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Tlaková níže zvaná „Mortimer“ přinesla po půl roce opět velmi silný vítr 

Jednalo se o první významně silný vítr této chladné části roku. Podobně jako loni se situace vyskytla na konci 
září. V ČR foukal i mimo vyšší polohy dosti silný vítr s nárazy a způsobil několik komplikací nejen v dopravě. 
Ohledně síly větru nebyla tato cyklona nejvýznamnější. Řadila se ovšem mezi ty významnější s význačnými 
projevy spočívajícími zejména v silných poryvech větru. |METEOZPRÁVY 

Vzpomínáte na říjnové tlakové níže „Herwart“ a „Vaia“? Ovlivnily počasí u nás na den 
přesně 

V roce 2017 byl extrémně silný vítr s nárazy vyskytující se i v nížinách, spojený s vlivem cyklony zvané 
„Herwart“, nejvýznamnějším větrem za posledních 10 let. Tedy jinými slovy od působení silného větru při 
přechodu níže zvané „Kyrill“ přes sever Evropy. Silný vítr se odehrál 29. října tohoto roku. O rok později, v roce 
2018, se projevilo období přechodu významných cyklon s vlivem významných poryvů větru též. A počasí v ČR 
ovlivnila cyklona zvaná „Vaia“ (čteno „Wája“). Přinesla ještě významnější náraz větru a to též dne 29. října 
daného roku. Letos byla níže „Mortimer“ z konce září zatím jedinou velmi významnou s vlivem na počasí u 
nás. Do konce podzimu se žádný významně silný vítr s plošnějším výskytem neodehrál. Připomeňme si situace 
z minulých dvou let. |HISTORIE 

.                                                                       Fotografie jevů a podzimní krajiny                                       FOTOGALERIE 

Na straně 13 

.                                                                      Teoretické zajímavosti o vodních tocích                                          TEORIE 

Na straně 11 

M lhy k podzimu patří a i v letošním jsme zaznamenali období s jejich výskytem. Nejsouvislejší se 

vyskytlo ke konci října. Na místo silných poryvů větru, které se odehrávaly loni i před loni, se v ČR vyskytovalo 
stabilní počasí bez větru. Kromě hor převládaly četné mlhy a nízká oblačnost. Mlhy v ČR vznikaly či stabilně se 
vyskytovaly zhruba od 19. do 27. října. Šlo o týdenní až devítidenní období s četnými mlhami. Poté nastala 
přeci jen změna a to v podobě citelného ochlazení. Možná je to náhoda, ale často příchodu významného 
ochlazení na podzim a v zimě předchází mlhavé období. 

Počasí dne: 20.12.2019               /V Čechách místy mlhy, během dne slunečno/                                    4-10°C/3°C 

HYDROMETEOROLOGICKÝ A KLIMATICKÝ MAGAZÍN 
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METEOZPRÁVY 
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: Jednotlivé přílivy teplého až velmi teplého vzduchu ukončovaly studené fronty přecházející 
od západu. Nejintenzivnější byl příliv velmi teplého vzduchu na počátku měsíce, který se přenesl z 
konce srpna. V o něco chladnějším vzduchu ovlivnila počasí v ČR na konci září tlaková výše. Na konci 
měsíce ovšem došlo k návratu západního proudění s přechody front spojené s tlakovými nížemi. Tyto 
přinášely časté srážky a také silný vítr, zejména v úplném závěru září při vlivu níže „Mortimer“. 
Cyklonální a hodně oblačné počasí se srážkami a zesíleným větrem pokračovalo i na počátku října. 
Během měsíce zavládl vysoký tlak vzduchu s přílivem teplého vzduchu. Následně se dostavilo delší 
anticyklonální počasí s četnými mlhami a nízkou oblačnosti bez srážek. Až v úplném závěru měsíce 
k nám pronikl studený vzduch od severozápadu. V listopadu postupoval přes střední Evropy frontální 
systémy. Před polovinou měsíce za významným frontálním rozhraním pronikl do ČR velmi studený 
vzduch a přinesl četné srážky, které byly i v nížinách často poprvé sněhové. Ke konci měsíce k nám 
pronikal střídavě teplejší a střídavě chladnější vzduch.  

Září: Studená fronta ukončila na počátku měsíce významně horké období trvající ze srpna. V dalších 
dnech poté oddělovaly jednotlivé přílivy teplejšího vzduchu studené fronty od vzduchu chladnějšího. 
Počasí bylo zpočátku oblačné, místy s přeháňkami a bouřkami. Jinak polojasné až krátce skoro jasné 
či jasné. Nejvíce srážek se vyskytlo před koncem první dekády na zvlněném rozhraní, kdy se objevily i 
trvalé srážky. Kolem poloviny měsíce bylo krátce anticyklonální počasí. Následně se s výběžky 
vysokého tlaku střídaly přecházející studené fronty. V závěru měsíce šlo o významnější fronty 
spojené s cyklonami v silném západním proudění. Zejména můžeme jmenovat talkovou níži 
„Mortimer“. Počasí bylo tedy postupně většinou oblačné a na frontách se srážkami. Nejnižší teploty 
13 až 7°C, zpočátku 17 až 12°C a během měsíce naopak krátce až 2°C. Nejvyšší teploty až 34°C první 
den měsíce, jinak 18 až 26°C, krátce do 18°C. 

Říjen: Frontální systémy spojené s cyklonami pokračovaly v postupu od západu. Významnější byla 
níže „Lorenzo“. Před polovinou měsíce ovlivnila počasí u nás oblast vysokého tlaku vzduchu a proudil 
k nám dosti teplý vzduch. Od konce druhé dekády měla na počasí ve střední Evropě vliv mohutná 
tlaková výše nad východní a jihovýchodní Evropou. Teplejší vzduch se dostával hlavně do vyšších 
poloh. Až ke konci měsíce došlo ke změně počasí a nastalo citelné ochlazení s významnějšími 
nočními mrazy po vyjasnění i v nížinách. Nejnižší teploty 12 až 5°C, krátce při vyjasnění ve studeném 
vzduchu až -1°C a v závěru měsíce 0 až -6°C. Nejvyšší teploty 10 až 18°C, občas až kolem 24°C a 
v závěru měsíce 7 až 11°C. 
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METEOZPRÁVY 
Listopad: Bylo cyklonální počasí s velkou oblačností a srážkami. Významnější byly srážky zejména na 
počátku druhé dekády měsíce v oblasti zvlněného rozhraní. Postup systémů front pokračoval i po 
zbytek dekády. Na začátku poslední dekády měsíce ovlivnila počasí v ČR krátce tlaková výše. Byla 
trvale nízká oblačnost a mlhavo, jen od vyšších poloh častěji slunečno a přes den tepleji. V závěru 
období se vrátilo cyklonální počasí občas se slabšími srážkami, v úplném závěru měsíce i v nížinách 
srážky sněhové. Nejnižší teploty 8 až 2°C, krátce +2 až -5°C. Nejvyšší teploty 9 až 15°C, krátce 4 až 
9°C. 

Zde uváděné teploty jsou přibližným rozmezím převládajících teplot na území ČR v daných obdobích. 
Průběh počasí též nepostihuje období den po dni. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

 

Tlaková níže „Mortimer“ na konci září přinesla nejsilnější vítr podzimu u nás 
Letos se první a zároveň jediný významně silný vítr s výskytem plošně v ČR včetně nížin vyskytl na 
konci září. V poslední zářijový den se vyskytovaly v ČR četněji významnější nárazy větru, které 
působily typické důsledky v podobě padání větví, stromů, trhání střech, poutačů či dalších cedulí či 
nedostatečně upevněných předmětů. Tyto působily nejčastěji problémy v energetice a dopravě. Ne 
méně závažné důsledky způsobil vítr samozřejmě v lesnictví a obecně tedy na stromech. Tyto 
důsledky nejsou zcela patrné ihned po výskytu této extrémní situace. Za spolupůsobení sucha a 
dopadů škůdců je silný vítr pro napadané stromy „poslední kapkou“ a tedy takzvaným doplňkovým 
faktorem jejich likvidace. Přičítat musíme i minulé významné větry (o některých je zmínka v rubrice 
Historie), které započaly vliv na některé stromy. Existuje mnoho stromů, které mají nalomené větve 
nebo i kmeny. Tyto jsou velkým rizikem při výskytu dalších významných poryvů větru. Současně 
mohou být ovlivněny suchem, které bylo mezi větrnými sezónami navíc dosti značné. Jsou ovlivněny 
jednak suchem samotným v podobě nedostatku vody i kvůli suchu aktivním škůdcům dřeva. I když se 
žádný další podobně významný silný vítr letos na podzim neodehrál, tak tato situace stačila mimo 
jiné napáchat další škody v lesích. Šlo zejména o lesní oblasti našich hor a obecně tedy výše 
položených míst.  

Nyní od důsledků zamiřme k meteorologickému průběhu situace v pondělí dne 30. září. Nad 
východní části Atlantického oceánu se prohloubila během u nás svátečního 28. října tlaková níže. 
Tato dostala název „Mortimer“ dle německého Institutu. Cyklona postupovala směrem k východu a 
bylo jasné, že do oblasti centrální Evropy přinese významnější tlakový rozdíl, s nímž bude spojen silný 
vítr. Tento se měl vyskytnout v pondělí 30. září s nejsilnějšími nárazy i v nižších nadmořských výškách 
kolem poledních hodin. Nárazy větru se pohybovaly nejčastěji od 15 do 25m/s, zejména na horách 
dosahovaly 30m/s a ojediněle vyšších rychlostí. ČHMÚ včas před silným a velmi silným větrem 
varoval.  
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METEOZPRÁVY 
Nejsilnější nárazy větru byly zaznamenány jako tradičně na Sněžce a Milešovce nebo na Šeráku. Vítr 
v ČR zesílil v noci na pondělí. Nejsilnější byl tento den ráno a vůbec nejsilnější poté kolem poledne. 
Odpoledne začal později zvolna slábnout, nejprve v Čechách později pak i na Moravě a ve Slezsku. 
Večer docházelo k dalšímu slábnutí větru, následně již foukal jen slabý až mírný vítr bez nárazů. 

Nejvyšší nárazy v ČR: 

Sněžka 43.7m/s 

Milešovka 33.8m/s 

Šerák 29.1m/s 

Z ne horských poloh pak: Kocelovice 27.1m/s, Dukovany 25.8m/s, podobně Příbram a Tišnov 
25.7m/s, Luká 25.5m/s nebo Praha-Karlov a Přibyslav 24.8m/s. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

První ranní mráz chladné části roku 
Teplota vzduchu klesla poprvé v této chladné části roku pod bod mrazu 7. října. Naposledy se tak 
stalo přesně před pěti měsíci, tedy 7. května. Největší mráz byl zaznamenán v Krkonoších, na Luční 
Boudě klesla teplota na -9.3°C, v Kořenově na Jizerce až na -9.5°C. Přízemní minimum na této stanici 
činilo -12.0°C. Šlo o souhrnu vhodných podmínek pro ochlazování, jak jsou zejména malá oblačnost a 
utišení větru. Takové podmínky nastaly hlavně na severu a severovýchodě našeho území. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Léto v polovině i po polovině října 
Ač se vyskytly dosti nízké ranní teploty přesně o týden dříve, tak se počasí dokáže dosti rychle změnit 
a příliv teplého vzduchu udělat své. Nejvyšší denní teploty před polovinou měsíce vystupovaly nad 
letních 25°C. A překonávaly tak dosavadní i velmi staré naměřené maximální teplotní rekordy. 
Nejtepleji bylo v oblasti jižních a jihozápadních Čech a také v oblasti středních Čech, zejména 
v jihozápadní části.  

Nejvyšší naměřené teploty: 

26.4°C Neumětely a Husinec 

25.9°C Dobřany 

25.8°C Dobřichovice 

25.6°C Plzeň-Mikulka a Kašperské hory 

 



Stránka | 6  
 

METEOZPRÁVY 
Velmi teplé počasí vládlo i v oblasti Šumavy. Na 18 stanicích v ČR byl zaznamenán letní den, tedy den 
s maximální teplotou 25.0°C a vyšší. Asi na třetině stanic měřících 30 a více let byl překonán teplotní 
rekord pro tento den a 4 stanicích měřících 100 a více let též (jednalo se o Klatovy, České Budějovice, 
Tábor a Milešovka). Nejvíce rekordů padlo na západě a jihozápadě Čech.  

Velmi teplo bylo v ČR i 21. října, kdy došlo k překonání četných teplotních rekordů, včetně stanic 
měřících i o mnoho déle než 100 let. Nejtepleji byl na jihu Čech, kde teplota vystoupala na 26.4°C a 
ve Vyšším Brodě a v Pohoří na Šumavě. Rekord byl pokořen na 93 stanicích z celkem 152 stanic 
měřících 30 a více let. Padly i rekordy na stanicích s velmi dlouhou řadou měření a to Opava-Otice 
(140 let), Přerov (136 let), Milešovka (113 let) a Bystřice pod Hostýnem (106 let). Na naše území 
pronikal tropický vzduch, v nadmořské výšce 1 000m n.m. byla změřena v ranních hodinách teplota 
20°C. V tomto období jde o velmi vysokou teplotu. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Po rekordním teplu uzavřelo říjen citelné ochlazení 
Krátkému rozloučení léta, které bylo v takto pozdním podzimním období až výjimečné, učinila brzy 
přítrž změna počasí. Konec října přinesl opět ranní mrazy. Jednalo se o první významnější ranní mráz 
i v polohách nižších. Průměrná teplota v ranních minimech dosáhla v ČR -4.1°C. Nejchladněji bylo na 
Pardubicku a nejtepleji na jihu Moravy. Některé stanice, které měří 30 a více let, zaznamenaly i 
rekordní minimální ranní teplotu. Šlo o stanici Praha-Ruzyně s -6.5°C a o stanici Pardubice-letiště s -
5.7°C.  

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Chladnější období se střídala s teplými i v listopadu, na sváteční den bylo 
opět rekordně teplo 

Začátek měsíce listopadu přinesl po studené epizodě, o které je pojednáno v předchozí krátké 
aktuality, opět teplé počasí s maximálními teplotami i na 15°C. Poté docházelo opět k ochlazení a 
teplé období střídalo chladné. Sněžilo přechodně i v nižších polohách. Kolem poloviny listopadu bylo 
ale opět velmi teplo. Teploty vystoupily i nad 15°C, ojediněle i nad 17°C. Překonány byly četné 
maximální teplotní rekordy, včetně těch na stanicích s dobou měření přes 100 let.  

Nejvyšší teploty: 18.8°C Lučina, 18.7°C Karviná, 18.6°C Ropice, 18.4°C Bohumín-Záblatí, 18.2°C 
Ostrava-Poruba, 18.1°C Ostrava-Mošnov. Podobně vysoké teploty byly též zejména v blízkém okolí 
těchto stanic, tedy ve Slezsku či případně na Zlínsku. 
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METEOZPRÁVY 
Po velmi teplém dni následovala velmi teplá noc. V noci na 18. listopadu byly vysoké nejnižší noční 
teploty. Opět se jednalo zejména o slezské stanice: 12.9°C Slezská Ostrava, 12.7°C Mořkov, 12.5°C 
Frýdek-Místek, 12.4°C Lučina, 12.3°C Strážnice a Bystřice pod Hostýnem. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Teplotní inverze v předposledním týdnu listopadu a teplotní rozdíly 
Vysoké teploty se opět týkaly severovýchodu území Moravy a zejména Slezska. Situaci způsobilo 
rozdílné počasí při inverzním charakteru počasí. V Čechách bylo většinou zataženo nízkou oblačností 
a mlhavo. V takovém případě byly teploty dosti nízké. Na vrcholcích hor bylo slunečno a přes den pak 
tepleji. To je typická inverzní situace. V nížinných oblastech jižních a jihozápadních Čech se teploty 
odpoledne pohybovaly 24. listopadu kolem 4-5°C. Ve Slezsku vystupovaly slabě nad 15°C a 
přepisovaly teplotní rekordy. 

Nejvyšší teploty v ČR: 15.7°C Frýdek-Místek, 15.4°C Karviná, 15.1°C Lučina. Padly některé teplotní 
rekordy, jiné byl vyrovnány. Nad 10°C bylo na vrcholech Šumavy a Krušných hor. Teplotní inverzi 
ukončila studená fronta, která ovlivnila počasí u nás v závěru měsíce. Došlo k ochlazení, které bylo 
ovšem znatelnější zejména na horách a ve Slezsku, kde se neprojevovala nízká oblačnost. V úplném 
závěru měsíce vystupovaly teploty do 6°C. Pro některé oblasti v Čechách s trvalým výskytem nízké 
oblačnosti se nejednalo o žádnou změnu. Pro oblasti ve Slezsku šlo o dosti citelné ochlazení. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 
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KLIMATICKÁ DATA 
Období: 1. března až 31. května 2019. Lokace: Ostrá, 175m. 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. 

Přehled 
2017 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy  T_O MM_O T_PR 

září 19,63 9,23 1,48 44,4 
24.3°C, 4.1°C, 

28.5mm - - 14,43 

říjen 16,26 7,9 2,48 76,9 
22.4°C, 2.4°C, 

16.6mm + + 12,08 

listopad 8,72 3,39 1,34 40,3 
14.1°C, -0.1°C, 

11.3mm P P 6,055 

Průměr/celkem 14,87 6,84 1,77 161,6    10,855 

2018 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy T_O MM_O T_PR 

září 23,27 10,55 1,27 38,1 
30.3°C, 0.1°C, 

9.3mm + - 16,91 

říjen 17,35 6,67 1,37 42,7 
24.7°C, 2°C, 

21.7mm + P 12,01 

listopad 8,23 3,27 0,25 7,4 
16.1°C, -6°C, 

3mm - - 5,75 

Průměr/celkem 16,28 6,83 0,96 88,2    11,557 

2019 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy  T_O MM_O T_PR 

září 22,21 9,71 1,34 40,2 
34.2°C, 2.8°C, 

18.6mm + - 15,96 

říjen 16,75 6,15 1 31,2 
24.5°C, -4.8°C, 

7.8mm + - 11,45 

listopad 9,64 4,18 1,28 38,5 
15.3°C, -3.4°C, 

10.6mm + P 6,91 

Průměr/celkem 16,20 6,68 1,21 109,9    11,440 
ODCHYLKY 1,33 -0,37 -0,37 -34,2    0,48 

 0,48       
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KLIMATICKÁ DATA 

 

Žebříček
TEPLOTY 

2006: 12.88°C 

2014: 12.17°C 

2009: 11.62°C 

2018: 11.55°C 

2019: 11.44°C 

2015: 11.25°C 

2005: 11.20°C 

2016: 11.09°C 

2017: 10.87°C 

2011: 10.77°C 

2012: 10.73°C 

2013: 10.55°C 

2008: 10.41°C 

2010: 9.49°C 

2007: 8.91°C 

Průměr: 11.00°C 

SRÁŽKY 

2010: 3.70mm 

2013: 2.50mm 

2014: 2.24mm 

2009: 2.06mm 

2016: 1.80mm 

2012 a 2017: 1.77mm 

2015: 1.36mm 

2019: 1.21mm 

2007: 1.11mm 

2018: 0.96mm 

2006: 0.82mm 

2008: 0.78mm 

2005: 0.77mm 

2011: 0.45mm 

Průměr: 1.55mm 
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KLIMATICKÁ DATA 
Závěr 
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: +0.48°C 

Odchylka od průměrných srážek období činí: -0.37mm 

Období bylo: 

5. nejteplejší  

8. nejvlhčí  

Podzim 2019 byl teplotně nadprůměrný (+0.48°C) a srážkově lehce podprůměrný (-0.37mm). 
Nejchladnější měsícem byl listopad a nejteplejším září. Nejsušším měsícem byl říjen a 
nejvlhčím září. 

Z hlediska porovnávaných let byla nejteplejší sezóna 2018 a nejchladnější 2017. Nejsušší byla 
sezóna 2018 a nejvlhčí 2017. Nejchladnějším měsícem byl listopad 2018 a nejteplejším bylo 
září 2018. Nejsušším měsícem byl listopad 2018 a nejvlhčím říjen 2017. 
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TEORIE 
O vodních tocích obecně 

Pokračování z čísla 55 

Hydrobiologie vodních toků 
Hydrobiologie je věda, která se zabývá životem ve vodních tocích, rybnících, nádržích a obecně ve vodním 
prostředí. Vodní toky jsou vodami lotickými, tekoucími. Jedná se o specifické ekosystémy. Vodní toky dělíme 
na tři skupiny, volnou tekoucí vodu nazývanou odborně jako reopelagiál, povrchovou vrstvu dna koryta toku 
nazývanou jako bentál a na podříční dno, tj. část podzemní vrstvy pod vodním tokem, kde se nachází 
vsáknutá voda z toku. Tuto vrstvu nazýváme jako hyporeál. 

Nejdůležitější pro vodní život je reopelagiál, tedy vrstva volné tekoucí vody v toku. Převládá zde určitý typ 
proudění, zpravidla turbulentní, způsobené pohybem vody. Právě pohyb vody přes překážky v toku se uvádí i 
jako příklad k teoretickému vysvětlení turbulence v atmosféře. Proudění vody je intenzivní v tocích s velkým 
sklonem a mělkým korytem (drobné vodní toky, horské úseky toků - bystřiny a horské potoky) a méně 
intenzivní v nížinných oblastech na větších tocích, které se také vyznačují větší hloubkou koryta. Takové úseky 
jsou podobné stojatým vodám, hlavně při nízkých průtocích v době sucha, zpravidla uprostřed nebo na konci 
léta. Každopádně vždy existuje v tekoucích vodách nějaký minimální průtok, pokud se nejedná o extrémní 
sucho, kdy hrozí vyschnutí toku. V takových místech dochází k většímu ohřívání vody a výměně plynů, je zde 
také dobrá světelnost. Díky tomu se tvoří plankton, který se v těchto typech toků označuje jako reoplankton 
či potamoplankton. Důležitý je zde proud vodního toku. Tato tvorba živin lze považovat za počátek života ve 
vodních tocích a jedná se o první stupeň potravního řetězce, na který navazují velmi dobrní, drobní, střední a 
velcí živočichové. Řetězec končí predátory, tedy dravci, kteří stojí na vrcholu pomyslné pyramidy života ve 
vodních tocích. 

Fytoplankton jsou mikroskopické zelené řasy, sinice a rozsivky. Ve vodě se nacházejí v určité koncentraci, která 
záleží na různých podmínkách jako je zejména teplota vody, osvětlení, roční doba či chemické složení vody. 
Procházejí několika etapami vývoje. Řasám a sinicím se daří ve vodě s vysokou teplotou bohatou na živiny, 
což je většina nížinných stojatých vod, zejména v blízkosti zemědělských pozemků. V takovýchto vodách je 
většinou během července vlivem četného výskytu těchto řas koupání nemožné. Řasy potřebují určitý podíl 
fosforu a dusíku ve vodě. 

Zooplankton jsou drobní korýši a vířníci. Mezi korýše zahrnujeme hronatky, perloočky, buchanky a další. 
Nejvíce se jich nachází u povrchu hladiny vody v letním období. Jedná se o primární zdroj několika druhů ryb 
ve vodním prostředí. Rozděluje se na makroplankton, mikroplankton, nanoplankton a ultraplankton dle 
velikosti těchto drobných živočichů. 

Nektonem jsou živočichové překonávající vlastní silou sílu proudu vody. Jsou to tedy živočichové se 
schopností plavat ve vodě. Získání potravy je podmíněno pohybem, kdy tito živočichové s musí za potravou 
doplavat. Obecně pohybem energii na druhé strany zas vydávají. Jde o raky, ryby, krabi, plazi, obojživelníci, 
vodní hmyz, pavouci a mnohé další. K tomuto druhu živočichů jsou řazeni i savci, např. vydry. Vyskytují se ve 
volné vody toku i v blízkosti dna. Jedná se o nejrůznější druhy živočichů a z hlediska způsobu přijímání 
potravy je možnost dělení na drtiče či kouskovače, sběrače, spásače a dravce. 

Drift je snášení drobných částic (živých a neživých), kterého se účastní určité druhy organismů.  
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TEORIE 

Dělí se dle druhu původu a charakteru organismů drift emergentní (více hmyzu), terestrický (zvýšení náletu 
druhů stržených např. větrem), katastrofický (velký přírůstek organismů s větším přísunem vody). Úbytek 
vyvolaný tímto jevem je nahrazován putováním dospělců proti proudu toku.  
Hydrobiologická pásma vodních toků 
Z hlediska výskytu vodních živočichů můžeme toky rozdělit na jednotlivá pásma s převážným výskytem 
určitých druhů ryb a s nimi spojené potravy v podobě drobných živočichů. Čtyři rybí pásma vytvořil a 
pojmenoval Antonín Frič, veřejně se objevila tato klasifikace až později, zásluhou Hueta. Klasifikace má řadu 
výjimek, ale používá se z hlediska hydrobiologie a jejího členění stále. Je sestavena na základě změn 
společenstev v toku od jeho pramene k ústí. Na drobných krátkých vodních tocích nemusejí být zastoupena 
všechna existující pásma. Při klasifikaci pásem a stanovení jejich hranice je nutno brát v potaz mnoho faktorů 
jako je například spád koryta toku, teplota vody, průměrný průtok či šířka koryta. Některé vlastnosti se 
používají pro členění toku na tzv. zóny. 

1. Pásmo pstruhové  - jde o horní toky potoků, kde jde o pramen a v jeho blízkosti se nacházející čistou 
(prakticky zcela průhlednou), chladnou a rychle proudící vodu, která je dobře okysličena a je chudá na 
živiny. Ryby jsou zde dle těchto podmínek tedy většinou menší. Zástupci pásma jsou pstruh obecný, 
pstruh duhový a siven americký. Dále střevle, mřenka, mihule a vranka potoční. Teplota vody zde 
kolísá od 4 do 15°C, ale v létě se neohřívá na více než 16°C. V zimě toky naopak nezamrzají. 

2. Pásmo lipanové  - je potok dále od svého pramene, který má po rozšíření a soutoku se zdrojnicemi a 
prvními přítoky již hlubší koryto a proudění vody v něm je již klidnější. Teplota vody může v létě 
dosáhnout i 18°C, v období mimo léto je voda dobře okysličena. Vodní tok v zimě skoro celý zamrzá. 
Za hlavního zástupce ryb lze jmenovat lipana podhorního, dále pak pstruhy z prvního pásma a vedle 
ryb vyskytujících se v prvním uvedeném pásmu dále jelec jesen, štika a jelec tloušť - ty ale už méně 
často. Vyskytuje se zde mnoho vegetace, která je potravou malým živočichům. Vegetace se zde 
rozkládá na dně koryta toku a tvoří četné na živiny bohaté bahenní sedimenty. 

3. Pásmo parmové  - jedná se o větší vodní toky typu řeky a zde se objevují ryby typu kaprovitého. Jedná 
se o úseky toků podhorského typu, vodní tok zde má zřetelně vymezené koryto. Proudění vody je 
silné, voda se víří stále vlivem výskytu menších překážek, ale peřejnatost zde již spíše nenajdeme. 
Voda již má horší průhlednost vlivem častého výskytu zakalení a nelze již většinou vidět na dno toku. 
V okolí se nacházejí lesy a louky. Teplota voda zde stoupá ke 20°C a obsah kyslíku ve vodě je 
proměnlivý. Zástupcem je parma, dále se zde nachází bolen, tloušť, štika, okoun, ostroretka, mník a 
také kapr či bílá ryba. 

4. Pásmo cejnové  - je veletok, tedy větší řeka ve své dolní části, podstatně zvětšená mnohými 
významnými i menšími přítoky. Koryto je hodně široké s častými meandry a tvorbou ramen. Dno je 
hlinitopísčité až bahnité. Voda obsahuje málo kyslíku vlivem malé cirkulace, vysoké teploty výskytu 
bohatého bahna a planktonu, je též zakalená, většinou téměř nebo zcela neprůhledná. Teploty vody v 
létě významněji přesahuje i hodnotu 25°C. V tocích se rozvíjí bohatý plankton, v okolí se nacházejí 
různé druhy bohaté vegetace. Vegetace často sahá i do vodního toku, jehož koryto tak zarůstá a 
dřeviny tak často tvoří překážky ať už rostoucí či v kombinaci se splaveninami zachycenými u břehů, 
kde do koryta toku vybočují kořeny nebo kmeny stromů. Je zde bohaté zarybnění v podobě dravých 
ryb, nenajdeme zde jen lososovité ryby. Naopak se zde setkáme se štikami a sumci, cejny, cejnky, 
kapry, dále ploticemi, perlíny, karasi, najdeme zde tlouště, hrouzky či oukleje a také mnohé další 
včetně dravců jako jsou vedle již výše zmíněných úhoři, candáti či boleni. 
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Přeháňková oblačnost s jasně 
patrnými srážkovými pruhy za 
studenou frontou spojenou 
s tlakovou níží „Mortimer“ 

 

 

 

 

 

 

V polovině října panovalo často jasné počasí a přes den bylo i velmi teplo. 
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Četné mlhy kromě 
horských oblastí či obecně 
vyšších poloh přinášely 
jediné srážky. Šlo o 
horizontální nebo-li 
takzvané usazené srážky 
nebo maximálně v podobě 
vertikálních srážek o 
mrholení z nízké 
oblačnosti. Toto jsou velmi 
nevýznamné srážky, avšak 
i tyto pro nejsvrchnější 
části půdy a drobnou 
vegetaci přinášejí základní 
vláhu. Oproti letnímu 
období, kdy tyto chybí. 
Usazeným srážkám 
v kapalné podobě se říká rosa. V blízkosti vodních ploch se s ní setkáme až na výjimky za jasných nocí i 
v horkém létě. 

 

 

 

 

Pokud se tato situace vyskytne 
za záporných teplot, což se 
často stávalo v posledních 
říjnových dnech, jedná se o jíní 
jako zmrzlou rosu. 
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Tlakové níže „Herwart“ a „Vaia“ ovlivnily v letech 2017 a 2018 počasí u nás na 

den přesně 
Konec října v roce 2017 byl ohledně počasí u nás ve znamení velmi silného větru. Vítr byl naposledy podobně silný 
před deseti lety, při vlivu známé tlakové níže zvané „Kyrill“. Tato tlaková níže ovlivnila počasí u nás v zimě, „Herwart“ 
na podzim a to 29. října. Tlaková níže „Herwart“ přinesla podobně silný vítr jako zmíněná níže před deseti lety. 
Zajímavostí je, že se přesně o rok později ovlivnila počasí u nás tlaková níže „Vaia“ a to 29. října 2018 a přinesla ještě 
silnější poryvy větru než níže před rokem. Tlakovou níži „Kyrill“ tyto nepředčily.  

Tlaková níže „Herwart“ a zajímavá čísla 

Připomeňme si situaci z 29. října 2017, kdy počasí u nás ovlivnila tlaková níže „Herwart“. Toto jméno, které cykloně 
jako i v případě dalších postupujících do Evropy z Atlantiku přiřadil německý Institut, bylo skloňováno několik dní 
před událostí a poté několik dní po události ve všech médiích a to zajisté nejen v našich. Počasí u nás ovlivnila níže 
během neděle 29. října tohoto roku. Současně k nám kolem cyklony začal pronikat studený vzduch. Nejvíce foukal 
vítr v oblasti před studenou frontou a při jejím přechodu přes naše území. Prostor před studenou frontou byl teplým 
sektorem cyklony. Přechodně vládlo tedy teplejší počasí. Za studenou frontou nastalo ovšem citelnější ochlazení a na 
horách byly srážky již sněhové. Na horách na severu napadlo až 15cm sněhu.  

 

Obr. 1 Nárazy větru při vlivu níže „Herwart“ 29. října 2017 po poledni, zdroj: chmi.cz/infomet.cz 

Nejvyšší nárazy větru: 50.5m/s Luční Bouda, dále 50m/s Sněžka polská strana, 49.3m/s Sněžka-Poštovna, 49m/s 
Fichtelberg, 41.9m/s Milešovka (Obr. 1). 
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Tlaková níže „Vaia“ („Wája“) 

Situace při vlivu této cyklony vynikala nejen velmi silnými poryvy větru, ale také značným teplotním rozdílem v ČR a 
teplotními extrémy. Noční teploty připomínaly prostředek léta, mnohdy ani v tomto období nejsou takto vysoké. Za 
tento netradiční průběh tohoto meteorologického prvku mohl opět přechod frontálního systému spojeného 
s cyklonou. Za teplou frontou došlo k zásadnímu přílivu teplého vzduchu a to během dne a podvečera nejprve na 
východě a jihovýchodě země a teprve během večera a první poloviny noci se začal velmi teplý vzduch rozšiřovat 
k severozápadu. Takže večer bylo například ve středním Polabí již přes 18°C a v Praze necelých 8°C. Na jihu Moravy 
bylo ovšem přes 20°C (obr. 2).  

Nejvyšší minimální teplota dne 30. září: 19.8°C (Ostrava-Mošnov) a jde o nejvyšší noční minimální teplotu v říjnu u 
nás. V okolí se pohybovaly nejnižší teploty mezi 20 až 16°C, což nejsou minima mnohokrát ani v červenci. Za 
studenou frontou se poté významně ochladilo. Rozdíly v teplotách v ČR se projevovaly i v dalších dnech až do začátku 
listopadu. Chladnější byl zejména jihozápad a západ Čech, následovala ostrá hranice teplého vzduchu v centrální 
části území. 

 

Obr. 2 Teplota vzduchu v ČR 29.10.2019 večer a příliv teplého vzduchu od JV, zdroj: chmi.cz/infomet.cz 

Nejvyšší nárazy větru: 49.5m/s Sněžka-Poštovna, 37.1m/s Lysá hora, 36.8m/s Šerák, 35.8m/s Svratouch. Silný vítr byl 
značný i mimo horské polohy. Například v Holešově byl zaznamenán náraz větru 29.8m/s či v Hejnicích a ve Skutči 
28.6m/s. 
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Pro doplnění uveďme, že při vlivu tlakové níže „Emma“ (2008) byl nejvyšší náraz větru u nás 47m/s (při následném 
vlivu podružné níže to bylo ovšem 54m/s), při vlivu níže „Kyrill“ 60m/s. Tato situace drží, co se týče maximálního 
nárazu větru u nás stále „prvenství“. Seřazení vlivu těchto cyklon podle nejvyšších nárazů větru nabízíme 
s aktualizacemi na naší stránce Významné cyklony na webu (www.pocasimeteoaktuality.cz).  

 

Obr. 3 Poryvy větru viditelné na vodní hladině Labe ve středním Polabí 29.10.2017 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 
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REFERENCE 
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ): http://www.chmi.cz, http://www.infomet.cz, (Klimatické údaje – 
Meteozprávy) 

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ): http://www.chmi.cz, http://www.infomet.cz, (Klimatické údaje, 
mapky – Historie) 

Informace: Meteokvíz zatím z provozních důvodů není k dispozici, najdete ho až v příštím čísle. Děkujeme. 

Informace o časopisu 

Název časopisu: METEOLISTY 

Zaměření: Hydrometeorologický a klimatický magazín, Frekvence: Čtvrtletník  

Téma čísla: Podzim 2019 

Číslo: 58/2019 

Ročník: 13 

Stran: 19 

Zvláštní vydání: Ne 

Příloha: Ne 

Datum korekce: 19.12.2019

Foto na zadní obálce:  Jediná vyšší sněhová pokrývka po krátkém, ale intenzivním sněžení, v nížinách na 
začátku února 2019 (okraj Prahy) 

Vydavatel:                     Meteo Aktuality (www.pocasimeteoaktuality.cz  
info@pocasimeteoaktuality.cz)  
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