název

C7BLVR01

R ychnov nad
K něžnou
C 7 JE S L 0 1

K v ild a -P e rla

P ra c h a tic e

H 1L B O U 01
L 7 JU M O 0 1

J e le n í, u m o s tu

K a rlo v y V a ry

852

7 . 1.

- 3 2 ,4
R o k y tn ic e n a d
P4R L H O 01
J iz e ro u , L y sá h o r a

Tab. 3 Nejvyšší denní úhrn srážek [mm] v roce 2017.

P4JDRO01

Table 3.The highest daily precipitation amount [mm] in 2017.

ID stanice

Název

Okres

Nadm.
Denní úhrn
výška Datum
[mm]
[m]

Josefův Důl,
Rozmezí
R o k y tn ic e n a d

P4R ZPL01

J iz e ro u , Z a d n í
P le c h

P ra h a, Z ad n í
P1PZK O 01

P ra h a

330

29. 6.

1 2 0 ,4

512

20. 7.

8 0 ,2

479

2 0 .7 .

7 7 ,8

675

10. 7.

7 4 .6

319

6. 6.

7 3 ,7

K o p a n in a

Table 6. The highest value of new snow cover [cm] in 2017.

Ž dár nad
B 2R A D O 01

R a d o s tín

Tab. 6 Nejvyšší výška nového sněhu [cm] v roce 2017.

Sázavou
Č esk é
C 2H R N H 01

H ra n ic e

B 1PR O T01

P r o tiv a n o v

B u d ě jo v ic e
P ro s tě jo v

ID stanice

Název

O 1B E L A 01

P ra d ěd e m ,

R ychnov nad
H 2 B IL U 0 1

B ílý Ú je z d , H ro š k a

Okres

Nadm.
výška Datum
[m]

Výška
nového
sněhu
[cm]

B ě lá p o d

K něžnou

J e s e n ík

670

18. 4.

55

Š u m p erk

1 006

18. 4.

52

J e s e n ík

605

18. 4.

48

T ru tn o v

785

3 . 1.

48

V s e tín

660

3 0 . 1.

43

Š u m p erk

658

18. 4.

40

S e m ily

525

3 . 1.

40

F ilip o v ic e
S ta ré M ě s to
O 2PA PR 01

hodinového imisního limitu pro SO2. Dvakrát na průmyslové
stanici Ostrava-Přívoz a jednou na průmyslové stanici OstravaMariánské Hory. Ani na jedné stanici nebyl překročen roční
imisní limit pro hodinové koncentrace SO2.

p o d S n ě ž n ík e m ,
P a p rsek
O s tru ž n á ,

O 1R A M Z 01
R am zová
H 1ST R A 01

S trá ž n é
H o rn í B ečv a,

O 7K U D L01
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