
Č. 59 
ZIMA 2019/2020 

Další teplá zima za námi, podobala se zimám 2006/2007, 2007/2008 nebo 2013/2014? 

Zimní sezóna 2019/2020 patří mezi nejteplejší zimní sezóny za poslední roky. Oproti zimní sezóně před deseti lety, o 
které bude také v tomto čísle řeč (rubrika Historie), byla tato diametrálně odlišná. Po deseti letech se studená a na 
sníh bohatá zima opravdu neopakovala. Letos se uplatnil vliv oteplování klimatu a tento byl patrný nejen v níže 
položených oblastech. Jak dopadla klimaticky sezóna zimy 2019/2020 dle našeho měření v Praze najdete v pravidelné 
rubrice časopisu. |KLIMATICKÁ DATA 

Významné cyklony „Sabine“ a „Yulia“ a extrémy s nimi spojené 

V letošní zimě převažovali dvě základní cirkulace. Lze je nazvat jako tzv. typy počasí. Prvním případem byla inverzní 
situace pod vlivem tlakové výše s přílivem teplého vzduchu od jihu zejména do vyšších poloh. Tento typ byl 
dominantní v lednu či případě v prosinci. V únoru bylo počasí odlišné, plně se prosadilo silné západní proudění. 
Podobně jako například loni na počátku března. Opět se v ČR vyskytl významně silný vítr a to ve dvou základních 
vlnách. Příčinou byly dvě tlakové níže, jejichž jména přiřazená německým Institutem pro meteorologii, vstoupila ve 
známost a prolétla nejen našimi médii. Opět po jejich výskytu máme znatelné dopady. Jak se vyrovnaly významným 
cyklonám z minulých let, nejen tomu se budeme věnovat v článku zpravodajství o počasí za letošní zimu. 
|METEOZPRÁVY 

Zima 2019/2020 byla na našem území druhá nejteplejší od roku 1961 a v Klementinu druhá 
nejteplejší od roku 1775 

Uplynulá zima byla významně teplá, toho nešlo si nevšimnout při každodenním obecném zájmu o počasí i při 
sebemenším pozorování přírody. Potvrzují to i data, která zveřejnil Český hydrometeorologický ústav či další instituce 
v případě klimatických dat za celou Evropu. Teplejší byla pouze zimní sezóna 2006/2007, to byl co do teplého počasí 
skutečně extrém. Proč byla letošní zima opět teplá? Nejen to se dočtete v příspěvku uvnitř časopisu. | METEOZPRÁVY 

.                                                                       Velmi teplé zimy posledních let u nás                                                              TÉMA 

Na straně 14 

.                                                                      Teoretické zajímavosti o vodních tocích                                                         TEORIE 

Na straně 22 

polečné znaky jako je převládající teplé počasí, často větrné počasí a obecně významně se střídající počasí 
mají teplé zimy v našich podmínkách. Tato zimní sezóna patřila mezi nejteplejší, jak píšeme již v rubrice 
Meteozprávy. Podobala se velmi teplým zimám v letech 2007, 1990 nebo 2014. Jak moc podobná byla ve 

vztahu k zatím nejteplejší sezóně 2006/2007 u nás? Které zimní sezóny posledních let byly velmi teplé? Nejen tomu se 
podobněji věnuje rubrika Téma tohoto čísla 

Počasí dne: 25.3.2020              /Jasno nebo skoro jasno/                                                                                                 4°C/-7°C 
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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. 

Shrnutí průběhu počasí během klimatologické zimy 2019/2020 na území ČR 
Obecně: V prosinci se střídalo inverzní počasí v podobě vlivu anticyklony s cyklonálním počasím západního 
proudění. Takže byla buď nízká oblačnost a mlhy, v noci i mrznoucí. Jen na horách a ojediněle i jinde 
slunečno. Nebo velká frontální oblačnost a občasné srážky. Tyto byly významnější v horských polohách. 
Častý vliv tlakové výše poznamenal i lednové počasí. Nejprve to byla výše zvaná „Xia“ a po krátké přestávce 
s cyklonálním počasím a přechodem systémů front pak výše zvaná „Ekart“ jako silně stabilní tlakový útvar. 
P5evládala nízká oblačnost, časté mlhy a přechodně i mrznoucí. Zejména do vyšších poloh pronikal teplý 
vzduch, takže tam byla teplota vysoce nadprůměrná. Naopak v nižších polohách bylo často dosti chladno, při 
trvalých mlhách se jednalo i o teplotu kolem nuly či případně celodenní mrazy. Mlhy byly také mrznoucí. Na 
konci ledna započalo významné západní proudění s přechodem systémů front. Teplota vzduchu se značně 
střídala, převážně byla vyšší a krátce i velmi vysoká pro přelom ledna a února. Velmi teplý byl poslední leden 
a poté i první únor. Silné proudění s rychlým postupem systémů front vázaných na cyklony vydrželo celý 
únor. Významnými cyklonami byly zejména „Sabine“ a „Yulia“. Přinesly velmi silné poryvy větru, dále vydatné 
srážky a krátce oblevu do horských poloh. Při druhé situaci došlo k lokální povodňové situaci. 

Prosinec: Zpočátku ovlivňovala počasí ve střední Evropě tlaková výše a vyskytoval se tedy inverzní ráz počasí. 
V nížinách často zataženo a mlhavo, zejména na horách pak slunečno a tepleji. Během měsíce začaly 
postupovat přes naše území frontální vlny od západu. Byla velká oblačnost, frontální, spíše místy srážky. 
Během druhé poloviny měsíce opět bylo počasí u nás pod vlivem tlakové výše. Takže se tvořily četné mlhy a 
nízká oblačnost. Mlhy byly i mrznoucí. Zejména na horách bylo oblačnosti méně. V tlakové výši frontální vlny, 
postupující od západu, spíše slábly. Významnější anticyklonou byla výše zvaná „Wiltrud“. Nejnižší teplota 6 až 
0°C, jen krátce +2 až -4°C. Nejvyšší teplota 2 až 8°C, krátce kolem 2°C a krátce naopak až 11°C. 

Leden: Počasí v ČR ovlivnila tlaková výše zvaná „Xia“. Bylo mlhavo a zataženo nízkou oblačností, mlhy byly 
často i mrznoucí. Zejména na horách bylo oblačnosti méně. Během období začaly krátce přecházet systémy 
front od západu až severozápadu. Následně se střední Evropa dostala pod vliv další anticyklony. Ke konci 
měsíce pak pod vliv stabilní tlakové výše o několika středech s názvem „Ekart“. Inverzní ráz počasí a četné 
mlhy a nízká oblačnost v nižších výškách pokračovaly. Srážek bylo velmi málo. Až závěr měsíce přinesl 
postupně změnu a prosadilo se západní proudění s přechodem systémů front v brázdě nízkého tlaku 
vzduchu. Za teplou frontou k nám v závěru měsíce pronikl významně teplý vzduch. Nejnižší teplota +2 až -
5°C, při velké frontální oblačnosti kolem +4°C. Nejvyšší teplota 3 až 8°C, v teplých sektorech 8 až 14°C a 
naopak při inverzní situaci v nížinách kolem 0°C. 

Únor: Přes naše území postupovaly frontální systémy od západu v převážně čerstvém proudění. Byla velká 
oblačnost s častými srážkami, v polohách pod 400-500m převážně kapalnými. Srážky byly občas i trvalejší a 
vydatnější. Ojediněle se vyskytly zimní bouřky.  
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METEOZPRÁVY 
Počasí se značně střídalo. V silném proudění ovlivnila 10. den počasí v centrální a severozápadní Evropě níže 
zvaná „Sabine“. Další systémy spojené s cyklonami následovaly. Další významná níže se silným prouděním 
zvaná „Yulia“ ovlivnila počasí u nás a v okolí 23. den. Velká oblačnost a četné srážky pokrčovaly do konce 
měsíce. Polojasno bylo jen velmi krátce. Nejnižší teplota 9 až 3°C, při přechodném zmenšení oblačnosti 
v přílivech studeného vzduchu +3 až -3°C. Nejvyšší teplota7 až 12°C a krátce až 15°C, v přílivech chladného 
vzduchu do 7°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 

Anticyklonální situace v prosinci 2019 a lednu 2020 a teplotní inverze 
V prosinci a lednu letošní zimní sezóny v ČR převládalo často inverzní počasí s vlivem tlakových výší na naše 
území. Některé z nich byly dosti stabilními útvary. Jen krátce byl tento ráz počasí přerušován západním 
prouděním. Takže na horách bylo často teplo s denními oblevami. Teplota vzduchu tam stoupala i nad 10°C, 
ojediněle k 15°C. V nižších polohách bylo naopak dosti chladno, za trvalých mlh nebo nízké oblačnosti 
udržujících se po celé dny to byly v nížinách nejstudenější dny celé zimní sezóny. Díky inverzní situaci se tedy 
objevily v nížinách i ledové dny, zejména na konci prosince a začátku ledna. V případě změny rázu počasí na 
cyklonální v západním proudění se na horách alespoň v denní době ochlazovalo a v nížinách naopak i 
výrazně oteplovalo. Takto se počasí střídalo dlouhé týdny. Tyto situace nejsou pro pravé zimní počasí vůbec 
vhodné. Sněhová pokrývka v nižších výškách chyběla, na horách byla nízká vlivem absence srážek. A 
pokrývka, která tam ležela, byla poznamenávána denními oblevami. Při takovýchto situacích na horách 
v noci i významně mrzlo, přes den bylo velmi teplo.  

Teplý vzduch pronikal do nižších poloh při inverzi jen velmi lokálně. Mimo inverzi pak intenzivněji a jednalo 
se v uvedeném období zejména o následující období. Prvním bylo období 7. až 10. prosince a druhým 15. až 
16. prosince. Dále nebyla inverze před Vánocemi a na počátku nich. Další teplá období i v nížinách se 
vyskytla v lednu. Šlo zejména o 9. až 11 ledna a poté hlavně o konec ledna s významným střídáním teploty. 

Zajímavější bude trvání anticyklonálního a převážně tedy i inverzního počasí. To trvalo v těchto obdobích: 3. 
až 6.12., 16. až 20.12., 21. a 22.12., 27. až 30.12., 1. až 3.1., 5. až 7.1., 12. až 26.1. Celkem se jednalo o 36 
dnů s vlivem tlakové výše a inverzní situací. V posledním velmi dlouhém období došlo pouze k nevýraznému 
přerušení v podobě přechodu slábnoucí fronty. Toto nebylo ve výčtu zohledněno. 

Vliv na počasí u nás měly zejména tyto významné tlakové výše s přidělenými názvy: Wiltrud, Xia a Ekart. 
Anticyklona „Ekart“ byla nejstabilnější a v oblasti střední Evropy a okolí měla celkem tři středy. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 
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METEOZPRÁVY 
Srážkové charakteristiky prosince 2019 a ledna 2020 

V souvislosti s častým vlivem tlakových výší na naše území, viz předchozí příspěvek, byly první měsíce zimy 
velmi srážkově chudé. V tomto textu prezentujeme průběh, intenzitu a druhy srážek jako podíl na celkovém 
úhrnu srážek dle našeho měření v Praze. Velmi srážkově chudým měsícem byl leden 2020. V další části 
článku následuje přehled srážek a jejich klasifikace z různých úhlů pohledu. Vedle celkového a maximálního 
měsíčního úhrnu co do denních úhrnů srážek jsou uvedena rozdělení na druhy a intenzity srážek. Práce má 
poukázat na srážkově významně chudé počasí v oblasti nižší nadmořské výšky v těchto měsících. 

Podle našeho průměru srážek počítaného od roku 2005 činí prosincový průměrný celkový úhrn srážek 
27.41mm. Maximální činí 72.1mm (2018) a minimální 4.6mm (2007). V roce 2019 činil úhrn 10mm a řadí se 
k nejnižším. Průměr průměrného úhrnu srážek za měsíc prosinec činí 0.88mm (v roce 2019 to bylo 0.32mm). 

Pro leden činí dlouhodobý normál srážek 22.86mm. Maximální činí 42.5mm (2010) a minimální 4.9mm 
(2020). Tím byl tedy současně uveden celkový úhrn srážek za letošní, tedy hodnocený, leden. Byl nejnižší od 
roku 2005. Průměr průměrného úhrnu srážek za měsíc leden činí 0.73mm (v roce 2020 to bylo 0.15mm). 

V níže uvedeném přehled rozebíráme srážkovou činnost zaznamenanou na naší stanici během zimní období. 
První tabulka obsahuje přehled srážkových dnů, kterých bylo celkem 28 a z toho 15 jich bylo zaznamenáno 
v únoru. Následují údaje o těchto srážkách jako je úhrn srážek za srážkový den, jejich intenzita, druh a 
synoptická příčina výskytu. K objasnění zkratek slouží legenda pod tabulkou, níže. 

Další tabulky ukazují shrnutí vydatnosti srážek, tedy podíl úhrnů na celkovém srážkovém úhrnu. A konečně 
podíl druhu srážek na celkovém úhrnu. 

SD Úhrn Intenzita Druh Příčina 
7.12. 0,6 VS P OF 

13.12. 0,3 VS SP OF 
15.12. 4 S D, P OF 
21.12. 0,3 VS D ZSF 
22.12. 0,3 VS D  ZSF 
24.12. 4,2 S D OF 
25.12. 0,3 VS P OF 

4.1. 0,3 VS D SF 
8.1. 2,2 VS D, M TF 
9.1. 0,9 VS D, M TF 

18.1. 0,6 VS D SF 
27.1. 0,6 VS D TF 
29.1. 0,3 vs P, KP SF 
1.2. 4,9 S D 4,9 
2.2. 7,8 M D OF 

3.2. 1,4 VS D, P OF 

4.2. 22,6 SL 
D, S, P, 

SP OF 
5.2. 0,7 VS SP OF 

10.2. 14,8 M D, P, SP SF 
11.2. 2,2 VS SP, KP SF 
13.2. 0,7 VS D OF 
19.2. 2,2 VS P, KP OF 
21.2. 1,4 VS B SF 
23.2. 4,2 S M, P TF, SF 
24.2. 2,2 VS D TF 
25.2. 6,4 S D, P ZSF 
28.2. 0,7 VS M, KP TN 
29.2. 2,2 VS S, D TF 
28 89,3       

Tab. 1 Přehled srážkových dnů, jejich úhrnů a dalších charakteristik za zimu 2019/2020 v Praze 
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METEOZPRÁVY 
Do 1mm 1-3mm 3-5mm 5-10mm 10-20mm > 20mm 

13 7 3 2 1 1 
            

P D M S B   
14 18 4 2 1   

Tab. 2 Nahoře počet případů s uvedeným úhrn srážek za dny sezóny a dole počet případů výskytu 
jednotlivých druhů srážek jako podílu na celkovém úhrnu za zimu 2019/2020 v Praze 

Legenda ke zkratkám v tabulkách: Atmosférické fronty – uznávané zkratky TF = teplá fronta, SF = 
studená fronta, ZSF = zvlněná studená fronta, OF = okluzní fronta a TN = tlaková níže. Dále M = 
mrholení, D = déšť, P = přeháňky dešťové, SP = přeháňky sněhové, KP = přeháňky s krupicí/krupkami, 
S = sněžení, B = bouřka. 

Výše uvedené v tabulkách znázorňují grafy 1, 2 a 3, níže. První graf ukazuje denní srážkové úhrny 
sezóny, druhý podíl denních úhrnů srážek na celkovém úhrnu sezóny a třetí podíl druhu srážek na 
celkovém úhrnu. Pokud jeden úhrn – například 22.6mm z 4.2.2020, tvoří více druhů srážek, jsou tyto 
všechny započítány. Tento nejvyšší denní úhrn za celou zimní sezónu byl složen z hodně druhů 
srážek, převážně však z deště. 

 

Obr. 1 Srážkové úhrny v jednotlivých dnech zimní sezóny 2019/2020 v Praze 

 

 

 

0

5

10

15

20

25
Srážkové úhrny za zimu 2019/2020 v Praze



 
 

Stránka | 7  
 
 

METEOZPRÁVY 

 

Obr. 2 Podíl úhrnů srážek na celkovém srážkovém úhrnu v zimní sezóně 2019/2020 

 

Obr. 3 Podíl jednotlivých druhů srážek na celkovém úhrnu v zimní sezóně 2019/2020 

Závěrem můžeme konstatovat následující. Významný deficit srážek z prosince a ledna značně 
nahradily únorové srážky. Zvýšily tak celkové srážky a tedy i srážkový průměr období.  
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METEOZPRÁVY 
Největší podíl na srážkách v zimní sezóně tvořil déšť (48%), což koreluje s teplotními poměry (viz 
další příspěvek). Dále šlo také v četných případech o přeháňky (26%) – myšleno dešťové, smíšené, 
sněhové i se sněhovými krupkami. Tedy obecně přeháňková činnost. Z celkového počtu 14 dnů 
s přeháňkami bylo ale 10 dešťových.  

Srážky spadly v období ve 28 dnech, z toho 15 jich bylo v únoru. Nejvyšší úhrn 22.6mm byl dosažen 
při trvalém dešti v kombinaci s přeháňkovou činností studené fronty. Jednalo se pro chladnou část 
roku o vysoký úhrn, který mnohdy není dosažen po delší dobu ani v teplé části roku. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Teplotní charakteristiky zimy 2019/2020 
Tento text se oproti předchozímu věnuje rozboru teplotního vývoje této zimní sezóny. Pro analýzu 
jsou též použity údaje z našeho měření v Praze dle podmínek jako v předchozím textu. V tomto 
poskytujeme přehled výskytu teploty o určitých prahových hodnotách. Zejména pak jde o ledové a 
mrazivé dny. Dále dny s teplotou vzduchu nad 5°C a nad 10°C v denních maximech či též počty dnů 
s teplotou vzduchu nad 5°C v nočních minimech. 

Měsíc TMAX > 5°C TMAX > 10°C TMIN > 5°C MD LD TMAX TMIN 
Prosinec 18 4 3 9 0 12,3 -2,7 
Leden 15 2 2 17 1 14,5 -5,4 
Únor 17 11 7 4 0 14,9 -1,1 

Tab. 1 Přehled teplotních charakteristik za měsíce zimy 2019/2020 v Praze 

 

Obr. 1 Přehled teplotních charakteristik zimy 2019/2020 v Praze 
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METEOZPRÁVY 
V tabulce 1 je prezentován přehled charakteristik teploty vzduchu na základě měření v Praze během 
jednotlivých měsíců zimní sezóny 2019/2020. Tyto údaje dobře ilustruje obrázek 1 v podobě 
grafického přehledu. Vybrány jsou ukazatele, podle nichž můžeme hodnotit teplotní nad normál 
zimní sezóny. Jde o počty dnů s maximální teplotou vzduchu nad 5°C (teplotní rozmezí 5.0 až 9.9°C), 
dnů s maximální teplotou nad 10°C (teplota nad 10.0°C), dnů s minimální teplotou vzduchu nad 5°C, 
dnů mrazivých (teplota vzduchu v minimech nižší než 0.0°C) a dnů ledových (teplota vzduchu 
v maximech nižší než 0.0°C). Vypsána jsou též maxima a minima teploty jednotlivých měsíců.  

Na základě výše uvedených dat je možné si povšimnout pouhého jednoho ledového dne za celou 
zimní sezónu, který se vyskytl pouze díky významné inverzi teploty. Zaznamenán byl 2. ledna 2020 
s teplotním maximem -1.3°C za doprovodu celodenní mrznoucí mlhy. Mrazivých dnů bylo velmi málo 
v únoru a málo v prosinci, více jich bylo zaznamenáno v lednu a to díky častému vyjasnění díky 
vlivům vysokého tlaku vzduchu nebo za výskytu mlh při inverzních situacích. Dnů s teplotou vzduchu 
v minimech vyšší než 5.0°C bylo nejvíce v únoru a to 7. Hodně bylo dnů s teplotou vzduchu 
v maximech nad 5°C, zejména v únoru pak i dnů s teplotou vzduchu v maximech nad 10°C (nejsou 
započítány dny s teplotou vzduchu 5.0 až 9.9°C!).  

Doplňme průměrnou teplotu vzduchu zimní sezóny, která činí 4.27°C (průměrná teplota února 
6.22°C). Nejteplejší zimní sezónou od roku 2005 byla hned následující zimní sezóna 2006/2007 
s průměrnou teplotou 5.79°C. Byl zaznamenán nějaký ledový den v této sezóně? Ano byl a to též 
jeden ledový den v přechodném přílivu mrazivého vzduchu po vlivu tlakové níže „Kyrill“ a maximum 
dne 24. ledna 2007 činilo též -1.3°C. Nicméně pro zajímavost lze poznamenat, že v této zimní sezóně 
ležela i v nížinách vyšší sněhová pokrývky. Byť skutečně jen 3-5 dní, tak v Praze leželo i kolem 20cm 
sněhu. Letos za celou sezónu neležel žádný sníh. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Celorepublikové zhodnocení zimy 2019/2020 
Český hydrometeorologický ústav zveřejnil na začátku března vyhodnocení teplotních údajů za 
letošní zimu v porovnání s jinými zimními sezónami. A to jak v rámci celorepublikových naměřených 
hodnot teploty vzduchu, tak co se týče velmi cenných hodnot z nejdéle měřící stanice v ČR. Jde 
samozřejmě o pražské Klementinum, kde je srovnávána letošní zima již v 245. teplotní řadě. 

Celorepublikově byla zima 2019/2020 druhá nejteplejší s průměrnou teplotou vzduchu 2.0°C. 
Nejteplejší byla zima 2006/2007 s průměrnou teplotou vzduchu 2.7°C. Srážkově byla zima normální. 
Po relativně srážkově chudém prosinci a zejména lednu (v lednu spadlo pouze 43% srážkového 
průměru ČR) následoval velmi bohatý únor (spadlo 203% srážkového průměru). 
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METEOZPRÁVY 
V Klementinu byla zima též druhá nejteplejší a to za celou historii měření. První nejteplejší je též 
stále zima 2006/2007. Lze ji tedy označit za rekordně teplou. Průměrná teplota za letošní zimu činí 
5.1°C, za zimu 2006/2007 5.8°C.  

Velmi teplý byl z hlediska letošní zimy únor. Jednalo se o nejteplejší únor v historii s průměrnou 
teplotou vzduchu 6.9°C. Druhým nejteplejším byl únor v roce 1990 s průměrnou teplotou vzduchu 
6.5°C, který byl doposud nejteplejším.  

Proč bylo tak teplo? Vlivem intenzity vlivu stabilních tlakových útvarů nad Evropou. Poměr mezi 
tlakovou níží u Islandu a výší v oblasti azorských ostrovů. Tento poměr a intenzita vlivů útvarů jsou 
vyjádřeny v tzv. NAO Indexu (Severoatlantická oscilace). Tento index ukazuje jak aktivní je atlantické, 
tedy západní, proudění. Toto bylo v letošní zimní sezóně mimořádně aktivní. Proudění přináší spíše 
vlhčí, ale v zimě také teplé počasí s absencí přísunu mrazivého vzduchu.  

Zdroj: ČHMÚ 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

 

 

Dále v Meteolistech 

Dále se mimo jiné dočtete v rubrice Téma o nejteplejších zimách posledních let u nás. Srovnána bude 
letošní zima s dosud nejteplejší sezónou 2006/2007. V historii se nemůžeme podívat na jinou situaci 
než na vliv tlakové níže Kyrill na počasí u nás před 13 lety. Poznámka: Z provozních důvodů není 
součástí tohoto čísla fotogalerie, děkujeme za pochopení. 
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KLIMATICKÁ DATA 
Období: 1. prosince 2019 až 29. února 2020. 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. 

Přehled 
2017/2018 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy  T_O MM_O T_PR 

prosinec 5,31 0,62 0,95 29,6 
12.5°C, -2.9°C, 

13.4mm + P 2,965 

leden 6,8 1,86 0,97 30,1 
11.3°C, -2.4°C, 

15.1mm + P 4,33 

únor 1,97 -3,55 0,25 7 
7.9°C, -12.9°C, 

4.9mm - - -0,79 

Průměr/celkem 4,69 -0,36 0,72 66,7    2,168 

2018/2019 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy T_O MM_O T_PR 

prosinec 6,12 1,65 2,32 72,1 
11.9°C, -3.7°C, 

16.2mm + + 3,885 

leden 3,28 -1,52 1,11 34,6 8.9°C, -8.1°C, 6.4 P + 0,88 

únor 7,86 0,05 0,62 17,4 
16.7°C, -6.4°C, 

10mm + P 3,955 

Průměr/celkem 5,75 0,06 1,35 124,1    2,907 

2019/2020 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy  T_O MM_O T_PR 

prosinec 6,34 1,53 0,32 10 
12.3°C, -2.7°C, 

4.2mm + - 3,935 

leden 5,57 -0,25 0,16 4,9 
14.5°C, -5.4°C, 

2.2mm + - 2,66 

únor 9,36 3,08 2,56 74,4 
14.9°C, -1.1°C, 

22.6mm + + 6,22 

Průměr/celkem 7,09 1,45 1,01 89,3    4,272 
ODCHYLKY 2,54 2,19 0,27 -21    2,37 

 2,365       
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KLIMATICKÁ DATA 

 

Žebříček 
TEPLOTA 

2006/2007: 5.79°C 

2019/2020: 4.27°C 

2015/2016: 4.13°C 

2013/2014: 3.41°C 

2007/2008: 3.11°C 

2014/2015: 2.92°C 

2018/2019: 2.91°C 

2017/2018: 2.16°C 

2011/2012: 1.72°C 

2008/2009: 0.92°C 

2012/2013: 0.88°C 

2016/2017: 0.58°C 

2005/2006: 0.15°C 

2010/2011: -1.01°C 

2009/2010: -1.03°C 

Průměr: 2.06°C 

SRÁŽKY 

2009/2010: 1.36mm 

2018/2019: 1.35mm 

2012/2013: 1.07mm 

2015/2016: 1.02mm 

2019/2020: 1.01mm 

2010/2011: 0.98mm 

2008/2009: 0.75mm 

2017/2018: 0.72mm 

2016/2017: 0.71mm 

2005/2006: 0.65mm 

2006/2007: 0.47mm 

2014/2015: 0.43mm 

2011/2012: 0.39mm 

2007/2008: 0.26mm 

2013/2014: 0.25mm 

Průměr: 0.76mm 
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KLIMATICKÁ DATA 
Závěrečné shrnutí 

Odchylka od průměrné teploty období činí: +2.37°C 

Odchylka od průměrných srážek období činí: +0.27mm 

Období bylo: 

2. nejteplejší  

5. nejvlhčí 

Zima 2019/2020 byla teplotně mírně až významně nadprůměrná (+2.37°C) a srážkově 
průměrná (+0.27mm) v toleranci. Významně srážkově chudý byl leden a prosinec, avšak únor 
byl naopak srážkově významně bohatý a srážkový úhrn i průměr období značně zvýšil. 
Nejteplejším měsícem byl únor (6.22°C) a nejchladnějším leden (2.66°C). Nejsušším měsícem 
byl leden (0.16mm) a nejvlhčím únor (2.56mm). 

Z hlediska srovnávaných období bylo nejchladnější období zimy 2017/2018 a nejteplejší 
období zimy 2019/2020. Nejsušší bylo období zimy 2017/2018 a nejvlhčí období 2018/2019. 
Z hlediska měsíců byl nejchladnější únor 2018 a nejteplejší únor 2020. Nejsušší byl leden 
2020 a nejvlhčí únor 2020. 
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TÉMA 
Srovnání velmi teplých zimních sezón 2006/2007, 

2019/2020 a další teplé zimy u nás 
V tématu se věnujeme velmi teplým zimám posledních let ve srovnání s další velmi teplou 
sezónou zimy, která je tématem tohoto čísla časopisu. Srovnáme tuto sezónu s tou před 13 
lety a to ve vztahu k našemu měření a obecně co se týče průběhu počasí u nás. Které znaky 
mají tyto sezóny společné? Co se z průběhu počasí naopak v které neobjevilo? Komplexní 
srovnání teplotních a srážkových charakteristik letošní zimy se zimou 2006/2007. Teplotní i 
srážkové charakteristiky letošní zimy jsou již zpracovány v příspěvcích rubriky Meteozprávy. 
Tato data nyní promítneme do tématu v tomto příspěvku. 

Srovnání teploty a srážek sezón 2006/2007 a 2019/2020 

Nejprve v první části tématu srovnáme uvedené nejteplejší zimní sezóny u nás, až poté se budeme věnovat 
stručně klimatickému průběhu dalších zimní sezón, které se řadí k těm teplejším ve vztahu k námi 
naměřeným údajům. Údaje pochází z lokality Praha severovýchod, 300m n.m. jako naše klimatická data 
prezentovaná v sestavách na webu i ve zdejší rubrice Klimatická data. 

Průměrná teplota za zimu 2019/2020: 4.27°C, průměrná teplota za zimu 2006/2007: 5.79°C. 

Průměrné srážky za zimu 2019/2020: 1.01mm, průměrné srážky za zimu 2006/2007: 0.47mm. 

Celkové srážky za zimu 2019/2020: 89.3mm, celkové srážky za zimu 2006/2007: 60.0mm. 

Teoreticky, pokud budeme brát v potaz pouze měsíce prosinec a leden, jde o průměr teploty v zimě 
2019/2020 3.29°C a v zimě 2006/2007 o 5.90°C. V případě srážek jde v případě zimy 2019/2020 o průměr 
0.23mm a v případě zimy 2006/2007 o 0.53mm.  

Z výše uvedeného vidíme, že letošní zima byla tedy, jak je již uvedeno chladnější než sezóna 2006/2007 a 
také vlhčí. Avšak pokud budeme brát v potaz pouze prosinec a leden sezóny, tak byla letošní jednoznačně 
sušší. Měsíc únor významně doplnil významný deficit z prosinec, který se poté prohloubil zejména v lednu. 

Další teplejší zimní sezóny: 

2015/2016: 4.13°C 

2013/2014: 3.41°C 

2007/2008: 3.11°C 

2014/2015: 2.92°C 
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TÉMA 
Nyní prezentujeme srážkové a teplotní charakteristiky za zimu 2006/2007 a srovnáme s těmi za sezónu 
aktuální (prezentované v rubrice Meteozprávy). V následující podobě – legenda níže uvedených hodnot. 

Parametr či ukazatel: zima 2019-2020/zima 2006-2007 

Srážkové dny celkem: 28/21 

Celkový úhrn srážek: 89.3mm/61.0mm 

Maximální denní úhrn srážek: 22.6mm/17.0mm 

Úhrny do 1mm počet dnů: 13/10 

Úhrny 1-3mm počet dnů: 7/8 

Úhrny 3-5mm počet dnů: 3/4 

Úhrny 5-10mm počet dnů: 2/1 

Úhrny 10-20mm počet dnů: 1/1 

Úhrny nad 20mm počet dnů: 1/0 

Převažující druh srážek – počet případů: D18/P14 

Teplota maximální nad 5°C prosinec počet dnů: 18/18 

Teplota maximální nad 5°C leden počet dnů: 15/11 

Teplota maximální nad 5°C únor počet dnů: 17/16 

Celkem: 50/45 

Teplota maximální nad 10°C prosinec počet dnů: 4/8 

Teplota maximální nad 10°C leden počet dnů: 2/15 

Teplota maximální nad 10°C únor počet dnů: 11/11 

Celkem: 17/34 

Teplota minimální nad 5°C prosinec počet dnů: 3/7 

Teplota minimální nad 5°C leden počet dnů: 2/9 

Teplota minimální nad 5°C únor počet dnů: 7/1 

Celkem: 12/17 

Mrazivé dny celkem: 30/18 

Ledové dny celkem: 1/1 
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TÉMA 
Maximální teplota prosinec: 12.3°C/14.5°C 

Maximální teplota leden: 14.5°C/14.0°C 

Maximální teplota únor: 14.9°C/14.6°C 

Maximální teplota sezóna: 14.9°C/14.6°C 

Minimální teplota prosinec: -2.7°C/-3.7°C 

Minimální teplota leden: -5.4°C/-5.9°C 

Minimální teplota únor: -1.1°C/-1.0°C 

Minimální teplota sezóna: -5.4°C/-5.9°C 

Zvýrazněny jsou vyšší hodnoty v případě srážek (vyjma druhu) a teplotních údajů, včetně počtu dnů. Nižší 
hodnoty v případě zimních ukazatelů a jejich počtu dnů.  

Tatáž data prezentují níže uvedené tabulky 1 až 3 a obrázky 1 až 3. 

SD Úhrn Intenzita Druh 
5.12. 1 VS P 
9.12. 10 M D 

12.12. 1 VS P 
28.12. 3 S S 

1.1. 1 VS P 
2.1. 1 VS P 
5.1. 1 VS P 

12.1. 1 VS P 
18.1. 2 VS B 
21.1. 1 VS P 
24.1. 17 SL S 
25.1. 5 S SP 
27.1. 2 VS SP 
29.1. 3 S D, S 
6.2. 2 VS P 
7.2. 1 VS SP 
8.2. 3 S D, S 

11.2. 1 VS D 
15.2. 2 VS P 
27.2. 2 VS P 
28.2. 1 VS P 

21 61   
Tab. 1 Přehled srážkových dnů, úhrnů a dalších údajů za zimu 2006/2007 

Tab. 2 Přehled počtu dnů s konkrétními úhrny srážek za zimu 2006/2007 

Do 1mm 1-3mm 3-5mm 5-10mm 10-20mm > 20mm 
10 8 4 1 1 0 
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TÉMA 

Měsíc 
TMAX > 

5°C 
TMAX > 

10°C 
TMIN > 

5°C MD LD TMAX TMIN 
Prosinec 18 8 7 5 0 14,5 -3,7 
Leden 11 15 9 7 1 14 -5,9 
Únor 16 11 1 6 0 14,6 -1 

Tab. 3 Přehled teplotních ukazatelů za zimu 2006/2007 

 

Obr. 1 Přehled srážkových úhrnů v Praze za zimu 2006/2007 

 

Obr. 2 Přehled podílu jednotlivých úhrnů srážek na celkovém úhrnu za zimu 2006/2007 
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TÉMA 

 

Obr. 3 Teplotní charakteristiky zimy 2006/2007 

Závěr 

Ve kterých ohledech co do teploty vzduchu či spadlých atmosférických srážek byla která ze srovnávaných 
zimních sezón významnější? Významnost hodnotíme zejména z hlediska teplotního a to v podobě, která 
sezóny vykazovala znaky teplejšího počasí. Z pohledu srážek bylo hodnoceno, která vykazovala vlhčí 
charakter počasí. Celkově byl tedy kladen důraz na výskyt vyšších hodnot, vyjma počtu mrazivých a ledových 
dnů. Tyto ukazatele hodnotí zimní projevy počasí, proto zde jsou rozhodné pro teplejší průběh zimy nižší 
hodnoty počtu dnů těchto ukazatelů. 

Z hlediska průměrné teploty byla letošní zima chladnější a z hlediska průměrných srážek vlhčí než zima 
2006/2007. Letos bylo více dnů s teplotou vzduchu v maximech nad 5°C a to 5. Bylo méně dnů s teplotou 
vzduchu v maximech nad 10°C  v minimech nad 5°C a to o 17 a o 5. Mrazivých dnů bylo více a to o 12, ledový 
den byl jeden shodně jako v sezóně 2006/2007. Maximální a minimální teplota byla vyšší, kromě prosince 
(maximální) a února (minimální). Srážek spadlo letos více ve více srážkových dnech. Nutno dodat, že v zimě 
2006/2007 s v nížinách vyskytla i vyšší sněhová pokrývka. V letošní zimě byla nevýznamná nebo žádná. 
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HISTORIE 
Třináct let od vlivu níže Kyrill 

U nás stále zatím nejvýznamnější tlaková níže co do síly větru a důsledků v podobě škod 
různého druhu v poslední době. I po vlivu významné níže „Yulia“ v letošním roce (23.2., viz 
zprávy) zůstává na našem území co do síly větru a důsledků stále nejvýznamnější níže z 19. 
ledna roku 2007. Před třinácti lety se vyskytla extrémní situace. Přechod cyklony „Kyrill“ přes 
severozápadní a severní Evropu měl vliv na středoevropské počasí. A nejednalo se jen o 
extrémně silné poryvy větru, byť šlo o hlavní extrémní projev při této situaci. V ČR se vyskytly 
intenzivní srážky s bouřkovou činností a významně vysoká teplota vzduchu. Cyklona ovlivnila 
počasí ve značné části Evropy.  

Níže Kyrill přinesla u nás zatím nejsilnější náraz větru a způsobila i nejvíce škod 

Nejvyšší náraz v ČR 57.8m/s překonán ani při letošních vlivech významných cyklon nebyl. To nelze říci o 
polském území, kde na tamní straně Sněžky byl změřen náraz 62m/s (v roce 2007 to bylo 60m/s). U nás ale 
stále foukalo nejsilněji z posledních let právě při přechodu níže Kyrill přes sever Evropy. A i výší škod se zatím 
žádná cyklona této nevyrovnala. Připomeňme si alespoň stručně při výročí 13 let od vlivu této níže 
(19.1.2007), byť nejde o žádné kulaté výročí, situaci průběhu počasí u nás. 

 

Obr. 1 Nárazy větru při vlivu níže Kyrill, zdroj: chmi.cz 
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Extrémní poryvy větru započaly u nás 
během 18.1.2007 odpoledne. Naše 
republika se nacházela v teplém sektoru 
tlakové níže. Teplota vzduchu na jižní 
Moravě přesáhla 17°C. A vítr zesiloval právě 
před přechodem studené fronty systému 
tlakové níže Kyrill. Studená fronta byla 
velmi významná a přinesla prudké srážky 
včetně bouřkové činnosti uspořádané do 
pásu (linie – zvané squall line). Nárazy větru 
byly v noci na 19.1.2007 v oblasti 
přecházející studené fronty právě 
nejvýznamnější. Poté se začal vítr 
uklidňovat. Prudké srážky konvekčního 
charakteru odpovídaly letním bouřkám.  

Obr. 2 Studená fronta systém níže Kyrill, zdroj: chmi.cz 

Synoptická situace při vlivu níže Kyrill 

 

Obr. 3 Dráha postupu níže Kyrill a předchozí níže, zdroj: chmi.cz 

Nyní stručný popis synoptických příčin průběhu extrémního počasí. Jako v ostatních podobných situacích šlo 
o přechod významně hluboké tlakové níže.  
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Tato vznikla nad Atlantikem a to u pobřeží Ameriky jako nevýznamná cyklona s tlakem ve svém středu 
1015hPa. U pobřeží USA se ale významně prohlubovala. Postup cyklony do oblasti Evropy otevřela předchozí 
cyklona, postupující v této dráze. Tlak vzduchu v níži rychle klesal, cyklona se dostala v silném západním 
tryskovém proudění do oblasti Británie s tlakem ve středu 975hPa. Dále se cyklona prohlubovala v důsledku 
zatékání studeného vzduchu od Norského moře. Tlak klesal na hodnotu 965hPa.  

Cyklona postupovala přes Severní moře a oproti jiným cyklonám směřovala více k východu a tím blíže 
k našemu území. Nad mořem se cyklona dále prohlubovala. Jiné cyklony postupující severněji přes pevninu 
se naopak vyplňují. Nad Pyrenejským poloostrovem se nacházela mohutná tlaková výše s tlakem ve středu 
1040hPa. Nad centrální Evropou tak byl způsoben obrovský tlakový rozdíl, který byl příčinou silných poryvů 
větru. Naše počasí ovlivnil frontální systém s cyklonou spojený.  

Důsledky silného větru v roce 2007 a v posledních letech 

Důsledky působení silných poryvů větru byly po celé zemi značné. Vedle značných škod v obcích a městech 
se potýkala s problémy doprava včetně letecké a velké škody zanechal silný vítr v našich lesích. Stromy buďto 
zničil nebo poškodil. Od tohoto roku se potýkáme v ČR s poškozenými stromy a s jejich úbytkem. Situaci 
zhoršovaly další silné poryvy větru v následujících letec. A to zejména hned v následujícím roce 2008, dále 
ale pak opětovně po kratší pauze v letech 2015, 2017, 2018, 2019 a 2020. Od roku 2014 poškozuje naše lesy 
sucho a lýkožrout zvaný kůrovec. Sucho se přidalo v teplé části roku zejména v letech 2015 a 2018 a 
společně se silnými poryvy větru v chladných obdobích těchto let negativně působí na stromy našich lesů. A 
to zejména na některé citlivé druhy dřevin.  

Detailní popis této události najdete na našem webu na stránce 
https://www.pocasimeteoaktuality.cz/historie-pocasi/vyznamne-udalosti-nize-kyrill-2007.  
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O vodních tocích obecně 

Pokračování z čísla 58 

Funkce lesů z hlediska hydrologie a vodních toků – první část 

Lesní porosty je nutné nejen na území ČR (zde ale obzvláště, neboť se u nás nacházejí významné pramenné 
oblasti středoevropských řek) bedlivě chránit, neúměrně je neodstraňovat až přímo nedrancovat pro ústup z 
mnoha různých důvodů. Ať je již důvodem zemědělská činnost, stavební činnost či jiná činnost, kvůli které je 
území zbaveno zalesnění, je nutné si nejprve uvědomit, jaké bude mít další odlesnění důsledky pro danou 
lokalitu s jejich přenosem do okolních a koneckonců i vzdálených lokalit vlivem nepřímého účinku. 

Lesy jsou naším zlatem 
Je nutné položit si otázku, zda je daná plánovaná činnost důležitá na úkor odlesnění s mnoha negativními 
následky s přihlédnutím kolik již bylo lesnatých oblastí nejen v ČR odstraněno a jaká je současná míra 
zalesnění. Tyto otázky si bohužel nikdo před započetím s odlesňováním a následnou činností, která je 
důvodem odlesnění daného území, nepoloží nebo si na položené otázky (např. i někým jiným) nesprávně 
odpoví. 

Les má cenu zlata. Je tedy nutné cenit si pozůstatků lesů, které na našem území máme oproti zalesněnosti v 
dávnější historii a tyto lesy chránit či též co nejvíce přispívat k jejich přirozenému stavu a vývoji. Nikoli je 
naopak poškozovat či likvidovat, tedy odstraňovat zbytky cenného, které tu ještě máme. Při současné či 
dokonce větší míře odlesňování a poškozování lesů může mít jak počasí, tak jeho důsledky mnohem 
extrémnější dopady na život lidí i existenci naší planety. 

Lužní les 

Nebo-li luh je zvláštním druhem lesa, který se vyznačuje vyšší vlhkostí než běžný les. Tato vlhkost je 
způsobena vysokou podzemní vodou v oblasti lužního lesa, kdy tato podzemní voda relativně pravidelně 
dosahuje hladiny povrchu půdy či vyšší a určité části lesa jsou zaplavovány. Zdrojem vody může být i vodní 

tok, který v takovém lese tvoří tůně a jedná se poté o 
trvalé zatopení určitých míst lesní oblasti až na výjimky 
extrémně suchých období, kdy by byl přítok do těchto 
tůní nedostatečný či by zcela zanikl. 

Lužní les najdeme v nížinných oblastech našeho území 
v nivách řek. Původně pokrývaly lužní lesy značnou 
část našeho území. Následně bohužel došlo k jejich 
vykácení a tím k odvodnění daných území. Rozsáhlejší 
luhy najdeme dnes na soutoku Moravy a Dyje či jinde 
v povodí těchto toků anebo v podobě pozůstatku 
zlomku lužních lesů na středním Labi v okolí Poděbrad. 
I to dokazuje, že lužní lesy se mohou nacházet jen v 

blízkosti vodního zdroje, většinou tedy větší řeky, která také udržuje podzemní vody na vysoké hladině. 

Dělení lužních lesů 
Lužní lesy lze rozdělit do dvou kategorií a to na luhy měkké a tvrdé. Měkké luhy se nacházejí u velkých řek, 
kde jsou přilehlá místa často zaplavována.  
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Voda se zde nachází po většinu roku a vlhkost půdy je zde velmi vysoká, tím se liší od luhů tvrdých. Najdeme 
zde také typickou vegetaci v podobě dřevin s měkkým dřevem (topol, vrba, jasan), kdy některé z nich mohou 
žít například celý tok v prostředí zatopeném vodou. Vedle něho existuje opačný, tvrdý luh, který je o něco 
sušší, neboť je zaplavován jen občas. Vyznačuje se výskytem vegetace s tvrdým dřevem, jako jsou lípy, javory, 
jasany, duby nebo olše. Tyto luhy se u nás vyskytují v okolí velkých řek v nížinných oblastech a to v Polabí, 
kolem Vltavy či Ohře a dále v nivách řek Moravy a Dyje či podél Odry. Dochované luhy v ČR jsou předmětem 
ochrany s vyhlášenými Národními přírodními rezervacemi (NPR) anebo Přírodními rezervacemi (PR) jako je 
například NPR Libický luh, Vrapač u Litovle, PR Pístecký les v povodí Ohře či další. 

Druhy a funkce lesů 

Lesy plní vodohospodářské funkce a řadu hydrologických funkcí. Mezi vodohospodářské funkce patří ochrana 
vodních zdrojů, ochrana kulturní krajiny před vodním živlem a ochrana před erozí. Mezi další funkce patří 
útlumová, nebo-li detenční funkce vedoucí k vyrovnanému odtokovému režimu na bystřinách s péčí o 
využívání vlastností lesních ekosystémů. Významnou funkci plní pramenné oblasti se soustředěním velkého 
množství srážek, kde se rozvíjí odtok vody. 

Funkce lesa 
• Retenční funkce - les dočasně zadržuje vodu podobně jako nádrž. Snižuje tak náhlost nástupu 

povodňového průtoku a povodňové průtoky i snižuje tím, že rozkládá odtok vody do delšího časového 
horizontu a může tak být zabráněno střetu povodňových vln jednotlivých toků či ucelených povodí. 
Různé typy vegetace mají různou kapacitu nasycení. Bylinná a křovinová vegetace má velmi rozdílnou, 
ale obecně nejnižší kapacitu a to 5-20mm, celková retenční kapacita lesa se může pohybovat od 45 do 
70mm při kompletní lesnatosti krajiny. Součástí takové krajiny jsou i bezlesé úseky (cesty v lese, 
holiny, louky a další přerušení lesnaté krajiny). V případě takových úseků je retenční kapacita o 
poznání nižší nebo zcela chybí. Tyto plochy tedy snižují celkovou retenční kapacitu lesnaté krajiny. S 
tím souvisí absence vysychání lesních potoků a studánek, což ocení lesní fauna, ale i flóra. 

• Akumulační funkce - souvisí s retencí vody. Jedná se o schopnost shromažďování vody v půdní vrstvě, 
což silně závisí na typu podloží. Dle zjištění zadrží 100kg: písku cca 25l vody, hlíny asi 50l vody, humusu 
asi 150l vody a sediment starých lesů 300l vody. Největší akumulační význam mají tedy hodně staré 
lesy, které mají vytvořené bohaté zásoby humusu sahajícího do velkých hloubek pod povrch. Pokud 
dojde k naplnění akumulační kapacity půdy, voda odtéká po povrchu a zvyšuje množství odtékající 
vody do vodních toků a vznik povodní. Podobné je to v případe odlesňování, kdy absence zalesněných 
ploch zvyšuje množství odtékající vody po povrchu a tím více vody přidává do vodních toků v kratším 
čase - opět podpora vzniku velkých průtoků nastalých v krátkém čase. 

• Transpirace lesa - v zalesněných oblastech je velký výpar a tím pádem i velká vlhkost vzduchu, včetně 
jejich blízkosti. Známé je tzv. páření z lesů, kdy lesní porosty uvolňují vodu. Sami si tuto uvolněnou 
vodu dochází ale zadržet a opět využít, proto v lesnatých oblastech nedochází k intenzivnímu 
vysychání. Listnaté lesy vypaří ročně 750mm vody, smíšené 650mm, smrkové 600mm a borové 
520mm. Smíšený les dokáže zadržet více vody z důvodu četnějšího výskytu různých druhů rostlin 
uspořádaných do pater, kde se uplatní intenzivnější intercepce. Dochází zde také k většímu nánosu 
humusu, o jehož pozitivním účinku na akumulaci vody byla řeč výše. Smrkové dřeviny nedochází také 
odvádět vodu do větších hloubek pod povrch vlivem měkkých kořenů. 

• Vyšší množství srážek - vlivem četnějšího výskytu horizontálních (nebo-li usazených) srážek, které 
nepadají z oblohy (oblaků).  
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Dále se udržuje v lesnatých oblastech o poznání déle sněhová pokrývka, která postupně odtává a dodává 
tak stále vodu do podzemních vod a dotuje vodní toky. Pokrývka sněhu se v zalesněných horských 
oblastech udržuje zhruba do května či ojediněle i déle. 

Ne hydrologické funkce 
• Protierozní funkce - při rychlém odtoku z důvodu prudkých srážek je v běžné krajině intenzivně 

smývána a vymílána půda, čímž působí mimo jiné negativně na rostlinstvo (zejména odhalování jejich 
kořenových systémů) či samotné vodní toky, do nichž splavené nečistoty včetně písků a půdy 
(mimochodem i s případnými chemickými a dalšími nežádoucími látkami) odtékají a působí se zde 
jako sedimenty, což znečišťuje vodu v tocích. Lesy i v tomto ohledu plní důležitou funkci. Jednak 
snižují povrchový odtok tím, že více vody je infiltrováno do půdy a jednak zpevňují povrch svými 
kořenovými systémy (často rozsáhlými) a voda tak snadno půdu nevymílá. Problémem zde může být 
neodborná a intenzivní těžba dřeva. 

• Funkce tlumení větru - další role, kterou hrají lesy, spočívá ve snižování rychlosti větru, který na 
volných prostranstvích jak známo nabírá i extrémních rychlostí. Lesy dokáží snížit rychlost větru o 20-
40%, což mimo jiné snižuje výpar ze zalesněných oblastí a jedná se o další důvod, proč lesy udržují 
mnohem více vláhy. 

Les a voda spolu nesmírně souvisejí a vzájemně se ovlivňují a to většinou v pozitivním slova smyslu. Lze 
konstatovat, že bez vody by nemohly existovat lesy a i opačně, což dokáží další odstavce článku. Lesy jsou 
mimo jiné velmi důležité pro hydrologický režim v krajině, kdy určují rychlost oběhu vody a působí retenci 
vody v krajině. Též vodu transformují a to vodu srážkovou i vodu, která se nachází v zalesněné půdě. 

 

PŘÍŠTĚ: V dalším vydání Teorie bude řeč o dalším vlivu lesů na odtok vody v krajině i o vlivech extrémů a 
změny klimatu na lesy. Zejména půjde o vliv extrému sucha ve vztahu k lesům. Objasněny budou základní 
pojmy a pojednáno bude o jakosti vody a klasifikaci toků podle její čistoty. 

V dalším dílu Teorie na toto téma bude poté řeč o ekosystémech tekoucích vod a o činnostech vodních toků. 
V poslední části tohoto tématu bude věnována pozornost geomorfologii vodních toků. Tímto bude téma 
uzavřeno (pravděpodobně v čísle 61). 

 

 

 

METEOKVÍZ: Dříve publikovaný kvíz o třech otázkách s možnými odpověďmi zatím nebude součástí časopisu. 
Pokud máte o zdejší kvízy v uvedené podobě zájem, neváhejte nám napsat na 
info@pocasimeteoaktuality.cz. Pokud bude v budoucnu o kvízy projeven alespoň nějaký zájem, rozhodně se 
nebráníme je opět připravovat. Váš vydavatel. 
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