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Anotace 

              Hlavním tématem bakalářské práce je poukázat na problematiku extrémních 

projevů počasí. Na začátku popisuje světový klimatický systém a hlavní klimatické 

systémy používané v ČR. Poté vysvětluje základní pojmy jako počasí a podnebí, se 

zaměřením na podnebí ČR. Další kapitola přibližuje měření meteorologických prvků a 

jejich variabilitu. Stěžejní část je zaměřena na popis vybraných meteorologických extrémů 

počasí, jako jsou extrémní kapalné srážky, krupobití, povodně, sucho, silné větry, bouřky a 

tornáda. Navazující kapitola nastiňuje zhodnocení trendu četností těchto jevů v ČR a ve 

světě. Závěrečná kapitola pojednává o provázanosti počasí s turismem.  

 

Klí čová slova: Bouře, Česká republika, extrémní počasí, klima,  meteorologie 

 

 

 

Summary 

              Main topic of this Bachelor Work refers to a problem of extrem meteorological 

events. At the beggining it defines world climate system and most used climate systems in 

the Czech Republic. After that explains basic topics as weather and clima with 

externalization to climate of the Czech Republic. Next chapter draws basic measurements 

of meteorological elements and their variability. Main part is aimed at description of 

chosen meteorological events such as: extreme liquid precipitation, hail, floods, drought, 

strong wind, storms and tornadoes. Consequential chapter outlines evaluation of trend 

frequency of those events in the Czech Republic and in the world. Final chapter desserts 

upon cohesion between weather and tourism. 
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1. Úvod 

              Zvolit si téma bakalářské práce nebylo pro mě těžké. Chtěla jsem se zabývat 

problematikou, která mě zajímá již od dětství. Dodnes několikrát denně sleduji své 

venkovní teploměry a stav oblačnosti. Jako dítě jsem toužila po svém vlastním barometru. 

Zhotovila jsem si ho ze zavařovací sklenice a žebříčku, vystavila za oknem a šla chytit 

rosničku… Tu jsem nechytila, takže mi neměl kdo předpovídat změnu tlaku. Chci proto 

touto cestou prohloubit své, zatím nedostatečné, znalosti o počasí a proniknout do tajů 

meteorologie. Proč zrovna extrémní projevy počasí, tak vážné téma? Protože si nejde 

nevšimnout, že jich přibývá a nabývají na intenzitě. Jsou hrozbou, ale zároveň fascinují. 

Pochopit jak a proč vznikají. Ale především zamyslet se nad jejich četností a jaké mají na 

nás dopady.  

 

             Bakalářská práce se zabývá zajímavou problematikou extrémních projevů počasí. 

Vždyť počasí a jeho extrémy byly na Zemi od počátku lidstva, Českou republiku 

nevyjímaje. Extrémní projevy počasí způsobují materiální škody, způsobují zřídka i ztráty 

na lidských životech. Proto je potřeba jim dokonale porozumět, sledovat četnost jejich 

výskytů a zejména schopnost tyto jevy předpovídat. Cílem je především ochrana lidských 

životů a minimalizovat materiální škody.  

 

              Počasí je samo o sobě vděčným tématem k hovoru. O počasí se zajímá řada lidí od 

profesionálů, po laiky. V médiích každou chvíli můžeme slyšet předpověď počasí nejen na 

našem území, ale i ve světě. Není divu, že večerní televizní předpovědi jsou jedním z 

nejsledovanějších pořadů. Přece každého z nás zajímá, jak se zítra ráno obléci, jestli si má 

vzít sebou deštník, jak naplánovat výlet… Občas se ale vyskytne zpráva o ničivé síle 

přírody, které však neumíme poroučet. Počasí nás ovlivňuje víc, než si myslíme. Například 

snadno ovlivňuje  naši náladu. Dále ovlivňuje naši činnost ve volném čase. I v dnešní 

technicky vyspělé společnosti může počasí vést k neúrodě a vysokým cenám potravin. 

Rozvojové země, které v případě sucha, nebo povodní způsobených povětrnostními vlivy, 

(např. El Niño), trpí nedostatkem potravin, což vede k hladomoru.  

 

              Dotazy ohledně předpovědi počasí a možnosti výskytu extrémních projevů počasí 

přicházejí ze stran turistů, letecké dopravy, pořadatelů sportovních událostí, filmařů… 
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Předpovídání vývoje počasí je jednou z mála činností, které spojuje národy ve společném 

snažení, ze kterého mají lidé na celém světě každodenní užitek. Proto jsou včas 

informováni o změnách počasí a varováni před nepříznivými jevy, které přináší počasí.  

 

              Smyslem mé práce je tedy představit klimatický systém ve světě a v ČR, vysvětlit 

rozdíl mezi pojmy podnebí a počasí a popsat měření meteorologických prvků. Ve stěžejní 

části popisuji vybrané meteorologické extrémy počasí, jakými jsou extrémní kapalné 

srážky, krupobití, povodně, sucho, silné větry, bouřky a tornáda. U každého 

meteorologického prvku vysvětluji rozdíl mezi normálním a extrémním projevem počasí. 

Cílem této práce je zhodnotit četnost meteorologických extrémů v ČR i ve světě a popsat, 

jak ovlivňuje počasí turismus. 

 
 

2. Světový klimatický systém, systémy v ČR 

              Klimatický systém Země je jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících 

pozemský život. Dlouhou dobu se vyvíjel a procházel s různou dynamikou proměnami 

během jednotlivých geologických období v závislosti na různých astronomických a 

paleogeografických faktorech (např. kontinentální drift, Milankovičovy cykly, systém 

mořských proudů). Jeho aktuální stav, který označujeme pro dané místo na Zemi počasím, 

stejně jako určitá průměrná charakteristika, kterou označujeme klimatem či podnebím, 

bezprostředně ovlivňují stav biosféry a tím i člověka včetně jeho pozdějších sociálních a 

ekonomických aktivit.  

 

              Je zároveň nutné předeslat, že klimatický systém není výsledkem astronomických 

faktorů působících na Zemi a cirkulačních podmínek atmosféry, ale je v podstatě 

produktem synergického působení nejrůznějších faktorů, které můžeme rozdělit do 4 

skupin: 

1. astronomické 

2. cirkulační 

3. geografické 

4. antropogenní 
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              Vzájemné působení biosféry a klimatu např. vedlo některé vědce k závěru, že je 

Země z tohoto pohledu „superbytost“ či spíše řečeno adaptivní systém s možnostmi 

autoregulace, což vedlo ke vzniku teorie Gaia (James Lovelock, 2001), nebo v nové knize 

Gaia vrací úder (2009). 

 

               Existuje mnoho způsobů klasifikace klimatu v závislosti na uživateli a úrovni 

porozumění klimatického systému v daném čase. Většina atlasů mají mapy teplot a srážek 

na celém světě, a některé také obsahují mapy atmosférického tlaku, převládajících větrů, 

mořských proudů a množství mořského ledu v průběhu celého roku. Mnoho zemí má 

podrobnější klasifikace z různých důvodů. Například průměrné datum prvních a 

posledních přízemních mrazíků, které jsou cenné pro zemědělce, tak jako je průměrná 

délka období bez mrazů pro pěstování 

((http://www.wmo.int/pages/themes/climate/understanding_climate.php). 

 

              Klima je výslednicí dlouhodobého působení radiačních poměrů, cirkulace  

atmosféry, vlastností podkladu (nadmořská výška, tvar terénu, jeho sklon a orientace, 

schopnost pohlcovat a odrážet záření) a lidských zásahů. Klimatické klasifikace souhrnně 

vyjadřují klimatické poměry s přihlédnutím ke vzájemným vazbám mezi jednotlivými   

meteorologickými prvky, anebo k převládajícím typům atmosférické cirkulace.  Klasifikací  

je několik typů a  jejich  konstrukce  závisí  na  účelu  použití. Používají se tyto klasifikace: 

Köppenova a Quittova. Köppenova klasifikace je jedna z nejznámějších světových  

klasifikací a  zejména  v posledních letech je mnoho dotazů ze zahraničí, jaké je klimatické 

zařazení různých míst republiky podle této klasifikace. Quittova klasifikace se u nás 

používá více (Tolasz et al., 2007). 

 

2.1 Köppenova klasifikace klimatu 

              

              Nejvíce  rozšířenou  a uznávanou  klasifikaci  klimatu  původně  vypracoval  W.  

Köppen  v roce 1900 na základě rozdělení ročního průběhu teplot a srážek ve vztahu k 

vegetaci. Klasifikace rozděluje svět na klimatická pásma A až E, v nichž se rozlišuje 11 

typů a další podtypy na základě hodnot a vzájemných vazeb ročních a měsíčních úhrnů 
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srážek a průměrů teplot. V České republice (viz obr. č. 1) se vyskytuje podtyp podnebí 

listnatých lesů mírného pásma Cfb, boreální klima (Dfb a Dfc) a na hřebenech Krkonoš  a 

Jeseníků také klima ET (tundra). V pásmech C a D je průměrná teplota nejteplejšího 

měsíce vyšší, než 10 °C, u  pásma  C  leží  teplota  nejchladnějšího  měsíce  mezi  –  3  až  

18  °C,  u  pásma  D  je  teplota nejchladnějšího  měsíce  pod  –  3  °C.  Písmeno  f  u  

pásem  C  a  D  značí,  že  množství srážek  v  nejvlhčím letním  měsíci  je  vyšší  než  toto  

množství  v  nejsušším  zimním měsíci, ale méně než desetkrát. Zároveň úhrn srážek v 

nejvlhčím zimním měsíci je menší, než trojnásobek úhrnu srážek v nejsušším letním 

měsíci. Písmena b a c na třetí pozici značí, že teplota nejteplejšího měsíce je nižší než 22 

°C a zároveň alespoň čtyři  měsíce mají průměr větší než 10  °C  (písmeno  b),  popřípadě  

pouze  jeden  až  tři  měsíce  mají průměrnou teplotu větší 10 °C (písmeno c). V oblasti ET 

je teplota nejteplejšího měsíce mezi 0 až 10 °C  (Tolasz et al., 2007). 

 

 

 

 

Obr. č. 1 Köppenova klasifikace ČR (Tolasz et al., 2007) 
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2.2 Quittova klasifikace klimatu 

             

               Quittova klasifikace klimatu (viz obr. č. 2) rozlišuje 23 jednotek ve třech 

oblastech (teplá, mírně teplá a chladná), definovaných určitými kombinacemi hodnot 14 

klimatologických charakteristik: počet letních, mrazových a ledových  dní,  počet 

zamračených a jasných  dní, počet  dní  se sněhovou pokrývkou, počet  dní se srážkami 1 

mm a více, průměrná teplota vzduchu v lednu, v dubnu, v červenci a v říjnu, srážkový úhrn 

za vegetační období (duben až září) a v zimním období (říjen až březen) a počet dní s 

průměrnou teplotou  10 °C a více.  Původní klasifikace je založena na hodnotách 

vztažených ke čtvercům  o straně  3 km. Pro značný podíl expertního subjektivního 

přístupu však originální metodiku nebylo možno dodržet přesně (Tolasz et al., 2007). 

 

 

 

Obr. č. 2 Quittova klasifikace klimatu v ČR (vytvořeno v aplikaci GIS) 
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2.3 Alisova klasifikace klimatu 

           

              Tato klasifikace dostala jméno podle B. P. Alisova, ruského klimatologa, 

představuje tzv. genetickou klasifikaci podnebí a je utvořena podle podmínek utváření 

klimatu, zejména všeobecné cirkulace atmosféry - základem pro třídění je převládající 

výskyt geografických typů vzduchových hmot v určité oblasti (hlavní pásma, kde 

vzduchová hmota je po celý rok a přechodná pásma, kde existuje sezónní charakter 

počasí). V Alisovově klasifikaci je na Zemi 7 pásem - rovníkové, rovníkových monzunů, 

tropické, subtropické, mírných šířek, subarktické, arktické-antarktické, z nichž každé se 

dále dělí na čtyři základní typy, a to: kontinentální, oceánský, západních popř. východních 

břehů. Česká republika podle této klasifikace spadá do pásma mírných šířek s přechodem 

mezi kontinentálním a oceánským typem  

((http://www.trasovnik.cz/k_ainfcr/klimapis/klimapis.asp ). 

 

3. Počasí versus podnebí 

3.1 Počasí 

              

              Počasí je stav atmosféry, charakterizovaný souhrnem hodnot všech 

meteorologických prvků a atmosférických jevů v určeném místě a čase. Počasí se zpravidla 

rozumí okamžitý stav atmosféry, někdy též změny (průběh) meteorologických prvků a jevů 

v určitém krátkém časovém intervalu (řádově minuty, nebo hodiny). Počasí je 

charakterizováno souborem okamžitých, nebo krátkodobě průměrovaných hodnot, zvláště 

teploty vzduchu, oblačnosti, nebo slunečního svitu, směru a rychlosti větru a 

atmosférických srážek. Počasí je ve své podstatě vázáno na troposféru, nad níž se již 

většinou nevytvářejí oblaky, hydrometeory, bouřky apod. Pro počasí je charakteristická 

velká časová a prostorová proměnlivost. Při přesném měření meteorologických prvků 

můžeme považovat počasí za neopakovatelné (Dvořák, 2008). 
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3.2 Podnebí 

             

             Podnebí, neboli klima je dlouhodobý charakteristický režim počasí, podmíněný 

energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a lidskými 

zásahy. Ve starším pojetí  J. Hanna je podnebí souborem všech meteorologických prvků, 

jenž určuje průměrný stav atmosféry v libovolném bodě na zemském povrchu. Podnebí je 

významnou složkou krajiny, určuje její ráz i využitelnost a pro svou geografickou 

podmíněnost je na Zemi neopakovatelným jevem. Proto hovoříme jen o typech podnebí, 

které bývají na Zemi obvykle pásmově uspořádány. Charakteristika podnebí se uvádí 

obvykle pomocí průměrů meteorologických prvků a jevů doplněných o extrémy a četnosti, 

popřípadě o další statistické charakteristiky. Podnebí dané oblasti je vyznačováno určitou 

stálostí, která spočívá v tom, že statistické charakteristiky souboru klimatických prvků 

vypočítané za různá delší časová období (desítky let) se liší poměrně málo. To ale 

nevylučuje výrazné změny podnebí, ke kterým došlo během geologických epoch Země, ani 

mírnější výkyvy a kolísání podnebí v průběhu kratších časových etap (stovky, popř. tisíce 

let). Podle měřítka dějů, které utvářejí podnebí, nebo podle jeho prostorového rozsahu 

můžeme rozeznat makroklima, mezoklima, mikroklima, popř. místní podnebí         

(Dvořák,  2008). 

 

              Klimatem se zabývá věda klimatologie. Je definována jako věda o klimatech 

Země, o podmínkách a příčinách jejich utváření a také o působení klimatu na objekty 

činnosti člověka, na samotného člověka i na různé přírodní děje a naopak. Má za úkol 

studovat obecné zákonitosti klimatických jevů, genezi zemského klimatu, jeho změny a 

kolísání s cílem využití poznatků pro prognózu a melioraci klimatu. Klimatologie těsně 

souvisí s meteorologií, což je věda o atmosféře, o její stavbě, vlastnostech a v ní 

probíhajících fyzikálních procesech (Netopil et al., 1984). 

 

3.3 Podnebí České republiky 

 
              Naše území leží v oblasti přechodného středoevropského klimatu. V západní části 

území je vliv oceánu projevován více, než ve východní části. Naopak na východě je vliv 



Jana Ďurčíková: Extrémní projevy počasí 
 

2010                                                                                                                                      8                            

kontinentálního klimatu výraznější. Díky ovlivňování těchto dvou hlavních klimatických 

oblastí se v Evropě projevuje tak, že pod vlivem oceánu se u nás vyskytují mírné zimy a 

chladnější léta, vlivem kontinentu studené zimy a horká, parná léta (Kemel, 2000). 

 

              Klima na konkrétním místě je významně modifikováno nadmořskou výškou, 

postavením horstev a orientací vzhledem ke světovým stranám. Díky tomu, že naše území 

je dosti členité, je zde i různorodé podnebí, které má charakter výškových pásem, která 

souhlasí s výškovými pásmy zemského povrchu. Hranice, která odděluje jednotlivá 

klimatická pásma, prakticky souhlasí s vrstevnicemi. To se projevuje zároveň i u 

jednotlivých klimatických prvků, jako např.: teplota vzduchu, srážky, jejich dlouhodobý 

průměr úhrnu jak celoroční, tak i za vegetační sezonu (Kemel, 2000). 

 

              Teplotní poměry jsou dané zejména nadmořskou výškou. Pokles teploty 

v průměrných hodnotách je daný průměrným gradientem teploty, který byl vypočítán pro 

Čechy a Moravu. Jižní Morava má průměrné roční teploty 9-9,5°C, Haná 8-8,5°C, Sněžka 

0,2°C. Absolutní teplotní maximum u nás je 40,2°C (Praha Uhříněves, červenec 1983), 

absolutní minimum -42,2°C (Litvínovice u Českých Budějovic, únor 1929) (Kemel, 2000). 

 

              Nejteplejší oblastí jsou nížiny. Naproti tomu ve výšce asi 1600 m trvá zima 

(průměrné denní teploty pod 0°C) celého půl roku. Roční chod teploty vykazuje maxima 

v červenci, minima v lednu (Kemel, 2000). 

 

              Srážkové poměry jsou charakterizovány průměrnými ročními srážkovými úhrny: 

Žatecko, Slánsko cca 450 mm, Krkonoše, Jizerské hory 1600 mm. V průběhu vegetačního 

období spadne nejméně srážek v nížinách a v oblasti dešťového stínu – v údolí Ohře a 

Bíliny. Rozdělení srážek v roce podle jednotlivých ročních období je přibližně následující: 

na léto připadá 40 % všech srážek, na jaro 25 % , na podzim 20 % , na zimu 15 %. 

Nejbohatším měsícem pro srážky je červenec, v některých stanicích je to červen a srpen. 

Minimum srážek je zpravidla v únoru, méně často v březnu, výjimečně v lednu. Podíl 

tuhých srážek (hlavně ve formě sněhu) na celoročním množství je větší ve vyšších 

polohách (Kemel, 2000). 
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              Kolísání srážkových úhrnů vzhledem k průměru je v České republice dosti značné 

asi ±40 %. Kolísání je způsobeno do značné míry střídáním vlivů přímořského a 

kontinentálního klimatu (Kemel, 2000). 

 

              Sníh padá v oblasti jižní Moravy, v oblasti dolní Vltavy v průměru méně než 20 

dnů v roce, v Krkonoších více než 100 dnů v roce. Trvání sněhové pokrývky je 

v Krkonoších, Beskydech a Jeseníkách v průměru přes 180 dnů v roce. Největší tloušťka 

sněhové pokrývky je pozorována opět v Krkonoších a Jeseníkách, činí přes 160 cm. Na 

Šumavě a v Beskydech okolo 120 cm. Délka období se sněhovou pokrývkou v roce je 

v Krkonoších, Jeseníkách a na Šumavě 200 dnů, v nížinách méně, než 100 dnů            

(Kemel, 2000). 

 

4. Měření meteorologických prvk ů a jejich variabilita 
 
              Meteorologická data se získávají měřením a pozorováním na meteorologických a 

aerologických stanicích a také pomocí radiolokátorů a umělých družic Země. Síť 

meteorologických stanic na území České republiky organizuje a zajišťuje podle pokynů 

WMO Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) se sídlem v Praze a s pobočkami 

v jednotlivých krajských městech. Podle charakteru a způsobu získávaných informací je 

dělíme do čtyř skupin (Netopil et al., 1984). 

 

4.1 Přízemní meteorologická m ěření a pozorování 

 
              Jsou prováděny na meteorologických stanicích, v meteorologických budkách (viz 

obr. č. 3). Meteorologická měření a pozorování se koná v určitých termínech. Pro 

synoptické účely se měří a pozoruje na všech stanicích ve stejném okamžiku, aby byl 

získán současný obraz počasí na větší části Země. Hlavními synoptickými termíny jsou 00, 

06, 12 a 18 hod GMT, vedlejšími termíny 03, 09, 15, 21 hod GMT. Díky tomu, že většina 

meteorologických prvků se mění v závislosti na výšce Slunce nad obzorem (mají denní 

chod), konají se klimatická měření a pozorování v 7, 14 a 21 hod místního času. 

Meteorologické stanice jsou vybaveny přístroji sloužící k termínovým měření a pozorování 
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a registračními přístroji, z nichž lze vyčíslovat hodinové hodnoty meteorologických prvků. 

Získané meteorologické údaje se pro potřeby klimatologické analýzy zpracovávají pomocí 

statistických metod. Z toho důvodu je třeba, aby měření a pozorování na stanicích mělo 

dostatečnou délku a bylo homogenní (Netopil et al., 1984). 

  

 

 

Obr. č. 3 Meteorologická budka (www.chmi.cz) 

 

4.1.1 Aerologická m ěření 
 
              Na aerologických stanicích se provádí vertikální sondáž atmosféry díky 

telemetrickým přístrojům – radiosond, nesených balóny. Takovým způsobem se získávají 

údaje týkající se tlaku, teploty a vlhkosti vzduchu, rychlosti a směru větru v různých 

výškových hladinách (přibližně do výšky 30 - 35 km nad zemským povrchem)          

(Netopil et al., 1984). 

4.1.2  Radioloka ční meteorologické informace 
 
              Meteorologický radiolokátor umožňuje nepřetržité pozorování meteorologických 

objektů a jevů, jako např.: bouřková oblaka, tropické cyklóny, lijáky atd. Jejich vzdálenost 
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a směr od místa pozorování je určen z radiolokačního odrazu na indikátoru (radiolokační 

odraz je závislý na tom, jaká část elektromagnetické energie vysílané od radiolokátoru 

k meteorologickému cíli se odráží zpět) (Netopil et al., 1984). 

4.1.3 Družicové meteorologické informace 
 
              Meteorologické družice Země slouží k získání operativní informace o stavu 

atmosféry nad velkými částmi Země. Meteorologické družice jsou vybaveny 

vícekanálovými řádkovými radiometry s vysokou rozlišovací schopností, pomocí nichž lze 

získávat snímky zemského povrchu včetně oblačných systémů, rozložení sněhové a ledové 

pokrývky v různých částech spektra. V současné době jsou vyvíjeny další aparatury a 

metodiky pro měření a pozorování dalších meteorologických veličin a jevů a zpracování 

přijatých signálů na pozemní přijímací stanici (Netopil et al., 1984). 

 

              Důležitou možností vizualizace meteorologických a klimatologických dat ze sítě 

ČHMÚ je aplikace CLIDATA GIS, která data z DBS ORACLE vizualizuje v prostředí 

GIS. Některé mapy získané tímto přístupem lze vidět i v Atlasu podnebí Česka                

(Tolasz et al., 2007). 

 

4.2 Teplota vzduchu 

  

              Teplota vzduchu byla pravděpodobně jednou z prvních odborně sledovaných 

meteorologických veličin. Teplotou myslíme tepelný stav hmoty. Hmotu, která má teplotu 

vyšší, než je teplota lidského těla, označujeme subjektivně jako teplou, nebo horkou, 

naopak hmotu s teplotou nižší považujeme za studenou (Karas et al., 2007). 

 

              V současnosti se teploty udávají ve °C, měří se ve standardní žaluziové budce  

umístěné 2 m nad zemí v klimatologických termínech 7, 14 a 21 h místního středního  

slunečního času (MSSČ). Teplota v termínech se měří tzv. staničním teploměrem. 

Speciálním minimálním a maximálním teploměrem, se měří denní teplotní maximum a  

minimum,  které  se odečítá v termínu 21 h. Přízemní minimální teplota se měří mezi 21.  
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hodinou večerní a 7. hodinou ranní minimálním teploměrem umístěným mimo 

meteorologickou budku ve výšce 5 cm nad zemí (Tolasz et al., 2007). 

 

              Kromě Celsiovy stupnice, známe také Fahrenheitovu stupnici, která má dvě 

základní teploty. Dolní základní teplota je označována jako 0, je stanovena rovnovážnou 

teplotou chladící směsi ledu, vody a salmiaku. Horní základní teplota je teplota lidského 

těla, má hodnotu 96. Tato stupnice je dodnes používána v USA. Pro převod stupňů 

Fahrenheita na stupně Celsia slouží tento vzorec: C=(F-32)/1,8 

Obrácený převod spočítáme ze vzorce: F=1,8C+32 (Karas et al., 2007). 

 

              Teplota vzduchu se mění s výškou. Za normálních okolností s rostoucí výškou 

klesá o 0,65°C na každých 1000 m, od hladiny moře až na horní hranici troposféry, ve 

výšce přibližně 11 km. Poté zůstává neměnná a od výšky asi 15 km zase plynule vzrůstá – 

to je způsobeno přítomností ozónu. U nás se však často, a to zejména na podzim a v zimě, 

setkáváme s tzv. radiační inverzí. Spočívá v tom, že zemský povrch se ochlazuje za 

dlouhých nocí a jen málo se prohřívá během krátkých dnů, takže jeho teplota postupně 

každým dnem klesá. Od ochlazujícího se zemského povrchu se následně ochladí také 

vzduch k němu přiléhající, tím se stává těžším a stéká do nižších poloh, do údolí. Tam 

dochází ke kondenzaci vodní páry a vznikne mlha, nebo nízká oblačnost. Proto je potom 

v nížinách chladno, mlhavo, zatímco ve vyšších polohách panuje jasné a překvapivě teplé 

počasí (Karas et al., 2007). 

    

              Teplota vzduchu má zásadní význam nejen pro utváření a charakter přírodního 

prostředí, ale také pro mnoho oblastí lidské činnosti. Její dlouhodobý režim ovlivňuje 

především vegetační poměry. Vlny horkých dní  mohou  výrazně  přispět  k  zesílení  sucha  

a  způsobit problémy v mnoha oblastech,  jako  např. snížení  produktivity  práce, zvýšení  

úrazovosti a nehodovosti, zdravotní problémy (úmrtnost, nemoci z tepla), destrukci silnic  

a  železnic  následkem deformací teplem apod.Vlny mrazivých dnů způsobují problémy v 

dopravě a zvýšení energetické náročnosti výroby,vznikají zdravotní problémy spojené s 

podchlazením (Tolasz et al., 2007). 
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              Základní prostorové rozložení teplot na území České republiky, které se  

vyznačuje  poklesem teploty s nadmořskou výškou, může být výrazně ovlivněno konkrétní 

povětrnostní situací a terénem. Typický je celoroční výskyt frontálních systémů střídajících 

se s tlakovými výšemi. S frontálními systémy je spojeno zvýšení oblačnosti a střídání  

teplot  následkem  výměny  vzduchových  hmot různého původu,  např. příliv  tropického,  

či  arktického vzduchu. Naopak v oblastech tlakových výší se plně uplatňují lokální 

vlastnosti terénu a radiační poměry.  Teplota při anticyklonálním počasí má jednoduchý 

denní  chod  s  maximem v odpoledních hodinách  a  minimem  v ranních hodinách,  

přičemž rozdíl mezi maximem a minimem  je  nepřímo úměrný množství oblačnosti 

(Tolasz et al., 2007). 

           

4.2.1  Meziro ční kolísání teploty vzduchu a teplotní trendy v ČR 
            

              Nejchladnějším desetiletím uplynulých čtyřiceti let bylo období 1961–1970, 

nejteplejším desetiletím bylo naopak období 1991– 2000. Celkový trend oteplování je v  

letech 1961– 2000 překryt kratšími výkyvy, takže i v nejteplejším posledním desetiletí 

tohoto období se vyskytl jeden ze tří nejchladnějších let celého čtyřicetiletí, rok 1996 

(průměr za Česko 6,3 °C, též v letech 1961 a 1980). Nejteplejším rokem byl rok 2000 s 

průměrem 9,1 °C (Tolasz et al., 2007). 

 

4.2.2 Shrnutí 
 

              Většina teplotních charakteristik v České republice klesá s nadmořskou výškou a 

nejnižší teploty se proto vyskytují především v horských oblastech a nejvyšší v nížinách.  

Z termického hlediska je podnebí Česka na pomezí kontinentálního a oceánského typu 

klimatu. Pro kontinentální klima jsou typické vysoké teploty v létě  a nízké v zimě. Denní 

průběh teploty mívá zpravidla minimum v ranních hodinách a maximum odpoledne                 

(Tolasz et al., 2007). 

      

              Terén a jeho pokrytí  vegetací, nebo výstavbou mohou lokálně stírat všeobecné  

rysy teplotního klimatu. Můžeme očekávat poněkud snížené teploty na severních svazích 
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proti jižním, velmi nízké teploty se vyskytují jak v horských, tak v údolních polohách. 

Specifický je v tomto ohledu prostor Šumavských plání, kde jsou při vhodných  

povětrnostních  situacích  dosahovány  mimořádně  nízké  teploty (Tolasz et al., 2007). 

     

              Velmi výrazně  se  uplatňuje lidská činnost, která způsobuje tepelné znečištění  

atmosféry a ve své podstatně mění vlastnosti zemského povrchu. Dokladem je například 

stále rostoucí tepelný ostrov Prahy, projevující se zejména v celoročním zvýšení nočních 

teplot a ve zvýšení průměrných teplot v chladné polovině  roku. Je zajímavé, že tepelný  

ostrov Prahy výrazněji nezvyšuje četnost dní s mimořádně vysokými teplotami jako jsou  

tropické dny,  kdy je patrně dominantní vliv některých povětrnostních situací (zejména  

příliv  tropického vzduchu od jihu před zvlněnou studenou frontou) (Tolasz et al., 2007). 

 

              Průměrná roční teplota (viz obr. č. 4 a tab. č. 1) v letech 1961–2000 meziročně 

tedy silně kolísá, se statisticky významným oteplujícím trendem zhruba 0,03 °C · rok –1. 

Oteplování je nejvýraznější v zimě a na jaře,  naopak nevýznamné je na podzim            

(Tolasz et al., 2007). 

  

     

Obr. č. 4 Průměrná teplota vzduchu v ČR (www.chmi.cz)   

             

              Nejvyšší  teplota  byla  v  letech 1961– 2000 naměřena dne 27. srpna 1983 na  

stanici  Praha, Uhříněves,  a  to  40,2  °C.  Jde o  absolutní  rekord v období přístrojových  

pozorování. Vůbec nejnižší teplota byla naměřena v Litvínovicích u Českých Budějovic 

dne 11. února 1929, a to – 42,2 °C (Tolasz et al., 2007). 
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Meteorologická 
stanice             
 Měsíc Průměr 
              
 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.  
                                  Průměrná teplota vzduchu (° C)  

Brno, Tuřany 
-

2,5 -0,3 3,8 9 13,9 17 18,5 18,1 14,3 9,1 3,5 -0,6 8,7 

České Budějovice 
-

1,8 -0,3 3,4 8,1 13 16,2 17,7 17,1 13,5 8,4 3,3 -0,3 8,2 
Doksany -2 -0,2 3,7 8,5 13,4 16,8 18,1 17,4 13,5 8,5 3,7 0 8,5 

Holešov 
-

2,4 -0,3 3,6 8,7 13,7 16,6 18 17,6 13,9 9 3,7 -0,4 8,5 

Hradec Králové 
-

2,1 -0,2 3,5 8,4 13,5 16,7 18,1 17,6 13,9 9,1 3,6 -0,3 8,5 

Cheb 
-

2,5 -1,2 2,4 6,7 11,7 15 16,5 15,8 12,5 7,8 2,4 -1 7,2 

Churáňov 
-

4,1 -3,8 -1,1 2,9 7,8 11,1 12,9 12,4 9,5 5,4 0,1 -3,1 4,2 
Klatovy -2 -0,5 3,2 7,6 12,5 15,9 17,6 17 13,4 8,3 3,1 -0,5 8 

Kuchařovice 
-

2,4 -0,5 3,6 8,6 13,5 16,7 18,5 18 14,3 9 3,3 -0,6 8,5 

Liberec 
-

2,5 -1,2 2,3 6,6 11,7 14,8 16,2 15,8 12,4 8,3 2,9 -0,8 7,2 

Lysá hora 
-

6,4 -5,7 -2,9 1,5 6,8 9,7 11,3 11,2 8 4 -1,5 -5 2,6 

Milešovka 
-

4,6 -3,3 0,2 4,5 9,8 12,9 14,5 14,1 10,8 6,2 0,5 -2,8 5,2 

Mošnov 
-

2,4 -0,7 3,2 8,2 13,2 16,4 17,8 17,2 13,6 8,9 3,7 -0,4 8,2 

Olomouc 
-

2,4 -0,2 3,8 9,1 14,2 17,1 18,6 18 14,3 9,1 3,7 -0,4 8,7 

Praha, Karlov 
-

0,9 0,8 4,6 9,2 14,2 17,5 19,1 18,5 14,7 9,7 4,4 0,9 9,4 

Praha, Ruzyně 
-

2,4 -0,9 3 7,7 12,7 15,9 17,5 17 13,3 8,3 2,9 -0,6 7,9 

Přibyslav 
-

3,6 -1,9 1,7 6,4 11,4 14,5 15,9 15,5 12,1 7,5 2 -1,8 6,6 

Semčice 
-

1,9 0 3,8 8,8 13,8 16,9 18,3 17,8 14 9,2 3,7 0 8,7 

Svratouch 
-

4,4 -2,9 0,5 5,2 10,3 13,4 15 14,8 11,4 6,8 1 -2,7 5,7 

Tábor 
-

2,8 -1,1 2,6 7,4 12,6 15,8 17,3 16,6 12,9 7,9 2,7 -1 7,6 

Velké Meziříčí 
-

3,4 -1,5 2,1 7,2 12,4 15,6 16,9 16,2 12,3 7,4 2,4 -1,6 7,2 

Velké Pavlovice 
-

1,9 0,3 4,3 10 14,9 17,6 19,4 18,8 15 9,5 4,1 -0,2 9,3 
 

Tab. č. 1 Teploty vzduchu naměřené v ČR období let 1961–1990 

(http://www.chmi.cz/meteo/ok/okdata12.html#prumtv) 
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4.3 Srážky 

    

               Srážky jsou definovány jako voda v pevném, či kapalném skupenství, která se 

tvoří z vodní páry v atmosféře. Buď rovnou vypadává z oblačnosti na zem, nebo vzniká 

přímo na zemském povrchu. Také oblačnost je složena z vodních kapiček, či ledových 

krystalků, popřípadě obojího. Oblačné částice jsou ale daleko menší, a tak se ve vzduchu 

vznášejí. Pokud se vytvoří vhodné podmínky k tomu, aby vodní kapičky, či ledové 

krystalky narůstaly do takových rozměrů, že už je vzestupné proudy v oblaku neudrží, 

začnou z něj vypadávat a my pozorujeme srážky (Karas et al., 2007). 

 

              Srážky můžeme dělit také podle toho, jestli padají z oblaků, nebo se usazují na 

povrchu země a předmětů. Ty padající z oblaků označujeme jako vertikální srážky, mezi 

mě patří např. déšť či sníh. Usazené srážky vznikají přímo na zemském povrchu a 

nazýváme je horizontální. Sem řadíme např. rosu, jinovatku, nebo námrazu                

(Karas et al., 2007). 

 

             Hydrometeory, uvolněny z oblaků, dopadají na zem buď v kapalném skupenství, 

nebo v tuhém. Déšť padá z dešťových oblaků Ns, Cb. Vodní kapky mají kulovitý tvar o 

průměru 0,5 mm, nebo i větším. Největší kapky mají průměr 5 – 8 mm. Dešťová voda není 

chemicky čistá, jsou v ní obsažené pevné, nebo rozpuštěné látky (v závislosti na složení, 

druhu kondenzačního jádra), dále obsahuje pohlcený kyslík, dusík, kysličník uhličitý, 

kysličníky dusíku, bakterie a jiné nečistoty, získané z atmosféry. O značném obsahu 

pevných částic svědčí tzv. barevné deště ( červený déšť je způsoben jemným prachem 

z afrických pouští a silným prouděním vzduchu je přinášen až do jižní Evropy). Teplota 

vody dešťových kapek bývá zpravidla o 3 až 5 °C nižší, než teplota okolního vzduchu. 

Intenzitu deště charakterizujeme v meteorologii následovně: za slabý déšť je považován 

takový, který má úhrn menší, než 1 mm/hod, mírný déšť 1 – 5 mm/hod, silný déšť 5 – 10 

mm/hod, prudký déšť 10 – 15 mm/hod, lijavec 15 – 23 mm/hod, přívalový déšť 23 – 58 

mm/hod a průtrž mračen více než 58 mm/hod (Kemel, 2000). 

 

              Deště můžeme dělit i podle délky trvání na krátkodobé, neboli místní a 

dlouhodobé, čili krajinné, regionální. Místní deště se vyznačují krátkou dobou trvání, 



Jana Ďurčíková: Extrémní projevy počasí 
 

2010                                                                                                                                      17                            

velkou intenzitou a malou plochou kterou zasahují – zpravidla ne více, než 50 km². Tyto 

deště vznikají z ojedinělých místně vyvinutých Cb, někdy Cu. Regionální deště 

doprovázejí oblasti tlakové níže, vznikají ve složité oblačnosti ve frontách, nejčastěji v Ns. 

Trvají několik hodin až dní, mají nižší intenzitu, než místní deště. Celkové množství 

vypadlé vody je však poměrně velké (Kemel, 2000).  

 

              Srážky se u nás od roku 1961 měřily výhradně staničním srážkoměrem staničního 

typu METRA o záchytné ploše 500 cm2, umístěným na volném prostranství s výškou 

záchytné plochy 1 m nad zemí. Množství srážek se zjišťovalo v 7 hodin ráno a naměřený 

úhrn byl zapisován k předchozímu dni. V souvislosti s automatizací meteorologických 

pozorování se od roku 1997 začal srážkoměr METRA  nahrazovat na některých stanicích 

automatickým srážkoměrem MR3H se stejnou záchytnou plochou a mechanismem 

děleného překlápěcího člunku, měřícím s rozlišením na 0,1 mm (Tolasz et al., 2007). 

 

           V České republice, ležící v oblasti hlavního evropského rozvodí, jsou atmosférické 

srážky hlavním zdrojem vody. Proto mají nejen klíčový význam pro charakter přírodního  

prostředí, ale i pro řadu oblastí lidské činnosti, jako je zemědělství, lesnictví, vodní  

hospodářství aj. Výrazný přebytek srážek v některých obdobích může být příčinou 

povodní, naopak jejich nedostatek přispívá ke vzniku suchých období (Tolasz et al., 2007). 

         

              Srážky v České republice jsou typické značnou prostorovou a časovou 

proměnlivostí, která je dána interakcí fyzikálních procesů jejich vzniku, atmosférické  

cirkulace a fyzickogeografických charakteristik našeho území. V zimním půlroce (říjen – 

březen) jsou vypadávající srážky vázány zejména na přechody frontálních systémů a  

tlakových níží především s vrstevnatou oblačností a jsou charakterizovány zpravidla  

menší intenzitou a delším trváním. Naproti tomu v měsících letního půlroku (duben –  září)  

jsou srážky nezřídka spojeny s výstupnými konvekčními pohyby vzduchu s tvorbou 

kupovité až bouřkové oblačnosti. Takové srážky mají zpravidla kratší trvání a větší  

intenzitu. Prostorové rozdíly jsou zvýrazněny orografickými vlivy, k nimž patří zvyšování 

množství srážek s růstem nadmořské výšky a vlivy expozice, kdy s ohledem na směr 

proudění mají návětrné svahy vyšší úhrny než svahy závětrné (Tolasz et al., 2007). 
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4.3.1 Hlavní druhy padajících srážek          
 

Déšť – vodní srážky vypadávající z oblaků v podobě kapek a větším průměru, než 0,5 mm, 

nebo i o menším průměru, pokud vypadávají velmi hustě. 

Mrznoucí déšť – dešťové kapky mrznou po dopadu na prochlazený zemský povrch, nebo 

na předmětech, které však nesmějí být uměle ochlazovány, ani zahřívány.  

Ledovka – beztvará usazenina ledu na povrchu půdy, na stromech, elektrických vedeních 

apod.  

Mrholení  – vodní srážky vypadávající z oblaků, tvořené kapičkami o průměru menším, 

než 0,5 mm, pokud nemají takovou intenzitu, aby byly považovány za déšť 

Mrznoucí mrholení – totéž jako mrznoucí déšť, avšak pouze při mrholení 

Sníh – tuhé srážky padající z oblaků, skládající se z ledových krystalků, nebo z jejich 

shluků – sněhových vloček. Sněhové vločky mají často tvar šesticípé hvězdice. 

Sněhové krupky – tuhé srážky složené z bílých neprůhledných ledových částic o velikosti 

2 – 5 mm, popř. kulovém, nebo mírně kónickém tvaru. Při dopadu na tvrdý povrch 

odskakují. Vypadávají v přeháňkách při teplotách kolem 0 °C, často spolu se sněhovými 

vločkami, popř. s dešťovými kapkami. 

Sněhová zrna ( = krupice) – tuhé srážky skládající se z malých zrnek ledu, jsou 

neprůhledné, mají zploštělý, nebo podlouhlý tvar a velikost menší, než 1 mm.  

Zmrzlý déšť – padající průhledné, nebo průsvitné ledové částice kulového, nebo 

nepravidelného tvaru, zpravidla o velikosti do 5 mm. Při dopadu na tvrdý povrch odskakují 

a bývá slyšet šum. Vzniká zmrznutím dešťových kapek v blízkosti zemského povrchu. 

Pokud je tvořen ledovými částicemi s neprůhledným jádrem, bývá označován jako krupky. 

Ledové jehličky – jednoduché ledové krystalky ve tvaru jehlic vznášející se ve vzduchu. 

Za velmi nízkých teplot se mohou vyskytovat i při jasné obloze a bývají pozorovány 

v polárních oblastech ( při ozáření slunečními paprsky bývají označovány jako tzv. 

diamantový prach), ve středních zeměpisných šířkách pouze v období silných mrazů. 

Kroupy  – větší padající kusy ledu různého tvaru o průměru větším, než 5 mm. Při 

rozříznutí identifikujeme několik průzračných a neprůzračných vrstev. Vypadávají pouze 

z bouřkových oblaků (Kopáček, 2005). 
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4.3.2 Shrnutí 
             

              Nejvyšší hodnoty připadají zpravidla na pohraniční pohoří s extrémními 

hodnotami v oblasti Jizerských hor, Krkonoš, Hrubého Jeseníku a Moravsko-slezských 

Beskyd, což lze přičítat výrazným efektům srážkového návětří a projevům 

„srážkotvorných“ cyklon. Naproti tomu nejnižší hodnoty studovaných charakteristik jsou 

vázané na závětrné oblasti Podkrušnohoří (viz obr. č. 5) (s výběžky do středních, 

západních i jižních Čech) a jižní  Moravy (s výběžkem na střední Moravu). Vlivy návětří a 

závětří mohou, vedle problémů s měřením srážek, stírat  očekávanou  závislost  srážkových  

charakteristik  na  nadmořské  výšce  (Tolasz et al., 2007). 

 

 

Obr. č. 5 Mapa srážek v normálu v roce 2005 v ČR (www.chmu.cz) 
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4.4 Vlhkost vzduchu a výpar 

 

              Výpar vody je jedním z dějů, které se podílejí na koloběhu vody v přírodě, je 

hlavním zdrojem vodní páry v atmosféře. Množství vodní páry ve vzduchu, označované 

jako vlhkost vzduchu, se mění v čase a prostoru v závislosti na všeobecných cirkulačních a 

radiačních poměrech, a je do značné míry ovlivněno lokálními podmínkami (nadmořskou 

výškou, reliéfem, blízkostí velkých vodních zdrojů, charakterem rostlinného pokryvu) 

 (Tolasz et al., 2007). 

       

              Klimatologické charakteristiky popisující vlhkost vzduchu můžeme rozdělit na 

veličiny popisující množství vodní páry ve vzduchu, např. absolutní vlhkost, tlak vodní 

páry, směšovací poměr, a veličiny, které charakterizují míru nasycenosti vzduchu vodní 

párou, případně jeho schopnost pohltit další vlhkost – relativní vlhkost vzduchu, sytostní 

doplněk, teplota rosného bodu (Tolasz et al., 2007). 

        

              Relativní (poměrná) vlhkost vzduchu se v klimatologii používá jako základní 

charakteristika vlhkostních poměrů a udává se v procentech. Je dána poměrem aktuálního 

obsahu vodní páry ve vzduchu a maximálního možného obsahu vodní páry při dané 

teplotě. Tlak vodní páry je dílčím tlakem vodní páry obsažené ve vzduchu, udává se v hPa 

(Tolasz et al., 2007). 

        

              Pracoviště ČHMÚ k měření vlhkosti vzduchu používají Augustovy psychrometry 

jako hlavní staniční přístroje a vlasové vlhkoměry jako přístroje doplňkové. Augustův 

psychrometr je tvořen dvěma stejnými teploměry, z nichž jeden (tzv. suchý) je staniční 

teploměr a druhý teploměr (tzv. vlhký) má navíc pomocí bavlněné punčošky neustále 

zvlhčovanou teploměrnou nádobku. Pokud okolní vzduch není nasycen vodní párou, 

dochází k odpařování vody z povrchu punčošky a tím k ochlazení teploměru. Rozdíl teplot 

naměřených suchým a vlhkým teploměrem se označuje jako psychrometrický rozdíl. Z 

jeho hodnoty a z naměřených údajů rychlosti větru a tlaku vzduchu na stanici se posléze 

počítají vlhkostní charakteristiky (Tolasz et al., 2007). 
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4.4.1 Relativní vlhkost vzduchu         
 

              Prostorové  rozložení  průměrných  ročních  i  měsíčních  hodnot  relativní  

vlhkosti  vzduchu  na  území Česka  není  variabilní.  Nejnižší  hodnoty  se  vyskytují  v  

nížinách  a  s  rostoucí  nadmořskou  výškou, i  když  nepravidelně, poté stoupají. V  letním  

období  můžeme  pozorovat  největší  rozdíly  mezi  nejnižšími  a nejvyššími polohami, v 

zimním období je naopak tento rozdíl malý. Vzrůst relativní vlhkosti vzduchu s 

nadmořskou výškou v zimním období se neprojevuje v polohách nad 900 m n. m. Je to 

ovlivněno výskytem zimních  inverzních  situací,  kdy  může  nad  inverzní vrstvou  při  

jasném počasí  klesnout  relativní  vlhkost vzduchu i na hodnoty pod 10 %. Roční chod 

relativní vlhkosti vzduchu  u  nás  je  opačný  než  roční  chod  teploty  vzduchu (viz tab. č. 

2) (tzv.  kontinentální  typ) (Tolasz et al., 2007). 

   

 

Tab. č. 2 Průměrná vlhkost vzduchu v roce 2009-2010 vyjádřená v % pro ČR  

(www.chmi.cz) 
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4.4.2 Výpar 
  

              Výpar vody  je fyzikální proces,  při kterém dochází  k přeměně vody v kapalném  

nebo tuhém skupenství na vodní páru. Výpar (evaporace), popisuje množství vody, které se 

vypaří z různých povrchů (volné vodní hladiny, povrchu půdy nebo rostlinstva) do ovzduší 

za  určitou dobu. Pro určení množství  vypařené  vody se  na rozdíl od většiny ostatních 

meteorologických prvků používá častěji výpočet než vlastní měření. Obdobně jako srážky  

se vyjadřuje výškou vodního sloupce v milimetrech za určitou časovou jednotku. V 

meteorologických staničních sítích se pravidelně měří výpar z vodní hladiny (výparoměry 

– evaporimetry). Na speciálních plochách je měřen výpar z půdy (půdní  výparoměry –  

lyzimetry) a též celkový výpar, kterým rozumíme výpar z půdy porostlé rostlinami  

(evapotranspirometry) (Tolasz et al., 2007). 

 

              Výpar z volné vodní hladiny představuje hodnoty srovnatelné s referenční 

evapotranspirací a blíží se hodnotám potenciálním, tzn. maximálně možným za 

optimálních vláhových podmínek. Celoroční dlouhodobý výpar z volné vodní hladiny se 

pohybuje přibližně od 500 do 750 mm,  měsícem  s  nejvyšším  výparem  z  vodní  hladiny  

je  červenec  s  dlouhodobým  průměrným  výparem  i přes 120 mm (Tolasz et al., 2007). 

4.4.3 Shrnutí 
 

              Rozložení vlhkostních charakteristik na území České republiky je ovlivněno 

orografickými podmínkami.Roční chod všech zpracovaných vlhkostních charakteristik je 

závislý na teplotě vzduchu. V letním období, kdy je schopnost vzduchu absorbovat další 

vlhkost nejvyšší, dosahují hodnoty tlaku vodní páry svých maximálních hodnot, pomyslný 

sloupec vody ve vzduchu je tedy nejvyšší. Naopak v zimním období při nejvyšších 

relativních vlhkostech vzduchu je obsah vodní páry ve vzduchu nízký. Tuto skutečnost 

dokládají i stanovené hodnoty výparu, které dosahují nejvyšších hodnot v letním období. Je 

dobré si uvědomit, že výpar je jedním z nejobtížněji stanovitelných klimatických prvků. 

Pro jeho výpočet v denním intervalu je nutné znát nejen vybrané základní meteorologické 

prvky (teplota, vlhkost vzduchu, sluneční svit a rychlost větru), ale též fyzikální vlastnosti 

vypařujícího povrchu (Tolasz et al., 2007). 
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4.5  Sluneční záření, slune ční svit a obla čnost  

4.5.1 Sluneční záření  

          

              Sluneční záření  jsou elektromagnetické vlny vyzařované termojadernými procesy  

na Slunci. Intenzita tohoto energetického toku na vnější  hranici zemské atmosféry, 

vztažená  na jednotku plochy kolmé  k paprskům  při střední vzdálenosti Země od Slunce, 

je 1 368 W · m-2  a  nazývá se sluneční konstanta. Sluneční záření je rozhodujícím 

činitelem  většiny atmosférických procesů, formuje kupříkladu globální klima, ovlivňuje 

životní prostředí a je i důležitým obnovitelným energetickým zdrojem. Při průchodu 

zemskou atmosférou je sluneční záření pohlcováno, odráženo a rozptylováno 

atmosférickými plyny, aerosoly a také oblačností. Na zemský povrch proto dopadá jako 

přímé záření a rozptýlené  záření (paprsky  z  ostatních  částí  oblohy). Součet těchto dvou 

radiačních  toků, se nazývá  globální  záření, které  tak představuje  celkový příkon 

sluneční energie na zemský povrch.  Vlivem astronomických zákonů, které určují polohu 

Slunce na obloze, má intenzita slunečního záření a jeho složek v daném místě zemského 

povrchu výrazný denní a roční chod (Tolasz et al., 2007). 

 

              Roční chod  je také značně ovlivněn aktuálním stavem atmosféry, především 

oblačností a  prachovými  částicemi (aerosoly) obsaženými ve vzduchu. Proto je sluneční 

záření časově i prostorově velmi proměnlivým klimatickým prvkem. Jeho hodnoty se 

udávají v energetických jednotkách, nejčastěji ve W · m-2 pro okamžitou intenzitu toku                              

(Tolasz et al., 2007). 

 

              Sluneční záření se měří radiometry, které se dělí na pyrheliometry pro měření 

přímého záření a na pyranometry, které se  používají  k měření globálního záření, 

rozptýleného záření nebo záření odraženého zemským povrchem (Tolasz et al., 2007). 

           

              Nejvíce energie dopadá u nás  ve formě sluneční radiace v celoročním měřítku na 

jihovýchodní Moravě. Tato část našeho území je nejméně ovlivněna výskytem frontální  

oblačnosti, a proto má výraznější  kontinentální charakter klimatu. Nejnižší úhrny 

globálního záření se vyskytují naopak v pohraničních  horách (orografická  tvorba  

oblačnosti) a  v severozápadních Čechách, kde je sluneční záření zeslabeno větším 
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výskytem oblačnosti  a v minulosti i znečištěním atmosféry vysokými emisemi 

průmyslových  aerosolů. Maximální intenzity toku globálního záření za jasných dní mohou 

na území republiky dosahovat v letním období až 1 000 W · m-2 (Tolasz et al., 2007). 

4.5.2 Sluneční svit 
          

              Doba trvání slunečního svitu, zkráceně sluneční svit, je časový interval mezi 

východem a západem Slunce,  během  kterého není sluneční  kotouč zakryt oblačností 

nebo  jinou překážkou. Je definován jako doba, kdy je intenzita toku přímého slunečního 

záření na plochu kolmou k paprskům vyšší než 120 W · m-2. Sluneční svit ( viz obr. č. 6) je 

jednoduchým a  spolehlivým  klimatologickým  parametrem, který v daném místě zároveň 

charakterizuje i výskyt oblačnosti (Tolasz et al., 2007).    

 

              K měření slunečního svitu slouží slunoměr, jinak také heliograf. Jedná se o 

přístroj, který zaznamenává dobu a trvání slunečního svitu. Ze záznamu je možno přibližně 

usuzovat intenzitu slunečního záření (Kemel, 2000). 

 

 

 

Obr. č. 6 Průměrný roční úhrn doby trvání slunečního svitu v hod v ČR 

(www.abcdenergy.cz) 
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4.5.3 Denní  a ro ční chod teploty povrchu 
 
              Denní chod celkové energetické bilance zemského povrchu (radiační i tepelné) 

můžeme   vyjádřit pomocí denního chodu teploty povrchu. Ten má tvar jednoduché vlny s 

maximem   kolem 13. hodiny místního středního slunečního času (MSSČ), minimum bývá 

kolem východu Slunce. Vezmeme-li radiační bilanci, je záporná ještě asi dvě hodiny po 

východu Slunce, krátce po tomto okamžiku se ale již začne blížit k nule a tepelné toky 

směřující k povrchu ztráty radiační bilance převáží. Proto teplota povrchu začíná stoupat 

ještě v době, kdy efektivní vyzařování převažuje nad příjmem slunečního záření. Podobně 

je tomu tak v době kolem maxima teploty povrchu. Samotná radiační bilance je (v 

závislosti na roční  době) ještě několik hodin po 13. hodině  kladná, ale ztrátová tepelná 

bilance již převáží   radiační příjem a teplota povrchu začne klesat. Neschopnost povrchu 

odvádět všechno teplo získané pohlcováním záření má za následek, že teplota povrchu je 

přes den vyšší než teplota bezprostředně přiléhající vrstvy vzduchu. V době bez 

dopadajícího přímého záření se pak vyzařováním dlouhovlnného záření povrch ochlazuje a 

teplota povrchu je nižší, než teplota přilehlé vzduchové vrstvy. Z toho vyplývá, že denní 

amplituda teploty povrchu je větší, než stejná charakteristika teploty vzduchu          

(Novák, 2004). 

 

4.5.4 Oblačnost 
 

              Oblak je viditelný shluk drobných vodních kapiček, či ledových krystalků 

v ovzduší. V některých typech oblaků se vyskytují jak kapičky, tak zároveň krystalky. 

Díky tomu, že ledové kapičky a ledové krystalky odrážejí, rozptylují a propouštějí světlo, 

je oblak, na rozdíl třeba od vodní páry, pozorovatelný (Zárybnická in Karas et al., 2007). 

 

              Množství  a typ oblačnosti patří k nejčastěji sledovaným parametrům stavu 

atmosféry. Výskyt oblačnosti se určuje subjektivním pozorováním pracovníků na 

profesionálních  synoptických  nebo leteckých stanicích každou hodinu. Určovat výskyt 

oblačnosti je možné  rovněž pomocí družic nebo speciálních pozemních  přístrojů. 

Množství oblačnosti se  udává v desetinách plošného pokrytí oblohy. Je – li jasno, 

nevyskytuje se na obloze žádná oblačnost, při skoro jasnu jsou na obloze 1/8 až 2/8 
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oblačnosti, polojasno jsou 3/8 až 4/8 oblačnosti, oblačno 5/8 až 6/8, skoro zataženo 7/8 a 

při zataženu je obloha zcela pokrytá oblačností. Výskyt oblačnosti na území  České 

republiky  je  ovlivněn  zejména  polohou republiky vůči frontální zóně (přesun oblačnosti 

spojené s  přechodem front),  členitostí  terénu (tvorba  oblačnosti  stoupavými  pohyby 

vzduchu  na  horách) a stupněm znečištění atmosféry (vysoké koncentrace aerosolů). 

Oblačnost tedy velmi významně ovlivňuje průchod slunečního záření atmosférou         

(Tolasz et al., 2007, Karas et al., 2007). 

 

4.5.4 Jasné a zamra čené dny 
        

              Hodnoty celodenního průměru množství oblačnosti určují četnost výskytu jasných 

a zamračených dní. Jasný den je definován průměrným denním množstvím oblačnosti 

menším  než 2 desetiny a  zamračený  větším než  8  desetin. V letním období je nejvíce 

jasných dní na jižní Moravě (Kuchařovice) a v nížinách  (Hradec  Králové),  nejvíce  

zamračených dní  se vyskytuje v horských oblastech (Churáňov) a  na severozápadě území 

Česka (Ústí nad  Labem). V zimním období naopak horské oblasti mají výrazně vyšší 

výskyt jasných dní než nížiny v důsledku své polohy nad inverzní oblačností                     

(Tolasz et al., 2007). 

 

4.5.5 Shrnutí  
 

              Je zřejmé, že na území Česka, i přes značné meziroční kolísání, došlo během 

posledních padesáti let k zjevnému poklesu množství sluneční energie dopadající na 

zemský povrch. Tento pokles nastal vlivem změn cirkulace atmosféry a tím i výskytu 

oblačnosti v 70. a 80. letech minulého století. V poslední dekádě se naopak  příkon 

sluneční  energie  opět  zvyšuje  a  v  roce  2003  dosáhl zatím svého maxima za celé 

sledované období (Tolasz et al., 2007). 

 

              Důležitou složkou  slunečního záření je ultrafialové záření, které je biologicky 

vysoce aktivní zejména v oblasti 290 – 320 nm (UV-B). Jeho působení na lidskou pokožku 

je možné vyjádřit pomocí tzv. UV-Indexu definovaného jako intenzita efektivního 
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erytémového  záření (UV-B  pohlcené  pokožkou) ve W · m-2  vynásobená 40           

(Tolasz et al., 2007). 

  

4.6 Tlak vzduchu  

 
         Tlak vzduchu je síla, kterou působí tíha atmosféry na jednotku plochy zemského 

povrchu. Tato síla je v každém místě různá, ovlivňuje ji rozdělení slunečního záření na 

Zemi,  rotace planety i charakter zemského povrchu. V důsledku nerovnoměrného 

rozložení tlaku vzduchu na Zemi pak vzniká proudění vzduchu – vítr. Vítr vyrovnává 

nestejnoměrné rozdělení tlaku vzduchu, a směřuje z oblastí s vyšším tlakem vzduchu do 

oblastí s nižším atmosférickým tlakem. Na jeho směr také působí uchylující síla zemské 

rotace (Coriolisova síla), odstředivá síla a vlastnosti zemského povrchu, především 

orografie. Čáry spojující  na mapách  místa  se  stejným  tlakem  vzduchu  se  nazývají  

izobary (Tolasz et al., 2007). 

 

          Tlak vzduchu se dnes v meteorologii vyjadřuje v hektopascalech (hPa). Do konce 

roku 1979 se používala jednotka torr (totožná s dříve užívaným mm Hg), v synoptické 

meteorologii byl do té doby zaveden milibar (mb), který je rozměrově i číselně shodný s 

hPa. Převodní vztah pro přepočet tlaku v torrech na hPa se uvádí jako: 

Tlak [hPa] = 1,33322 · tlak [torr ] (Tolasz et al., 2007). 

  

          V praxi se tlak vzduchu měří barometrem. Používají se také barografy, které 

registrují změny tlaku vzduchu. Současné meteorologické stanice jsou vybaveny digitálním 

tlakoměrem. Tlak vzduchu s výškou klesá – čím výše stoupáme, tím slabší vrstva vzduchu 

zůstává nad námi,  a vzduchový sloupec má pochopitelně menší tíhu (Tolasz et al., 2007). 

           

          Aby bylo možné vzájemně porovnat údaje na různých místech, je třeba stanovit  

referenční  výškovou hladinu, na kterou se přepočítá tlak vzduchu na všech stanicích. Pro 

stanice s nadmořskou výškou 550 m n. m. a nižší stanovují předpisy WMO jako referenční 

(porovnávací) střední hladinu moře. U výše položených stanic se provádí výpočet 

geopotenciální výšky standardní tlakové hladiny. V případě výšky do 1000 m n. m. 
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výpočet výšky hladiny 925 hPa, u výše položených stanic hladiny 850 hPa                 

(Tolasz et al., 2007). 

        

          Reálný chod tlaku vzduchu na jednom místě v průběhu dne je výrazně ovlivněn 

nerovnoměrným zahříváním zemského  povrchu i střídáním vzduchových hmot. Průměrný  

denní chod  tlaku  vzduchu  v  Česku má  tvar  dvojité  vlny  s  hlavním  maximem  kolem  

11. hodiny. Denní chod tlaku je způsoben především přitažlivostí Slunce a denním chodem 

teploty (Tolasz et al., 2007). 

          

          Hodnoty tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře se v České republice 

pohybují obvykle v rozmezí 1 057  hPa  až  967  hPa (viz obr. č. 7).  Rozpětí  tlaku v rámci 

celé zeměkoule  však přesahuje 110 hPa. Absolutní maximum tlaku vzduchu v Česku bylo 

změřeno 23. ledna 1907 na Moravě ve 21 hodin v Bystřici pod Hostýnem a to 1 057,2 hPa. 

Minimum tlaku vzduchu připadla na 26. únor 1989. Hodnota 967,2 hPa byla změřena ve 

13 hodin na stanici v Čáslavi (Tolasz et al., 2007).      

 

 

Obr. č. 7 Průměrný roční tlak vzduchu redukovaný na hladinu moře [hPa] v ČR 

(Tolasz et al., 2007) 
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4.6.1 Shrnutí 
 
  

        Česko patří do oblasti, kde se v průběhu roku střídá převládající vliv azorské tlakové 

výše, islandské tlakové  níže a sibiřské tlakové výše. Nejnižší hodnoty tlaku vzduchu jsou  

zaznamenávány v jarních měsících, nejvyšší naopak v lednu, na některých stanicích v 

říjnu. V Polabí se po celý rok udržuje mělká brázda nízkého tlaku vzduchu. Hřebeny 

vyššího tlaku nad jihozápadní Moravou a jihozápadními Čechami jsou zaznamenávány 

také v průběhu celého roku. V letním období hřeben z jihozápadních Čech zasahuje daleko 

směrem na sever. Nad severní Moravou a Slezskem se střídají tlakové útvary během roku, 

převládá však mělká brázda (Tolasz et al., 2007). 

 

          Denní změny tlaku vzduchu na jednom místě jsou ovlivněny nerovnoměrným 

zahříváním zemského povrchu, slapovými jevy (především přitažlivostí Slunce), ale také 

střídáním vzduchových hmot s různými vlastnostmi. Průměrný denní chod tlaku vzduchu 

má tvar dvojité vlny s hlavním maximem kolem 11. hodiny a hlavním minimem kolem 17. 

hodiny (Tolasz et al., 2007). 

 

4.7 Vítr 

 
              Vítr vzniká v důsledku nerovnoměrného rozložení tlaku vzduchu nad zemí. 

Vzduch proudí z oblasti vyššího tlaku do míst s nižším tlakem vzduchu. Vítr je vektor, má 

svůj směr a také rychlost. Rychlost větru se měří v metrech za sekundu, přičemž platí, že   

1 m/s je 3,6 km/hod. Můžeme přepočítat m/s na km/h za pomocí vzorce:                     

km/h = (m/s · 4) – 10 % (Zárybnická in Karas et al., 2007). 

 

             Kromě čísla vyjadřujícího rychlost větru se také uvádí i slovní pojmenování, které 

jeho rychlost charakterizuje. Vyplývá z tzv. Beaufortovy stupnice. Kupříkladu o bezvětří 

hovoříme v případě, že je rychlost větru do 1 m/s. Mírný vítr vane při rychlostech 3 až 6 

m/s, čerstvý vítr má rychlost mezi 6 a 10 m/s. Fouká-li vítr rychlostí 21 až 30 m/s, 
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hovoříme o větru síly vichřice, rychlost více než 30 m/s se označuje jako orkán. Silný vítr 

s sebou často přináší i nárazy větru, tedy krátkodobé zvýšení rychlosti o více než 5 m/s. 

V takovém případě hovoříme o nárazovitém větru. Obvyklá stanovená rychlost pro náraz 

je od 15 m/s (Zárybnická in Karas et al., 2007). 

 

             Měření směru a rychlosti větru se provádí ve výšce 10 m nad povrchem. Pro 

speciální účely měření  ve  vyšších výškách se používají stožárová měření, pro výšky nad 

100 m  sondážní,  nebo sodarová  měření. V předchozích letech se u nás používaly k 

měření samozapisovací  přístroje  (anemografy), na klimatologických stanicích 

anemoindikátory (Tolasz et al., 2007). 

4.7.1 Průměrná ro ční rychlost v ětru v ČR 
  

              Vítr  patří  mezi nejproměnlivější  meteorologické  prvky. Rychlost a  směr 

ovlivňuje v přízemní vrstvě členitost zemského povrchu a jeho pokrytí, označované jako 

drsnost  povrchu. Ta se nejvíce projevuje do výšky několika desítek metrů nad zemí. 

Nejmenší drsnost má vodní hladina, větší je v případě luk nebo polí, největší drsnost 

odpovídá lesním porostům, či městské zástavbě. S rostoucí drsností povrchu se obecně 

snižuje rychlost  proudění  v  přízemní  vrstvě. Zatímco klidnou vodní hladinu proudění  

kopíruje  v  podobě laminárního proudění, nad ostatními povrchy je proudění převážně 

turbulentní. Turbulentní proudění tvoří systém neuspořádaných vírů a kromě drsnosti 

povrchu se na jeho vzniku  uplatňuje také rozložení  překážek  vůči  proudění. U větru se 

také objevují fluktuace  rychlosti,  tedy již zmíněné četné nárazy a změny směru         

(Tolasz et al., 2007). 

       

              Průměrná  roční rychlost větru (viz obr. č. 8) se na většině území pohybuje mezi 

2–4 m · s-1. Rychlosti pod 2 m · s-1 se vyskytují především v údolích řek a pánevních 

oblastech na JZ a J Čech. Rychlost větru vyšší než 5 m · s-1se vyskytuje na větším území v 

horských oblastech a na Českomoravské vrchovině. Největrnější jsou polohy nad 1 000 m 

v Jeseníkách, Krkonoších a nad 800 m v Krušných horách a Českém středohoří. Zde 

dosahují roční rychlosti větru 7–9 m · s-1. V průměru nejnižší rychlosti větru jsou v letní 

sezóně. V nižších polohách se pohybují rychlosti i pod  2 m · s-1 , v horských polohách se 

pohybuje rychlost mezi 4–7 m · s-1. Jarní a podzimní období je větrnější, průměrné 
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rychlosti se zvyšují o 1 až 2 m · s-1. Nejvyšší průměrné rychlosti jsou v zimním období. 

Důvodem je jižněji probíhající dráha tlakových níží, která způsobuje zesílení proudění ve 

všech polohách, nejvíce však v horských oblastech. Zde dosáhl průměr sezónní rychlosti 

7–10 m · s-1(Tolasz et al., 2007).  

 

 

Obr. č. 8 Průměrná rychlost větru v ČR (www.ufa.cas.cz) 

 

4.7.2 Větrné r ůžice 
           

              Směr  proudění  na  vybraných stanicích  popisují  tzv. větrné  růžice. Ve středu 

růžice  je  údaj vyjadřující procentuální  zastoupení bezvětří  na  stanici. Hodnoty na osách 

růžice  udávají četnost větru z příslušného směru z celkového počtu případů větrů ve všech 

směrech. Používají se základní osmisměrové růžice udávající četnost větrů ze základních 

směrů: S, SV, V, JV, J, JZ, Z, SZ  (Tolasz et al., 2007).  
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4.7.3 Shrnutí 
          

             Rychlost větru během roku významně kolísá, největší je v zimě, nejmenší v létě.  

Prokázala  se  rovněž  závislost  rychlosti  větru  na  nadmořské  výšce. Maximální nárazy 

větru mohou dosáhnout 25–35 m · s-1, na exponovaných vyvýšeninách a horách až 40–45 

m · s-1. Podle větrných růžic převládá nad naším územím jihozápadní a západní směr větru. 

Tvar terénu modifikují tyto převažující směry, takže na moravských stanicích bývá 

nejčetnější směr severozápad -  jihovýchod,  výjimečně  sever-jih (Tolasz et al., 2007).  

   

5. Popis vybraných meteorologických extrém ů 
 

5.1 Extrémní kapalné srážky 

 
              Jedná se o srážky dosahující úhrn nejméně 30 mm za hodinu (přívalové srážky) a 

srážky s úhrnem nejméně 30 mm za 24 hodin (trvalé srážky). V Atlasu podnebí Česka byly 

mapově zpracovány průměrné sezónní počty dní za období 1961– 2000. Základem map 

jsou denní úhrny srážek podle srážkoměru s alespoň třicetiletou řadou pozorování (570 

stanic), které jsou u mapy přívalových srážek modifikovány výsledky ombrografických 

pozorování (25 až 42  stanic  v  letech  1961–1990,  158  až  204  stanic  v  letech  1991–

2000).  Nejčastější  výskyt nebezpečných  kapalných srážek pro ČR připadá na měsíce 

červen až srpen. Je značné meziroční kolísání počtu přívalových srážek s častějším 

výskytem ke konci sledovaného období. Existuje také mnoho trvalých srážek, které v sobě 

obsahují jádra s přívalovými dešti (Tolasz et al., 2007). 

5.1.1 Extrémní denní úhrny srážek 
 
             Pro analýzu extrémních denních srážek na Moravě a ve Slezsku byly použity údaje 

z období 1961-2000. V tomto období se vyskytlo několik významných srážkových epizod, 

při kterých denní úhrny srážek překročily na některých stanicích hodnotu 150 mm. Jednalo 

se zejména o případy ve dnech 20.-21. srpna 1972 a 6. července 1997, kdy byla na 

několika stanicích dokonce překročena hranice 200 mm. Vůbec nejvyšší úhrn 233,8 mm 
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byl zaznamenán na stanici Lysá hora, následovaný 230,2 mm na stanici Šance. Absolutní 

denní maximum srážek 240,2 mm na stanici Nová Červená Voda v Hrubém Jeseníku ze 

dne 9. července 1903 však zatím nebylo překonáno. Je zjevná koncentrace extrémních 

denních úhrnů srážek do oblasti moravskoslezských Beskyd a Hrubého Jeseníku, přičemž 

tyto extrémy jsou vázány výhradně na období od května do září (Brázdil et al., 2007). 

 

             Dokladem velké časové a prostorové proměnlivosti maximálních denních úhrnů 

srážek je pro vybrané stanice jejich kolísání  v období 1961-2000. Např. i poměrně blízko 

ležící stanice Brno – Kníničky a Brno – Tuřany vykazují dost odlišné fluktuace. Za hlavní 

příčinu můžeme považovat fakt, že extrémní denní úhrny jsou v nižších a středních 

polohách vázány převážně na srážky konvekčního charakteru, jejichž spojitost 

s jednotlivými konvekčními bouřemi podmiňuje velkou prostorovou heterogenitu 

srážkového pole. Stanice ze srážkově nejexponovanějších částí Moravy a Slezska (Lysá 

hora, Zlaté Hory – Revíz), zase dokumentují výjimečnost denních srážek z července roku 

1997 (Brázdil et al., 2007). 

 

             Extrémní denní úhrny srážek jsou z více, než 90 % spojeny se situací brázdy 

nízkého tlaku vzduchu (jako v případě obr. č. 9), nebo centrální cyklóny nad střední 

Evropou a situacemi charakterizovanými cyklónami východně, severovýchodně a 

severozápadně od území ČR (Brázdil et al., 2007). 

 

5.1.2 Extrémn ě vlhké m ěsíce 
 
              Dominance extrémních denních úhrnů srážek v červenci 1997 se projevila také 

v extremitě srážkových úhrnů tohoto měsíce. Naměřené hodnoty z let 1961-2000 dokazují 

přesáhnutí hranice 800 mm srážek. Na stanici Lysá hora (úhrn srážek 811,5 mm) a na 

stanici Šance (804,9 mm) (Brázdil et al., 2007). 

 

              Co se týče nejvyššího absolutního měsíční maxima srážek na Moravě a ve 

Slezsku, jsou téměř výhradně vázána na červenec. Jejich výraznost roste směrem na 

východ a zejména na sever studované oblasti. Lze to přičítat zejména srážkově extrémnímu 

červenci roku 1997, což se promítlo do katastrofálních povodní na Moravě a ve Slezsku. 
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Naproti tomu nejnižší absolutní měsíční maxima připadají zpravidla na některý ze zimních 

měsíců (Brázdil et al., 2007). 

 

              Na některých stanicích připadla absolutní měsíční maxima v období 1961-2000 

také na jiné měsíce a to květen 1962 (Kelč), říjen 1964 (Plumlov), červenec 1966 (Sedlec, 

Valtice, Velká Bíteš, Hukvaldy, Ženklava), srpen 1968 (Nové Syrovice), červenec 1972 

(Slavičín), srpen 1997 (Mikulovice, Osoblaha), květen 1985 (Brtnice, Radostín, Stonařov) 

a červen 1986 (Budišov) (Brázdil et al., 2007). 

 

 

Obr. č. 9 Rozvodněná řeka Odra po jarních deštích, normální stav, bez povodňové aktivity, 

Polanka n. Odrou, 17.4.2010, foto autor 

 

5.2 Krupobití 

 

               Kroupy jsou kulové, kuželovité nebo nepravidelné kusy ledu o průměru větším 

než 5 mm. Buď jsou matné, nebo průsvitné, nebo jsou složeny ze střídavě čirých a kalných 

vrstev ledu. Vznikají v oblacích typu cumulonimbus  namrzáním  kapek  přechlazené  

vody  a  přímým  ukládáním  molekul  vodní  páry  na ledových  částicích  v  průběhu  

jejich  několikanásobně  se  opakujících  pohybů v mohutných výstupných a sestupných 

vzdušných proudech vyskytujících se uvnitř bouřkových oblaků (Tolasz et al., 2007). 
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              Kroupy jsou často doprovázeny bouřemi. Velká kroupa má zhruba symetrický 

kulovitý tvar a symetrické přírůstky z čistého a průhledného ledu, jehož jádro je dešťová 

kapka, která byla původně vynesena směrem vzhůru a poté zmražena. Úspěšné akumulace 

průhledného ledu (jinovatky, utvářené dopadem podchlazených vodních kapek, které 

okamžitě zmrznou) a čistého ledu (námrazy, utvořené zmražením vlhkých povrchových 

vrstev, které se vytvořily při průchodu části oblaku, který obsahoval velké množství 

kapalné vody), se objevuje jako kroupa, která je obnovená skrz oblačnost při úspěšném 

jevu unášení v sestupných a vzestupných vzdušných proudech. Proces je usnadněn 

typickým projevem uspořádáním sestupných a vzestupných vzdušných proudů ve vztahu k 

pohybu bouřkového jádra. Malé (do průměru 6 mm) kroupy se skládají pouze z čistého 

ledu a můžou být důsledkem zmrznutí jednotlivých dešťových kapek. Celosvětově 

průměrná roční škoda způsobená kroupami na plodinách přesahuje 2 miliardy dolarů, 

hodnotnější typy plodin se však obvykle nepěstují v oblastech, kde se vyskytují kroupy. Na 

druhou stranu nikde nejsou kroupy v takovém rozsahu, aby mohly lidem bránit v jejich 

činnosti. Občasné ztráty jsou akceptovatelné a je na místě se pojistit (Chapman, 1994). 

 

Je potřeba odlišit kroupy od: 

a) zmrzlého deště – srážka složená z průhledných ledových zrn. Vzniká zmrznutím 

dešťových kapek, nebo sněhových vloček, které během svého pádu téměř roztály a opět 

zmrzly. Jejich průměr je menší, než 5 mm 

 

b) námrazové krupky – srážka složená z průsvitných ledových zrn převážně kulovitého 

tvaru o průměru kolem 5 mm. Jedná se o sněhová zrnka obalená tenkou vrstvou ledu. 

Vyskytují se výhradně v přeháňkách (Brázdil et al., 2007). 

    

              Kroupy se  vyskytují  především  v  letním  půlroce  (ca  90  %  ročního  počtu), 

nejčastěji v květnu a červnu. Ojediněle pozorujeme kroupy také i v zimním období. 

Nejvyšší průměrný roční počet dní s kroupami byl pozorován na stanici Praděd (5,4 dne), 

nejnižší na stanici Kralovice (0,6 dne). Počet dní s výskytem krup v jednotlivých letech 

značně kolísá, např. na horské stanici Lysá hora bylo v letech 1972 a 1974 zaznamenáno 

10 dní s kroupami, naopak v roce 1999 nebyl za celý rok zaznamenán ani jediný den. Na  

nížinné  stanici  Doksany není kolísání počtu dní s kroupami  v jednotlivých letech tak 
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výrazné (0 – 3 dny). Během dne se kroupy většinou vyskytují v odpoledních hodinách, kdy 

jsou nejvhodnější podmínky pro vznik vertikálně mohutných bouřkových oblaků        

(Tolasz et al., 2007). 

 

              Krupobití patří k meteorologickým jevům, které mohou způsobit značné 

materiální škody lokálního, dokonce i regionálního charakteru. I přes to se však řadí mezi 

ty jevy, kterým není v odborné literatuře věnována dostatečná pozornost                   

(Brázdil et al., 2007). 

 

5.2.1 Krupobití na Morav ě a ve Slezsku v letním p ůlroce období     
1961-2000 
 
              Období letního půlroku bylo zpracováno z několika důvodů. Jednak je na něj 

koncentrována převážná většina případů výskytu krupobití v průběhu celého roku (tak jako 

v případě obr. č. 10), zároveň jde o období, kdy krupobití působí největší škody na 

zemědělských plodinách, stavebních a dalších objektech. Základem pro zpracování byly 

údaje z meteorologických stanic ČHMÚ a také jejich vlastní excerpce z pozorovacích 

výkazů z poboček v Brně a Ostravě. Bylo zjištěno, že četnosti krupobití  u některých stanic 

se diametrálně odlišují od svého širšího okolí. V případě Moravy a Slezska lze za takové 

extrémy považovat např. stanice Karlovice s pouhými 5 dny s krupobitím ve sledovaném 

období 1961-2000 na jedné straně a stanice Protivanov a České Milovy s 83,  resp. 91 dny 

s krupobitím na druhé straně (Brázdil et al., 2007). 
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Obr. č. 10 Krupobití, Horní Bečva, 28.8.2008, foto Lenka Lásová 

 

5.3 Povodn ě 

 
               Povodně jsou z hlediska ztrát na lidských životech a obrovských materiálních 

škod zcela jistě nejničivějším přírodním extrémem. Bohužel, v našich podmínkách, jsou 

relativně časté. Proto má jejich předpovídání a výstražný systém opodstatnělý význam. 

 

              Záplavy jsou obvykle produktem vydatných deštů. Masivní bouřková oblačnost 

může rozpoutat rychle se pohybující, ale krátce trvající bleskovou povodeň v lokálním 

toku. Deště postihující větší území během delší doby můžou způsobit zaplavení většího 

množství toků, které můžou trvat i týdny (Abbott, 1996). 

 

              Toky jsou vyvážené systémy, dopravují množství vody a odnášejí sedimenty do 

oceánu. Liší se strmostí svého dna a profilem koryta (meandrování). Pokud je odtok větší, 

než přítok, začne erozivně působit na své dno a břehy a vytváří meandrující tok, snižuje 

gradient a zpomaluje svůj tok. Tok uloží sedimenty na své dno a srovná svůj tvar, díky 
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čemuž zvýší svůj gradient a rychlost toku. Oba mechanismy jsou příkladem negativní 

zpětné vazby; změna v systému způsobuje další změny vedoucí ke zrušení původní změny 

a nastolení rovnováhy (Abbott, 1996). 

 

              Menší záplavy se objevují častěji, naproti tomu rozsáhlé jsou méně obvyklé. 

Existuje nepřímá úměra, mezi rozsáhlostí záplavy a frekvencí jejího opakování (průměrná 

doba v letech mezi opakováním záplav stejné intenzity). Je běžným standardem chránit 

blízké toky proti stoleté vodě, ale stoleté záplavy jsou jen statistické odhady, dvě stoleté 

vody se můžou objevit ve stejném toku v jednom roce (Abbott, 1996). 

 

5.3.2 Povodn ě a jejich rozd ělení podle p říčin 
 
              Povodněmi se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků, nebo 

jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a 

může způsobit škody. Povodní je i stav, kdy voda způsobí škody tím, že z určitého území 

nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat, nebo její odtok je nedostatečný, popřípadě 

dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodně lze také 

charakterizovat kulminačním průtokem, to je největší vrcholový průtok u průtokové vlny. 

Z hodnot kulminačních průtoků při jednotlivých povodních se poté stanovuje N-letý 

maximální průtok (N-letý půtok) QN , který je v profilu dosažen, nebo překročen průměrně 

jednou za N-let. Například, jestli je na daném toku v určitém profilu Q100 = 230 m3 · s-1, 

znamená to, že v průměru jednou za sto let bude tento kulminační průtok dosažen, nebo 

překročen. Takovýto průtok se může vyskytnout i vícekrát, než jednou za sto let, nebo 

dokonce i vícekrát, než jednou v daném roce (Brázdil et al., 2007). 

 

1, dešťové povodně – jsou vyvolány kapalnými srážkami, lze je dále dělit podle způsobu            

vzniku, doby trvání a intenzity deště na: 

    a) dešťové povodně z trvalých srážek – jsou vázány na jedno- až vícedenní trvalé 

srážky, které jsou spojeny s některými vybranými srážkově významnými synoptickými 

situacemi. 

    b) dešťové povodně z přívalových srážek – souvisejí se srážkami, co mají krátkou 

dobu trvání (zpravidla několik hodin), avšak velkou intenzitu (desítky milimetrů, 
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výjimečně i přes 100 mm/hod), zpravidla jsou doprovázeny bouřkami. Tyto povodně se 

také označují, jako bleskové povodně.  

 

2, sněhové povodně – vznikají náhlým táním sněhové pokrývky při kladných teplotách 

v zimě a na jaře. Mohou být doprovázeny i ledovými jevy.  

 

3, smíšené povodně – jsou způsobeny kombinací tání sněhu a vypadáváním dešťových 

srážek. Vážou se na rozdílné povětrnostní situace přinášející oteplení, doprovázené i 

silnějším větrem. Samotné tání sněhu je také urychlováno vypadávajícími kapalnými 

srážkami, které samy přispívají ke zvětšení průtoků. Tyto povodně mívají větší územní 

rozsah, než povodně z trvalých srážek.  

 

4. ledové povodně- vznikají po období déletrvajících mrazů se zámrzem řek, kdy následné 

náhlé oteplení může způsobit odchod ledu. Pokud dojde k tvorbě ledových zácp a nápichů, 

může dočasně zmenšit průtočnost koryta a tím způsobit výrazné vzdutí vodní hladiny 

(Brázdil et al., 2007). 

5.3.3 Povodn ě v ČR  
 
             Výskyt povodní je značně nepravidelný. Dle historických hydrologických záznamů 

byly velké povodně poměrně časté ve druhé polovině 19. století. Poté jejich výskyt 

pozvolna ustával a druhá polovina 20. století byla na výskyt velkých regionálních povodní 

již vysloveně chudá. Až na konci století došlo na našem území (obr. č. 11) k několik a 

ničivým povodním, včetně povodně v červenci 1997, která byla svým rozsahem a důsledky 

největší povodní ve 20. století (Kubát et al., 2002). 
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Obr. č. 11 Pravostranný přítok řeky Jičínky se 6.9.2007 vylil ze svého koryta 

(www.lesycr.cz) 

 

5.4 Sucho  

 
             Sucho je nedílnou součástí klimatických podmínek a výrazně ovlivňuje řadu 

aktivit lidské společnosti. Termín sucho vyjadřuje relativně krátkodobou zápornou 

odchylku vodní bilance od normálu, tedy stav, kdy výdej vody krajině převažuje nad jejím 

přívodem. Primární příčinou vzniku sucha je v našich podmínkách deficit srážek v určitém 

časovém intervalu, např. v průběhu vegetačního období, nebo jeho části. Spolupůsobení 

ostatních meteorologických prvků, zejména vyšší teploty vzduchu, intenzivnějšího 

proudění vzduchu, případně jeho nízké relativní vlhkosti, může významně přispět 

k prohloubení důsledků tohoto deficitu. Protože nelze odvodit obecně platnou a různými 

disciplínami uznávanou a použitelnou definici sucha, většina autorů rozlišuje čtyři typy 

sucha podle jeho dominujících projevů a to sucho meteorologické, zemědělské, 

hydrologické a socioekonomické. Mezi jednotlivými typy sucha existuje časová 

posloupnost, přičemž jeho jednotlivé projevy se mohou vyskytovat současně. 

Meteorologické sucho (obr. č. 12), které lze definovat jako zápornou odchylku srážek od 

normálu během určitého časového období, podmiňuje vznik zemědělského a 

hydrologického sucha, popřípadě i socioekonomického sucha (Brázdil et al., 2007). 

 



Jana Ďurčíková: Extrémní projevy počasí 
 

2010                                                                                                                                      41                            

5.4.1 Index meteorologicky možného sucha 
 

              Index meteorologicky možného sucha (IMMS) je založen na integraci  

potenciálních deficitů vláhy ve vrstvě půdy 0 – 20 cm pro vegetační  období (1. duben – 

30. září). Tyto deficity jsou určeny bilancí  srážek a potenciální evapotranspirace. Jednotně 

se předpokládá, že jde o středně těžkou půdu s polní vodní kapacitou  44 mm a bodem 

trvalého vadnutí 21 mm. Fyzikální rozměr IMMS je litr  na m2 za den. Jedná se o součin 

průměrného  deficitu  a  počtu  dní  s  deficitem  v  dané sezoně. Podle Atlasu podnebí 

Česka se ukazuje, že ve všech nížinách je typickým  stavem kategorie „vyrovnaná“ a na 

jižní Moravě dokonce „mírně suchá“. Suchá léta se vyskytují v průměru jednou za pět  let. 

Úhrnná  plocha zahrnující výskyt mírného  sucha  až  sucha  pokrývá  všechny významné  

oblasti s převahou    hospodaření  na  orné  půdě  a  výrazně  převažuje  nad  oblastmi  

nezasaženými  suchem (tak tomu  bylo  například  v  suchých  letech 2000 a 2003). Oblasti  

mírně suché  a  suché  v těchto letech v nížinách zcela dominují. Kategorie „vyrovnaná“ 

připadá zejména na pahorkatiny a je plošně nejrozsáhlejší kategorií. Vrchoviny a horské 

oblasti  nejsou postiženy suchem (Tolasz et al., 2007). 

 

5.4.2 Palmerovy indexy intenzity sucha 
 

              Palmerovy indexy intenzity sucha byly vyvinuty ve druhé polovině  60. let 

minulého století. Byly ve své době označeny jako „nejlepší možné řešení kombinující vliv 

teploty a srážek pro sledování sucha“.  V Atlasu podnebí Česka byl vybrán Palmerův index 

intenzity  sucha (PDSI) a Palmerův Z-index. Jejich výpočet vychází z vodní bilance 

studovaného  území, která zahrnuje úhrn srážek za sledované období  (typicky 1 měsíc),  

aktuální obsah  vody v půdě a také výdejovou evapotranspirační  složku vypočtenou 

pomocí Thornthwaitovy metody.  Palmer vyšel z předpokladu, že půdní profil je možno 

redukovat  na svrchní vrstvu ornice a spodní kořenovou vrstvu. Dokud není orniční vrstva 

plně nasycena vodou,  nedochází  k  perkolaci do kořenové vrstvy. Povrchový odtok  je  do 

výpočtu  indexu  zahrnut  až  v okamžiku, kdy jsou obě půdní vrstvy nasyceny na hodnotu 

maximální retenční kapacity a zároveň je pokryt výdej vody evapotranspirací v příslušném 

měsíci.  Palmer následně zavedl pojem „klimatologického optima (KO) pro dané  
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podmínky“, který umožňuje odvodit hodnotu indexu a porovnávat  ji s údaji z jiných stanic 

či období (Tolasz et al., 2007). 

 

                Stanovení obou indexů začíná odvozením složek vodní bilance a končí rozdílem  

mezi skutečnými srážkami a hodnotou KO převeden  na bezrozměrné číslo označované 

jako Z-index. Výpočet PDSI  vychází  z  hodnoty Z-indexu  v daném  měsíci, ale také  

zohledňuje i  jeho hodnoty  v předešlém období. Z-index a PDSI nabývají kladných hodnot    

v případě srážkově nadnormálních měsíců a záporných hodnot  v suchém období 

(Tolasz et al., 2007). 

  

                Mezi oblasti nejvíce ohrožené výskytem sucha patří nivní půdy jižní Moravy a 

Polabí, kde je počet suchých epizod i délka jejich trvání  největší. Je to dáno relativně 

nízkými srážkami a vysokou potenciální  evapotranspirací  v  obou  oblastech, což  

standardně  vede  k  nedostatečné  akumulaci  vláhy v půdním profilu. Při  lokální  

interpretaci  výsledků  Palmerových    indexů  (zejména  u  nivních  půd)  je  potřeba  mít 

na paměti, že použité  metody nezohledňují vliv podzemní vody, který může být v řadě 

případů  významný  a zcela zásadně mění vodní režim jednotlivých stanovišť            

(Tolasz et al., 2007). 

 

 

Obr. č. 12 Extrémní sucho v Mexiku, oblast Punta Allen, 6.4.2009, foto Richard Janda 
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5.5 Silné v ětry 

 
              Silné větry jsou příčinou značných materiálních škod v lokálním, až regionálním 

měřítku a někdy si vyžádají i ztráty na lidských životech. Silné větry se mohou projevovat 

v podobě vichřic, jejichž vznik je vázán buď na velké horizontální gradienty v přízemním 

tlakovém poli, nebo mohou souviset se vznikem tzv. konvekčních bouří                      

(Brázdil et al., 2007). 

 

5.5.1 Vich řice 

 
              Vichřicí se rozumí výskyt silného větru, u kterého je dominujícím faktorem 

atmosférická cirkulace. V našich podmínkách se vyskytují především v zimním půlroce, 

vážou se na velké horizontální gradienty tlaku vzduchu. Vichřice, na rozdíl od silných 

větrů, které jsou spojené s projevy konvekce,  mají delší trvání, klidně i několik hodin. 

Způsobují rozsáhlé materiální škody na vícero lokalitách a postihují území Moravy a 

Slezska (viz obr. č. 13) z charakteristických směrů (Brázdil et al., 2007). 

 

              Prvním typem jsou vichřice přicházející ze směru 190º - 360º. Většinou jsou 

vázány na hluboké cyklony nad Dánskem, nebo jižní Skandinávií a na přechody studených 

front. Vichřice druhého typu jsou spojeny s velkým horizontálním gradientem tlaku 

vzduchu mezi oblastí vysokého tlaku vzduchu jihovýchodně od Grónska a tlakovou níží 

v oblasti Baltského moře. Třetím typem vichřic představují vichřice přicházející do střední 

Evropy ze směru 90º - 180º. Příčinami intenzivního proudění mohou být dvě konfigurace 

řídících tlakových útvarů. Za prvé velký horizontální gradient tlaku vzduchu mezi 

cyklonou nad Severním mořem, severní a střední Francií a tlakovou výší v oblasti 

východní, nebo severovýchodní Evropy. Za druhé je výskyt silných větrů spojen 

s intenzivním prouděním po zadní straně anticyklony se středem nad Ukrajinou. V obou 

případech nejsou vichřice (obr. č. 14) vázány na přechody studených front                

(Brázdil et al., 2007). 
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Obr. č. 13 Atmosférickou depozicí poškozené stromy následně vyvrácené silným větrem, 

Lysá Hora, 4.5.2009, foto autor 

 

 

Obr. č. 14 Stromy po vichřici mezi Skalnatým a Štrbským plesem 1.8.2009, foto             

Richard Janda 

 

5.5.2 Silné v ětry vázané na konvek ční bou ře 
 
               Konvekční bouří se označuje soubor atmosférických jevů, doprovázejících vznik 

cumulonimbu, tj. jde většinou o bouřku (blesky a jevy ji doprovázející), srážky (intenzivní 

dešťové přeháňky, nebo kroupy) a krátkodobě zesílený vítr. Jádrem konvekční bouře je 
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tzv. konvekční buňka (cela), pro kterou jsou typické intenzivní výstupné a sestupné pohyby 

vzduchu. S vysokou rychlostí větru mohou v případě konvekčních bouří souviset tyto jevy: 

 

a) húlava – silný nárazovitý vítr vázaný na výrazné rozhraní mezi teplým vzduchem v 

okolí bouřky a studeným vzduchem vytékajícím z bouřky (někdy se označuje také 

jako ,,studená pseudofronta,,) 

b) downdraft a downburst – downdraft je silný sestupný proud, nebo propad 

studeného vzduchu, tak jako downburst, který při zemi nabývá podobu prudkého 

divergujícího větru s ničivými účinky.  

c) tromba – vír, který má jinou, než horizontální osu s průměrem řádově jednotek, 

desítek, výjimečně i stovek metrů. Malé tromby se tvoří od země vzhůru 

v přehřátém vzduchu nad pevninou, vyskytují se v létě i v mírných šířkách. 

Projevují se jako písečné, nebo prachové víry (tzv. rarášek). Velké tromby vznikají 

při labilním teplotním zvrstvení, vážou se na cumulonimby, ze kterých se spouštějí 

směrem k zemskému povrchu. Pokud nebyl prokázán dotek chobotu se zemským 

povrchem, jedná se o pseudotornádickou trombu. 

d) tornádo – silně rotující vír s vertikální osou, vyskytuje se pod spodní základnou 

supercely jako důsledek rotace uvnitř superceny (viz obr. č. 15) a intenzivního 

střihu větru mezi výstupným a sestupným proudem v bouři. Rotace tornáda má ve 

většinou cyklonální charakter. Kondenzační chobot tornáda se vysouvá z části 

bouřkového oblaku, který označujeme jako tzv. oblačná stěna (wall cloud), což je 

spodní část cumulonimbu se sníženou základnou. Tornádo se poté dotkne 

zemského povrchu a jeho vír je dostatečně silný, aby na něm mohl způsobit hmotné 

škody (Brázdil et al., 2007). 
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Obr. č. 15 Supercela v Budišovicích 8.8.2008, foto Hana  Piskláková 
 

5.5.3 Tornáda v ČR 
 
              Nízká četnost a slabší intenzita jsou důvodem, proč jsou u nás tornáda 

podceňována. Silná tornáda, jak je známe z televizních záběrů z oblasti amerického 

Středozápadu, se u nás běžně nevyskytují. Je nutné si uvědomit, že i tam tvoří nejsilnější 

tornáda (která se posléze dostanou do mezinárodních zpráv) pouze zlomek celkového 

počtu všech tornád. Všeobecně platí, že čím je tornádo silnější, tím je méně časté a tedy i 

méně pravděpodobné. Přesto i u nás se může silnější tornádo čas od času vyskytnout. 

Zatímco v devadesátých letech 20. století bylo zaznamenáno jedno prokázané tornádo za 

jeden až dva roky, rok 2000 byl výjimečným - byl doložen výskyt pěti tornád. Na prvním 

místě se nabízí jako možné vysvětlení určitý výkyv počasí, doprovázený větším počtem 

vhodných bouří, který by mohl být jak přirozenou oscilací, tak dlouhodobějším trendem. 

Za podstatně pravděpodobnější vysvětlení nárůstu počtu doložených tornád se považuje 

širší a hlubší informovanost veřejnosti, společně s růstem zájmu odborníků o danou 

problematiku. Nejedná tedy o mimořádný jev - v přepočtu na plochu území je frekvence 

tornád u nás srovnatelná například s Německem, kde při 4,5x větším území za tentýž rok 

(2000) zaznamenali celkem 22 prokázaných tornád (http://www.chmi.cz/torn/). 



Jana Ďurčíková: Extrémní projevy počasí 
 

2010                                                                                                                                      47                            

5.6 Bou řky 

 
              Bouřka, též konvekční bouře, vzniká při rychlém výstupu vlhkého a teplého 

vzduchu do velkých výšek (bouřky z tepla), nebo při střetu studeného a teplého vlhkého 

vzduchu na studené frontě (frontální bouřky). Dochází k silnému vzdušnému proudění. 

Výstupné proudy dosahují výšky až 10 000 km. S tím spojené ochlazení vzduchu přináší 

kondenzaci, vodní pára zkapalní. Díky tomu, že v cumulonimbech jsou záporné teploty, 

srážky mají podobu ledových krystalků, nebo přechlazených vodních kapek. Obvykle se 

vyskytují obě dvě formy. Mezi částicemi vody, ledu a elektrickým polem v oblačnosti, 

existuje vzájemné působení, které vyvolává vysoké napětí. Kladné a záporné náboje jsou 

odděleny v důsledku rozdílných pádových rychlostí vodních a ledových částic. Při 

odpovídající intenzitě pole dojde k výboji (blesk) a oblačnost se začne opět nabíjet. Prudký 

vzestup tlaku vzduchu ve žhavém bleskovém kanálu se šíří jako rázová vlna (hrom)         

(Roth, 2000). 

 

              Pokud se přidají k bouřce tvořené cumulonimbem elektrické, akustické, optické a 

další doprovodné jevy, například přívalový déšť, nárazy větru, tornádo, krupobití, 

hovoříme o bouři (viz obr. č. 16).  Blesk je důsledek nahromadění opačných elektrických 

nábojů v cumulonimbu. Ledové krystalky, které do sebe narážejí, vytváří statickou 

elektřinu, přitom se nabíjejí kladně, vodní kapky záporně. Kladně nabitá oblast se vytvoří 

také na zemi pod oblačností a spolu s ním putuje. V momentě, kdy izolující vrstva vzduchu 

neudrží náboje odděleně, dojde k výboji – záporné náboje se pohybují ke kladným 

neviditelnou klikatou stopou, která se nazývá vůdčí výboj blesku. Jakmile se náboje 

setkají, vznikne mohutný elektrický proud, tzv. hlavní výboj blesku. Ten trvá tak dlouho, 

dokud všechny náboje v oblačnosti nezaniknou. Poté se proces nabíjení opakuje. Příčinou 

vzniku hromu je blesk, přesněji jeho vysoká teplota, která v kanálu blesku dosahuje až 

30 000 ºC. V momentě, kdy dojde k výboji, okamžitě se ohřeje okolní vzduch na velmi 

vysokou teplotu, prudce se rozepne, tj. exploduje a vzápětí se smrskne. To vyvolá 

zvukovou vlnu, kterou slyšíme, jako hrom (Zárybnická in Karas et al., 2007). 
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Obr. č. 16 Bouřka nad Chopkem v Nízkých Tatrách, 12.9.2009, foto autor 
 
 
 
 

6. Zhodnocení trendu četnosti meteorologických extrém ů 
ve světě a v ČR 
 
              V celosvětovém měřítku je v posledních desetiletích vyjádřena tendence k růstu 

přírodních katastrof. V případě hydrometeorologických extrémů se jejich nárůst dává do 

souvislosti s procesem globálního oteplování. O globálním oteplování se hovoří 

v souvislosti se vzestupným trendem, který vykazuje průměrné teplotní řady pro jednotlivé 

polokoule nebo Zemi jako celek, začínající v 50. letech 19. století. Po období víceméně 

stagnujících teplot ve druhé polovině 19. století a na začátku následujícího století došlo 

k jejich výraznějšímu vzestupu mezi druhou a pátou dekádou 20. století                     

(Brázdil et al., 2007). 

 

              Díky tomu, že se mění klima, tak se zvyšuje teplota na celé planetě, ale ne na 

všech místech stejně. Podle toho se mění i proudění vzduchu, mění se i lokální klima. 

Změny jsou neočekávané a přinášejí mimořádné klimatické jevy (Pretel, 2009). 
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              Přírodních pohrom obecně přibývá. Například povodně jsou u nás častější, kdežto 

v minulosti se jednalo o výjimečný stav. Povodně v posledních letech nás zastihly v roce 

1997, 1998, 2002, 2006, 2007, 2008 a 2009. Také přibývá silnějších bouřek, extrémních 

větrů a tornád (Pretel, 2009). 

 

              Podle Millennium Ecosystem Assessment Ecosystems and Human Well-being 

(český překlad Ekosystémy a lidský blahobyt), jsou biologické aktivity závislé na 

klimatických podmínkách a proto se emise objevují v cyklech a jsou také ovlivněny 

meziročními odchylkami klimatu. V některých případech se meziroční variabilita projevuje 

značně – například když jsou biologické procesy limitovány přítomností vody. Tato 

variabilita postupně ovlivňuje biologické zdroje, složení vzduchu a biofyzikální vlastnosti 

vegetace (Reid et al., 2005). 

6.1 Fenomén El Niño 

 
               Jedná se o jev vyvolaný interakcí mezi atmosférou a Tichým oceánem. Projevuje 

se přechodným zánikem studeného Peruánského mořského proudu podél pobřeží Jižní 

Ameriky a jeho nahrazením teplým proudem z rovníkové oblasti Tichého oceánu. Tento 

jev vyvolává katastrofální deště na pobřeží a má zhoubné následky pro mořskou faunu a 

flóru. Obecně řečeno je El Niño celosvětový povětrnostní jev, kterému meteorologové 

připisují sucha, povodně a následné jevy, jako hladomory a požáry. Proto je v současné 

době považován za nejničivější klimatický jev na naší planetě (Šamaj, 2001). 

 

              Následky El Niña jsou pro obyvatelstvo katastrofální. Například v uplynulých 20. 

letech se na zeměkouli vyskytlo dramatické sucho v Etiopii, ve východní Austrálii, Indii, 

střední Americe, na jihu Filipín a v severovýchodní Brazílii. Naopak, vícero oblastí bylo 

zasaženo extrémními povodněmi, např. v Peru, jižním Ekvádoru, na Galapágách, ve 

středním Chile a jižní Brazílii. Například na přelomu let 1982/1983 způsobil škody 

odhadované na 13 mld. dolarů a vyžádal si asi 2 000 lidských životů. V Austrálii 

proměnila prachová bouře v Melbourne den za noc, za kterou přišly rozsáhlé stepní  

požáry. V jižní Indii vyschla úroda, protože se nedostavily obvyklé monzunové deště. Dále 

El Niño přinesl sérii tajfunů do jinak poklidné oblasti Pacifiku a zdevastoval část 
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Havajských ostrovů. Na některých místech déšť proměnil ulice na řeky a přímořské 

městečko Chulliyachi spláchl do Tichého oceánu (Šamaj, 2001). 

 

6.2 Klimatická budoucnost ČR 
 
              Z analýzy průběhu minulých klimatických změn můžeme dobře odhadnout, 

v jakém klimatickém rozmezí se budeme pohybovat a jaká budou další rizika. Především 

klima bude stejně proměnlivé, jako v předchozích staletích. Podle výsledů všech měření 

jsou přirozené variace klimatu stále ještě důležitější, než antropogenní ovlivnění a takové 

nejspíše ještě řadu let zůstanou. Co se týče přirozené klimatické variability, tak dlouhodobé 

statistické trendy ukazují, že několik desítek let trvající teplé období, by se nejpozději 

kolem roku 2000 mělo měnit na studenější a srážkově bohatší. Tomu odpovídá nejenom 

dlouhodobý vzorec přirozené cirkulace, ale také konec význačného devadesátiletého cyklu 

sluneční aktivity (Svoboda et al, 2003). 

            

              Obecně řečeno, naše klima má tendenci přibližovat se podnebí typickému pro jih 

Evropy. Scénáře ukazují nárůst teploty, zároveň výrazně přibude přívalových dešťů. Za rok 

sice naprší přibližně stejně, možná o trochu více, ale srážky budou přicházet jinak, než 

jsme zvyklí. Bude ubývat letních dešťů, asi až o 1/10. Zvýší se však srážky v zimě s tím, že 

se bude jednat spíše o vodu, než o sníh. Na jaře můžeme očekávat vichřice a orkány. 

Pravděpodobně také přibude požárů. V létě zase budou extrémní horka (Pretel, 2009). 

 

              Na problematiku změny klimatu existuje několik úhlů pohledu. I přes neustále 

probíhající vědecké výzkumy zatím není jasné, jestli se jedná o přirozené kolísání klimatu, 

nebo změnu způsobenou člověkem. To nám ukáže až čas. 

 

              V roce 1990 vznikl Národní klimatický program (NKP). Sdružuje 16 právnických 

osob, mj. Astronomický ústav AVČR, Českou bioklimatickou společnost, Českou 

meteorologickou společnost, Český hydrometeorologický ústav, Geofyzikální ústav 

AVČR, Ústav ekologie krajiny AV ČR, Ústav fyziky atmosféry AVČR… aj. Sdružení 

zajišťuje v ČR úkoly vyplývající ze Světového klimatického programu, koordinovaného 

Světovou meteorologickou organizací (WMO). Získává klimatologická data, monitoruje 
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klima, odhaduje dopad klimatu na život a činnosti člověka a naopak odhad vlivů činnosti 

člověka na klima a především poskytuje informace o stavu klimatického systému a o 

klimatické změně se zvláštním zaměřením na ČR sdělovacím prostředkům a veřejnosti  

(http://www.chmi.cz/nkp/nkp.html). 

 

7. Jak ovliv ňují extrémní projevy po časí turismus v ČR? 
 

              Při živelných pohromách, jako jsou např. povodně se lidé strachují o své životy a 

majetky. Mají důležitější věci na starosti, než řešit dovolenou. Rozvodněné toky jsou mimo 

jiné velmi nebezpečné pro vodáky – nejeden se takto zbytečně utopil…  

 

              Vlny veder snášejí starší lidé hůře, raději ani nevycházejí ze svých domovů. Není 

nic snažšího, než usednout do klimatizovaného auta a vydat se za rekreací k vodě – naše 

podmínky nabízejí nespočetné množství koupališť, bazénů, rybníků, přehrad, řek… 

V takovýchto dnech by nás ani nenapadlo objednat si zájezd na last minute např. do Řecka, 

které bývá v létě sužováno vlnou veder až ke 40°C. Naopak při chladném, deštivém létě 

máme zase tendenci utíkat za teplem, vždyť Jadranské moře neleží až tak daleko a v době 

rychlé letecké dopravy jsme schopni se koupat v moři už za pár hodin.  

 

              Taková bouřka pro provozovatele vodních sportů je vysloveně nebezpečná kvůli 

možnému úderu blesku. Tak jako při procházce otevřenou krajinou. Proto není nic 

snazšího, než si najít na internetu dlouhodobou předpověď počasí a podle ní si naplánovat 

dovolenou. I když nemáme záruku, že předpověď vyjde na 100 %. 

 

              Lesy postižené kalamitou, nemusí být až tak atraktivní pro turisty – např. vichřice 

v roce 2004 kdy znehodnotila Vysoké Tatry. Tehdy byly neprůchozí turistické chodníky a 

byla přerušena doprava. Díky tomu, že les dokáže vyrovnávat klimatické výkyvy, v létě 

skýtá útočiště před horkem, naopak v zimě je v lesích tepleji. Na druhou stranu pohybovat 

se v lese v silném větru je nebezpečné, hrozí nebezpečí pádu větví a kmenů stromů. 
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              Hory mají také svá rizika. Hrozí v nich rychlé zvraty počasí, se kterými turisté 

musí počítat. Proto je velmi významná činnost Horské služby.  Proto bez znalosti 

předpovědi počasí by se turisté neměli vydávat na horský výstup. Tak jako je potřeba 

vědět, že každým stoupáním na 100 m výšky klesá teplota o 0,65°C. Je třeba mít na 

paměti, že v horách je vysoká intenzita slunečního záření, takže je potřeba se patřičně 

chránit. Ve vysokých polohách také klesá hustota vzduchu, je snížený obsah kyslíku ve 

vzduchu a turistům hrozí horská nemoc. 

 

              Počasí má také vliv na leteckou dopravu. Je zhoršená navigace za zhoršené 

dohlednosti při zatažené obloze. Letecký provoz ohrožují silná výšková proudění, tzv. jet-

stream. Proto je důležitá účast leteckých meteorologů, kteří umí předpovídat možné 

výskyty turbulencí, střih větru,  bouřek a námrazy. 

 

8. Závěr 
 
              Náplní bakalářské práce bylo poukázat na hrozbu extrémních projevů počasí, 

zhodnotit jejich četnost ve světě a v ČR a popsat jejich dopady. Extrémní projevy počasí 

jsou zcela jistě zajímavým přírodním fenoménem, kterým se bohužel, nelze vyhnout a není 

dobré je brát na lehkou váhu. 

 

              Lidé se už odpradávna zabývali počasím a do budoucna tomu také tak bude. 

Člověk je vnímavý na počasí – vnímá především zvraty v počasí. Počasí nás tedy ovlivňuje 

ať chceme, nebo ne. Extrémní projevy počasí tady vždy byly, jsou a budou s tím rozdílem, 

že budou četnější, jak vyplynulo z výzkumů. Četnost těchto projevů je dána globální 

změnou klimatu. Klima v ČR se začíná přibližovat klimatu, které vládne na jihu Evropy. 

Klima se pomalu mění, teplota za měsíc červen se v průběhu padesáti let zvýšila o 1,6°C. 

To má za následek úbytek pitné vody, s níž je nutné náležitě šetřit. Voda bude v budoucnu 

klíčovou surovinou. Na druhou stranu je zde i hrozba přívalových dešťů. Odborníci budou 

muset vyšlechtit plodiny, aby mohly přežít extrémní výkyvy počasí, protože se prodlouží 

vegetační období. Nepříznivou zprávou je, že stresy, které vyplývají z proměnlivosti 

počasí, jsou velmi příznivé pro výskyt virových a houbových chorob a škůdců. Také 

nebude na škodu uvažovat o změně našeho pracovního modelu, kdy hlavní pracovní zátěž 
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je v nejteplejších hodinách dne. Koneckonců obyvatel středomoří o tom ví své. Je potřeba 

brát změny klimatu v potaz a přizpůsobit se třeba při územním plánování a to nejen kvůli 

povodním. Například i při výstavbě sídelní areály, kde by mohly být neprojektovány zóny 

stínu proti palčivému slunečnímu žáru, nebo lijákům. Všechny tyto změny klimatu 

povedou k celosvětové migraci. Například Bangladéš je oblast často sužována záplavami. 

Co se týče dovolené, pravděpodobně v budoucnu budeme jezdit jinam k moři. Ve 

středomoří je pro nás už příliš horko. 

 

              Problém je, že stanovené hypotézy ohledně změny klimatu nejsou jednoznačné. 

Co člověk, to jiný názor. Každopádně je dobré zohlednit je všechny a nepřehlížet je. Je 

velmi důležité věnovat náležitou pozornost předpovídání extrémních projevů počasí. Proto 

,,držím palce,, výzkumnému projektu FLOREON+, na kterém se podílí Vysoká škola 

báňská – technická univerzita Ostrava. Spočívá v modelování a předpovídání krizových 

situací v Moravskoslezském kraji, zejména na modelování vývoje povodní. 
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