Č. 56
JARO 2019
Silný vítr chladné části roku 2018/2019 pokračoval v březnu
Tlakové níže zvané „Bennet“, „Dragi“ a zejména „Eberhard“ přinesly extrémní projevy počasí s četnými
následky a zapsaly se tak do historie významných cyklon s vlivem na počasí u nás. Počasí bylo v tuto dobu
nejen větrné, ale i hodně oblačné a významnějšími srážkami. Přes naše území postupovaly s cyklonami
spojené systémy front. |METEOZPRÁVY

Od konce dubna se v ČR rozmohlo opět sucho, velmi suchý a teplý byl celý duben
Od konce března se v ČR vyskytovaly dlouhé epizody bez výskytu srážek nebo bez výskytu významnějších
srážek. Toto suché období bylo doplňováno přílivy velmi teplého vzduchu s nadprůměrnými teplotami. Velmi
teplé počasí bylo ke konci dubna, kdy nebylo daleko tropickým teplotám. To vše ale jen velmi krátce. |
METEOZPRÁVY

Srovnání měsíců dubna a května 2019, aneb když se počasí úplně nechová podle
klimatických standardů
V tématu tohoto čísla se budeme blíže věnovat statistice klimatu dubna a května letošního roku. Duben byl
totiž velmi horký a suchý, to se snažil květen vykompenzovat. Výsledkem byl prakticky opačný trend teplot,
než je v tuto dobu obvyklé. Jako podklad byla použita data z měření teplot a srážek ve středním Polabí, jedné
z nejteplejších a nejsušších oblastí naší země. | TÉMA

Co se u nás v počasí dělo na jaře zajímavého?

METEOZPRÁVY

Průřez průběhu počasí na jaře prostřednictvím fotek jevů

FOTOGALERIE

.

.

N

erovnoměrné rozložení srážek nejen v čase, ale i v prostoru na našem území. Takové bylo už jarní

období a za doprovodu vyšších teplot zejména opět od období kolem Velikonoc se začalo rozvíjet opět sucho.
Zejména v nížinách byl se suchem na jaře již problém, neboť v těchto oblastech chyběla v zimě sněhová
pokrývka a zásoby vody z ní. Srážky na jaře spadly většinou najednou a v konvekční podobě, což byl další
problém, který případné sucho neřeší, ale spíše podporuje.
Počasí na: Pondělí 25.11.2019

/Oblačno, místy mlhy/
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Rubrika přináší informace o průběhu zejména význačného a zajímavého počasí s popisem příčin jeho výskytu a dále jeho případných
následků a vlivů v různých oblastech. Sestává z jednotlivých článků či příspěvků, které informují o průběhu počasí v ČR, o rekordních
hodnotách, statistikách naměřených na naší meteorologické stanici.

METEOROLOGIE
Shrnutí průběhu počasí během klimatologického jara 2019 na území ČR
Obecně: Počasí u nás bylo v březnu ve znamení silného západního až severozápadního proudění
s rychlým přechodem cyklon a s nimi spojených frontálních systémů. Počasí se tedy značně střídalo,
častý byl zejména v první dekádě měsíce velmi silný vítr. Pro počasí u nás byla zásadní tlaková níže
zvaná „Eberhard“, v důsledku jejíhož vlivu se vyskytly značné nárazy větru. Další frontální vlny a
systémy postupovaly přes střední Evropu téměř do konce druhé dekády měsíce března. Bylo tedy
oblačné a vlhké počasí. To se rázem změnilo naopak na velmi klidné, slunné počasí za vlivu rozsáhlé
anticyklony. Ustálené, často velmi teplé a značně slunné bylo dubnové počasí. Duben přinesl velmi
rychlý nástup jara až na konci měsíce léta. Srážek spadlo v ČR minimum a tyto byly jen lokální.
Květnové počasí bylo ovšem opačné, často hodně oblačné a vlhké, velmi chladné. Právě rozdílům
počasí v dubnu a květnu 2019 se věnuje rubrika Téma tohoto čísla.

Březen: V silném proudění od západu postupovaly přes ČR systémy front spojené s hlubšími
cyklonami. Byla velká proměnlivá oblačnost, na frontách se srážkami, ojediněle i s bouřkami. Bylo
velmi větrno, zejména 4. a 5. a poté 9. a 10. den měsíce. Nejnižší teploty klesaly na 6 až 1°C, nejvyšší
stoupaly na 8 až 13°C, krátce byly jen kolem 6°C a naopak krátce vystupovaly až k 18°C. Další
frontální vlny, již za slabšího proudění, postupovaly přes ČR i v další březnové dekádě. Bylo tak
oblačno, na frontách se srážkami. Nejnižší teploty 7 až 3°C, krátce až 0°C. Nejvyšší teploty 7 až 13°C,
jen krátce kolem 16°C. V poslední dekádě měsíce ovlivnila počasí v ČR tlaková výše zvaná
„Hannelore“ a přinesla většinou polojasno, krátce až zcela jasno. V tlakové výši slábly frontální vlny.
Srážky byly jen ojedinělé. Nejnižší teploty 6 až 0°C, nejvyšší teploty 9 až 14°C, na konci až 17°C.

Duben: Většinou polojasno až skoro jasno, krátce oblačno a ojediněle přeháňky. Takové počasí
převládlo nejen v první dekádě dubna. Vysoký tlak vzduchu se udržoval neustále v oblasti střední
Evropy a okolí, což je častá příčina výskytu suchého počasí bez dostatečných srážek a tím rozvoji
významného sucha na počátku vegetačního období. Nejnižší teploty klesaly na 8 až 3°C, místy k 0°C.
Nejvyšší vystupovaly na 12 až 16°C, krátce k 19°C. Druhá dekáda byla ve znamení o něco větší
oblačnosti, avšak jednalo se spíše o krátké zvětšení oblačnosti s místními srážkami na frontách.
Konec dekády a první polovina třetí dekády byly ve znamení až zcela jasného počasí. Nejnižší teploty
5 až 0°C, místy -2°C. Nejvyšší teploty 7 až 14°C, ke konci ovšem 16 až 24°C. V poslední dekádě ke
konci přibývalo oblačnosti a objevily se hlavní srážky měsíce v podobě trvalého deště i konvekce a to
předposlední den měsíce na okludovaném systému spojeném s tlakovou níží. Nejnižší teploty
v poslední dekádě 11 až 5°C, zpočátku až 3°C. Nejvyšší teploty 19 až 23°C, krátce 28°C a naopak na
konci měsíce v tlakové níži při srážkách kolem 11°C.
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Květen: Až na krátkou přestávku v první dekádě postupovaly systémy front od západu až
severozápadu v chladném proudění. Bylo hodně oblačnosti, na frontách se srážkami. Jen přechodně
bylo polojasno. Nejnižší teploty klesaly na 7 až 2°C, krátce k -2°C a na konci období byly kolem 8°C.
Nejvyšší stoupaly na 12 až 18°C, zpočátku a na konci až k 21°C. Druhá dekáda byla ve znamení vlivu
tlakových níží a s nimi spojených systémů front. Bylo hodně oblačno a často s deštěm. Nejnižší
teploty klesaly na 8 až 1°C, na konci bylo kolem 9°C. Nejvyšší teploty stoupaly na 12 až 18°C, krátce
kolem 10°C a na konci období až k 22°C. Poslední dekáda přinesla vydatný déšť ve svém úvodu
v oblasti cyklony s výskytem lokální povodňové situace na některých tocích. Vlhké počasí s vlivem
další cyklony pokračovalo. Krátce se naše území ocitlo v nevýrazné tlakové oblasti. Opět převládalo
hodně oblačnosti s častými srážkami. Nejnižší teploty klesaly na 12 až 7°C, krátce při menší
oblačnosti až ke 4°C. Nejvyšší teploty stoupaly na 14 až 20°C, postupně krátce i na 20 až 27°C.
Autor: Meteo Aktuality
Info@pocasimeteoaktuality.cz

Duben 2019 byl velmi suchý a teplý, kdy naposledy byl takto suchý či teplý
měsíc duben zaznamenán a který byl nejsušší?
V dubnu letošního roku byly zaznamenány v ČR nízké srážky a často vysoké teploty. S tím souviselo
anticyklonální a v tomto období tedy již převážně celodenní slunečné počasí s žádnou nebo
minimální oblačností. V ČR jako celku byl duben 2019 teplotně nadprůměrný s odchylkou +1.5°C od
dlouhodobého normálu. Tato odchylka ovšem nebyla tak velká jako v březnu (+2.7°C) a v únoru
(+2.6°C). Z pohledu dubna hrály velkou roli srážky, kterých spadlo velmi málo. Srážkově byl duben
významněji podnormální, spadlo jen 60% srážkového normálu dle referenčního období let 1981 až
2010, podle tohoto průměru má spadnout v ČR v průměru 42mm, v letošním dubnu spadlo jen
25mm srážek. Do září se jednalo o nejsušší měsíc v tomto roce. Se suchem spojený častý a již dosti
intenzivní sluneční svit působil významný rozvoj sucha ihned na počátku vegetační sezóny. V březnu
a zejména pak v dubnu by neměl srážkový deficit takový vliv na rozvoj sucha, podobně tak neměly na
rozvoj sucha takový vliv nadprůměrné teploty. I když během března se začalo často slunné a teplé
počasí v nižších polohách na suchu projevovat.
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Obr. 1 Nebezpečí vzniku požárů k 22.4.2019, zdroj: chmi.cz
Dle našeho měření v Praze a okolí spadlo za duben 2019 24.7mm srážek, což zcela odpovídá i co se
týče celorepublikového průměru. Průměrná teplota činila 11.43°C, což je dle naší řady od roku 2005
odchylka +0.39°C a nejde o tak významný teplotní nadprůměr. Podobné je to v případě srážek.
V posledních letech najdeme sušší dubny. Nejsušším byl dle našeho měření za poslední roky duben
2007 s průměrnými srážkami pouze 0.03mm a celkovými pouze 1mm za celý měsíc, tento duben byl
za poslední dobu zcela nejsušší. Dále byl též dosti suchý duben o dva roky později, tedy duben 2009
(průměrné srážky 0.3mm a celkové 9mm), který byl současně také dosti teplý a podobně s četnými
slunnými dny jako v případě letošního dubna. Další sušší dubny byly například v roce 2014 nebo
v roce 2011. O něco sušší než letošní byl i duben loňský, který byl i o poznání teplejší (průměrná
teplota dle našeho měření činila 14.93°C). A značný rozvoj sucha v nižších polohách během letošního
dubna tak musíme z poloviny připisovat obecně velmi suchému a teplému průběhu roku 2018 a
mírné nadcházející zimě.
Autor: Meteo Aktuality
Info@pocasimeteoaktuality.cz
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Období: 1. prosince 2018 až 28. února 2019. Lokace: Praha, 300m. Měřené a pozorované prvky: Teplota, relativní vlhkost, srážky (24h), tlak vzduchu,
chod oblačnosti, průběh počasí a ostatní
Dle naměřených dat a pozorování uvedených prvků děláme následující statistiky: Průměrné hodnoty (teplota, srážky, vlhkost, tlak), Rekordní hodnoty
(teploty, srážky, tlak, vlhkost), Klimatické ukazatele (letní, tropické, ledové, mrazivé aj. dny, tropické noci, dny se srážkami, slunečné dny atp.) a Ostatní
statistiky (srovnání a umístění období v řadě měření od roku 2005).
Struktura statistiky: Tabulkový přehled (průměrné hodnoty a další doplňující hodnoty tří měsíců aktuálního období s porovnáním s uplynulými dvěma
obdobími), Grafické vyobrazení (hodnoty uvedených v tabulce, pro orientaci průměrné hodnoty), Umístění období (žebříček s průměrnými teplotami a
srážkami od roku 2005 sestupně s vyznačením umístění aktuálního období) Charakteristiky (odchylky teplot a srážek od průměrů, dle řady počítáno od
roku 2005) a Závěr (shrnující komentář a konstatování uvedených výsledných statistik, jejich odlišnosti a umístění, zejména ve vztahu k aktuálnímu
období).

PŘEHLEDOVÁ TABULKA

2017

T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM

Rekordy

T_O

MM_O

T_PR

21°C, -0.4°C,
8mm

+

P

8,44

březen

12,55

4,33

0,87

27

duben

13,26

5,65

1,94

58,2

20.1°C, -0.4°C,
8m

-

+

9,455

květen

20,53

10,66

0,91

28,4

31.2°C, 10.6°C,
10mm

P

-

15,595

15,45

6,88

1,24

113,6

Průměr/celkem

2018

T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM

11,163
Rekordy

T_O

MM_O

T_PR

březen

6,45

-0,46

1,15

35,8

17.1°C, -13°C,
12.6mm

-

+

2,995

duben

22,28

7,59

0,73

22,2

29.4°C, -1°C,
9.3mm

+

-

14,935

květen

24,13

12,1

2,33

72,3

30.3°C, 5.7°C,
42.6mm

+

P

18,115

17,62

6,41

1,40

130,3

Průměr/celkem

2019

T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM

12,015
Rekordy

T_O

MM_O

T_PR

březen

12,31

4,29

0,94

29,4

18.4°C, 0.9°C,
16.2mm

+

P

8,3

duben

17,11

5,75

0,82

24,7

23.7°C, 1.6°C,
21.9mm

+

-

11,43

květen

18,42

6,94

2,4

74,4

27.1°C, -0.2°C,
15mm

-

P

12,68

15,95

5,66

1,39

128,5

0,1

0,29

-0,02

-60,3

Průměr/celkem
ODCHYLKY

10,803
-0,1

0,195
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GRAFICKÉ ZOBRAZENÍ

Jaro 2019 - teploty a srážky
Teploty °C/srážky mm

30
25
20
15
10
5
0
březen

duben

květen

Měsíce

Srážky

Teploty

ŽEBŘÍČEK
TEPLOTY

SRÁŽKY

2018: 12.01°C

2010: 3.72mm

2007: 11.93°C

2014: 2.70mm

2012: 11.77°C

2006: 1.86mm

2014: 11.67°C

2013: 1.64mm

2009: 11.61°C

2018: 1.40mm

2011: 11.57°C

2019: 1.39mm

2017: 11.16°C

2015: 1.30mm

2005: 11.04°C

2017: 1.24mm

2006: 10.88°C

2009: 1.18mm

2019: 10.80°C

2011: 1.14mm

2016: 10.52°C

2005: 0.98mm

2015: 10.37°C

2008: 0.90mm

2008: 10.31°C

2016: 0.80mm

2010: 9.15°C

2012: 0.62mm

2013: 8.64°C

2007: 0.33mm

Průměr: 10.90°C

Průměr: 1.41mm
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Stručný komentář: Žebříček nám ukazuje umístění aktuálního období do teplotní a srážkové řady od roku 2005 a
ukazuje tak, jaká daná sezóna byla ve vztahu k tomuto průměru. Uveden je též celkový aktuální průměr od roku 2005.

Odchylka od průměrné teploty období činí: +0.19°C
Odchylka od průměrných srážek období činí: -0.02mm
Období bylo:

10. nejteplejší (2018, 2007, 2012, 2014, 2009, 2011, 2017, 2005 a 2006)
6. nejvlhčí (2010, 2014, 2006, 2013 a 2018)
ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ

Jaro bylo teplotně průměrné (+0.19°C) a srážkově zcela průměrné (-0.02mm). Nejchladnějším
měsícem byl březen a nejteplejším květen. Nejsušším duben a nejvlhčím květen. Teplotně
významně nadprůměrný byl duben a již i březen, naopak podprůměrný byl květen, což
ukazuje i velmi malý přírůstek průměrné teploty vzduchu z dubna na květen (11.43°C až
12.68°C).
Z hlediska srovnávaných let bylo nejchladnější období 2017 a nejteplejší 2018, nejsušší 2017
a nejvlhčí též 2018.
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Sněhové
přeháňky nebo
přeháňky se
sněhovou
krupicí jsou
pro začátek
března ve
studených
vpádech od
severozápadu
zcela typické,
nechyběly ani
na počátku
tohoto jara.

Během jara se počasí velmi rychle měnilo k lepšímu, pohled na sytě modré nebe a bující vegetaci na loukách a polích
byl velmi příjemný.
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Dlouhodobě trvající slunné počasí ovšem přinášelo rozvoj sucha a výskyt prachu na cestách a polích. Během dubna se
též značně zvýšilo i riziko vzniku požárů, nebýt déletrvajícího deště těsně před koncem měsíce, muselo by být
podobně jako loni a možná i více omezeno i pálení čarodějnic.

Bouřková činnost byla jako vždy lokální a nevýznamná, více srážek přišlo v květnu. Do té doby bylo umělé zavlažování
polí a zahrad na denním pořádku, alespoň tam, kde to je možné.
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Duben a květen 2019 přinesly diametrálně odlišné počasí –
srovnání
V dubnu bylo na obloze často sluníčko a podle teplot to ke konci měsíce vypadalo, že začalo léto v plném proudu.
V centrech tlakových výší, jejichž vliv nad centrální Evropou převládal, bylo i celé dny zcela jasné nebe nad většinou
nebo nad celým územím ČR. K tomu docházelo k intenzivním přílivům teplého vzduchu z jižních směrů, které byly
občas střídány přechody studených front a citelnými ochlazeními. Velká změna počasí nastala v posledních dvou
dnech měsíce, kdy došlo k výskytu trvalých srážek a tyto srážky zvýšily srážkový úhrn a průměr měsíce dubna. Pokud
by k jejich výskytu nedošlo nebo došlo až za nějakou dobu, v novém měsíci, byl by duben mnohem sušší, stejně jako
některé dubny v minulých letech. Zde odkážeme na příspěvek k suchém a teplém dubnu 2019 a nejsušších dubnech
za poslední roky, který byl publikován v rubrice Meteozprávy. Podle počasí to tedy vypadalo, že začalo rovnou léto.
Poslední dva dny dubna a poté ale i celý květen nás přesvědčily o opaku. Léto rozhodně nezačalo a v květnu počasí
kompenzovalo sucho, slunečno a převážně vyšší teploty naopak vlhčím počasím s častými srážkami a nižšími
teplotami. Klimatické údaje se za tyto měsíce proto značně liší.
V dalších údajích srovnáme duben s květnem roku 2019, nejprve se podíváme na celkové údaje naměřené ČHMÚ pro
území ČR jako celku:
Dubnová průměrná teplota 9.4°C, odchylka od normálu +1.5°C.
Květnová průměrná teplota 10.7°C, odchylka od normálu -2.3°C.
Dubnové průměrné srážky 25mm, normál 42mm (spadlo 60% normálu)
Květnové průměrné srážky 91mm, normál 69mm (spadlo 132% normálu)
Hodnoceno podle normálu období let 1981-2010, co se týče období let 1961-1990, jedná se o nižší průměrné
hodnoty co do teplot a vyšší co do srážek.
Naměřené hodnoty teplot a srážek námi v Praze a okolí:
Dubnová průměrná teplota 11.43°C, květnová průměrná teplota 12.68°C.
Dubnové celkové srážky 24.7mm (průměr 33.4mm) a průměrné srážky 0.82mm.
Květnové celkové srážky 74.4mm (průměr 72.6mm) a průměrné srážky 2.40mm.
Nyní srovnáme další teplotní a srážkové údaje za uvedené měsíce dle našeho měření:
DUBEN 2019
Počet slunných dnů: 8
Počet srážkových dnů: 3
Dny s teplotou v maximech nad 15°C: 21
Dny letní: 2
Maximální teplota: 27.6°C
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Maximální denní srážkový úhrn: 21.9mm
Nejdelší období bez srážek: 13 dní (1. až 13.4.)
Grafický přehled – denní maximální teploty:

Grafický přehled – denní srážkové úhrny:

Komentář: Delší období bez srážek najdeme v dubnu dvě, přerušena byla v oblasti velmi zanedbatelnými
srážkami. Takže lze de fakto hovořit o tom, že až do 28. dubna se nevyskytly prakticky žádné srážky. Alespoň
rozhodně ne nijak významné, které by vzhledem k období a teplotám zejména ve druhé polovině dubna
nijak ovlivnily vláhu, byť jen v nejsvrchnějších vrstvách půdního profilu. Srážky v oblasti zvlněné studené
fronty zachránily měsíc duben před extrémním srážkovým podprůměrem. V minulých letech se u nás
vyskytly právě podobně suché dubny, více v článku v rubrice Meteozprávy.
KVĚTEN 2019
Počet slunných dnů: 0
Počet srážkových dnů: 13
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Dny s teplotou v maximech nad 15°C: 26
Dny letní: 2
Maximální denní srážkový úhrn: 15.0mm
Maximální teplota: 27.1°C
Nejdelší období bez srážek: 4 dny (5. – 8.5.)

Grafický přehled – denní maximální teploty:

Grafický přehled – denní srážkové úhrny:

Komentář: V květnu delší období bez srážek nenajdeme, srážky byly v měsíci rozloženy rovnoměrně. Dle
kritérií pro hodnocení ukazatelů nenajdeme ani jeden vyloženě slunný den, srážkových bylo naopak relativně
hodně.
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Takže i když byl maximální denní srážkový úhrny nižší než v dubnu, srážky byly o poznání častější a spíše
mírnější intenzity a déletrvající, takže hydrologicky o mnoho významnější než hlavní srážky spadlé v dubnu za
jediný den.

Závěr: V průběhu počasí mezi dubnem a květnem najdeme tedy zásadní rozdíly, květen přinesl kompenzaci
suchého a teplého slunného období, které trvalo již od Velikonoc, tedy od období přelomu druhé a třetí
dekády března. Zásadní rozdíly přinášíme ve výpisu:






V dubnu bylo o poznání více slunných dnů vůči srážkových (8/0) a méně srážkových (3/13). Měsíční
srážky tak spadly ve třech dnech, z toho 90% spadlo za jediný den.
V dubnu byla dosažena o něco vyšší maximální denní teplota než v květnu (27.6°C/27.1°C) a též byla
v dubnu jen o málo nižší průměrná měsíční teplota (11.43°C/12.68°C).
Teplotní charakteristiky doplňují ukazatele, podle nichž vidím, že v dubnu byl shodný počet letních
dnů jako v květnu (2), i když teplých dnů bylo v květnu více, avšak jen o málo (21/26).
Maximální délka období bez srážek byla podstatně vyšší v dubnu (13 dní/4 dny), více o srážkovém
průběhu vypovídá celkové rozložení a vydatnost srážek v měsíci, dobře ilustrováno na grafech výše.
Maximální denní srážkový úhrn byl vyšší v dubnu (21.9mm/15.0mm), což ovšem vypovídá o tom, že
srážky v dubnu spadly naráz, v květnu byly méně vydatné a časté. V obou případech šlo o trvalý déšť,
alespoň převážně, neboť v dubnu se objevila během dne i slabší bouřka.

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky a) – vlevo k 26.4.2019 a b) – vpravo k 24.5.2019,
zdroj: chmi.cz
Autor: Meteo Aktuality
Info@pocasimeteoaktuality.cz
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