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Významné srážkové události druhé poloviny jara 2020
Ač jaro letos začalo po na sníh chudé zimě (viz Meteolisty č. 59) suchým počasím s nízkými průtoky vodních
toků, tak během druhé poloviny období bylo vše jinak. Srážková činnost začala být častá a v určitých
epizodách zejména v konkrétních lokalitách i vydatná. Intenzivní srážky měly charakter jak přívalový
v bouřkách, tak charakter trvalých srážek. Přinášely vysoké až extrémní srážkové úhrny do určitých lokalit a to
opakovaně. Shrnutí těchto událostí za období jara přináší uvedený příspěvek. Srážek bylo místy tak velké
množství, že došlo k doplnění jejich deficitu a zároveň k nasycení území a výskytu přebytku srážek. VÍCE
STRANA 7 | METEOZPRÁVY

Pozdní jarní mrazy a jejich vliv na ovocné stromy byly letos významné
Po teplé zimě se bohužel vyskytovaly dlouho do jara významné vpády studeného vzduchu. Ty měly za
následek za doprovodných vhodných podmínek výskyt nejen přízemních mrazíků v nížinách, ale i výskyt mrazu
ve výšce 2 metry nad povrchem. Takový mráz od dubna považujeme za mráz ve vegetačním období a jev
řadíme do nebezpečných jevů, před nimiž se v ČR vydává výstražná informace. I když bylo možné se na
mrazivé noci připravit, negativní dopady i tak následovaly. Mráz byl v některých případech dokonce
významnější. Přikládáme teplotní charakteristiky z jedné z nejteplejších oblastí v ČR, ze středního Polabí. VÍCE
STRANA 14 | TÉMA
.
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Sucho v dubnu (strana 6)

V

ývoj hydrologické situace a tedy i sucha byl v ČR během letošního jara opačný. Po dosti suché zimě byly

průtoky vodních toků v ČR kromě toků pramenících ve výše položených oblastech nízké až místy velmi nízké.
Během dubna a zejména v květnu se významně zvýšily a krátce byly místy i povodňové.
Počasí dne: 27.11.2020

/Nízká oblačnost, mlhavo. Místy polojasno/

2(7)°C/-3°C
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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.

Shrnutí průběhu počasí během klimatologického jara 2020 na území ČR
Obecně: Po krátce vlhčím úvodu jara pokračovalo počasí v sušším rázu. Studené vpády byly
zpočátku významné a nočními mrazy i na počátku dubna, ojediněle pak i na konci měsíce. Většina
dubna přinesla slunečné, suché počasí s vyššími denními amplitudami teploty. V poslední třetině
období jara se počasí ale změnilo na častěji vlhčí. Srážková činnost byla významná v bouřkách i
vytrvalých srážkách. Tyto srážky způsobily první lokální povodňovou situaci u nás.
Březen: Přes ČR postupovaly od západu ve vlhkém a chladném proudění systémy front spojené s
cyklonami. Významná byla cyklona zvaná „Elli“, která uzavírala sérii cyklon z konce zimy, které
přinášely čerstvý až silný vítr. Další systémy front následovaly přibližně do poloviny měsíce. Konec
měsíce byl již ve znamení vlivu vysokého tlaku vzduchu s přechodem pouze slábnoucích front. Takže
hodně oblačné počasí s častými srážkami, mnohdy i trvalejšího charakteru, střídalo počasí slunečné a
suché. Často bylo celý den na většině území jasno. Nejnižší teplota 7 až 2°C s mrazíky, při vyjasnění
hlavně koncem měsíce +3 až -3°C a ojediněle -5°C. Nejvyšší teplota 7 až 14°C, ve studených vpádech
ke konci měsíce 0 až 7°C.
Duben: Pokračovalo převážně anticyklonální počasí s přechodem jen slábnoucích front. Takové
počasí vydrželo téměř do konce druhé dekády měsíce a pokračovalo po krátké přestávce i nadále.
Počasí u nás ovlivňovaly významné anticyklony, například mohutná výše zvaná “Odilo“. Zvlněná
studená fronta ukončila delší slunné a teplé období v závěru měsíce. V měsíci bylo často slunečno,
mnohdy zcela jasno. Zvětšená oblačnost a srážky se vyskytly zejména na frontách a to krátce.
Nejnižší teplota 0 až -5°C, při větší oblačnosti kolem 4°C. Ke konci období 8 až 2°C. Nejvyšší teplota 7
až 15°C, postupně 16 až 24°C, v závěru měsíce 26°C.
Květen: Přes ČR postupovaly frontální systémy. Tento stav započal na konci minulého měsíce.
Nevýznamnější byla zvlněná studená fronta na počátku druhé dekády a studená fronta na počátku
dekády třetí. Často byla velká oblačnost se srážkami. Na významných frontách pak s četnými
bouřkami včetně přívalových srážek v kombinaci s trvalými srážkami. Situace kolem 11. května
přinesla lokální povodeň na jihovýchodě a východě Čech či částečně na východě centra Čech.
Nejnižší teplota 10 až 5°C, při malé oblačnosti 6 až 0°C a kolem období zmrzlých i -1°C s četnými
přízemními mrazíky. Na konci měsíce 11 až 6°C. Nejvyšší teplota 16 až 22°C, velmi krátce 27°C.
Autor: Meteo Aktuality
Info@pocasimeteoaktuality.cz
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Ranní mráz na konci března v nížinách
Po přechodu studené fronty došlo k typickému vpádu studeného vzduchu od severozápadu na naše území při
střídání počasí na počátku jara. I v nížinách se vyskytlo na konci přechodu studené fronty sněžení či se jednalo
o smíšené srážky. Od středních poloh se vytvořila sněhová pokrývka. Čerstvě napadaný sníh v AdršpašskoTeplických skalách zachycuje snímek z kamery ze dne 31. března na obrázku 2. Během noci došlo k vyjasnění a
ráno dne 30. března bylo dosti mrazivé. Na Lysé hoře klesla teplota po -10°C a mráz byl i v nížinách. Na
obrázku 1 jsou minimální hodnoty teploty vzduchu ve dvou metrové výšce nad povrchem na profesionálních
stanicích v ČR. Například v Ústí nad Labem klesla teplota na -3.4°C stejně jako v Karlových Varech, v pražské
Ruzyni na -2.4°C. Tepleji bylo na jižní Moravě. Nutno zmínit, že významněji ráno mrzlo i v předchozích dnech.
V tlakové výši bylo od 21. března většinou zcela jasno a klidno, což byly společně s přílivem n vzduchu vhodné
podmínky pro radiační ochlazování.

Obr. 1 Minimální teplota vzduchu na profesionálních stanicích dne 30.3.2020, zdroj: chmi.cz
Přitom ještě 29. března bylo na jihu a jihovýchodě Moravy velmi teplo. Ve Strážnici dosáhla teplota vzduchu až
15°C, podobné hodnoty teploty byly zaznamenány i v okolí (obr. 3). V Čechách bylo již během dne kromě
jihovýchodu chladněji. Přibývala tam totiž oblačnost studené fronty a večer se na západě území přidaly i
srážky.

Obr. 2 Sněhová pokrývka v Adršpašsko-Teplických skalách dne 31.3.2020, zdroj: skalyadrspach.cz
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Obr. 3 Rozložení teploty vzduchu dne 29.3.2020 ve 14 SEČ a zvlněné rozhraní nad ČR, zdroj: chmi.cz

Autor: Meteo Aktuality
Info@pocasimeteoaktuality.cz

První povodňová situace jara – hydrologická situace na přelomu zimy a jara
Konec zimy byl sice v ČR sušší a po teplé zimě vykazovaly vodní toky velmi nízké průtoky, to se ale na začátku
března změnilo. Srážky začaly být častější a významnější. Kolem 10. března, podobně jako před rokem,
ovlivnila počasí v ČR tlaková níže zvaná „Gisela“ a s ní spojený systém front. Oproti loňsku, kdy dominoval
v takové situaci zejména velmi silný vítr,
letos přinesla cyklona trvalé a vydatné
srážky. Ty zvýšily hladiny některých vodních
toků v horských oblastech, kde déšť urychlil
tání sněhové pokrývky. Teplota dosáhla na
počátku druhé březnové dekády až 17°C.
Vydatné srážky dosahovaly úhrnů i přes
30mm/24hodin. Nejvíce napršelo do 11.
března na Karlovarsku (35mm), ale i na
jihovýchodě Čech (30mm) či v centrální
části Čech včetně Prahy a na Šumavě, kde
byly úhrny velmi podobné (obr. 1). Na vyšší
SPA se rozvodnily zejména šumavské
potoky a bystřiny. Nad střední Evropou se
vyskytovalo tryskové proudění (jet stream),
které bylo odpovědné za extrémy počasí a
jeho významné změny v kratším čase.
Obr. 1 Srážkové úhrny v ČR za 24h do 11.3.2020 19 SEČ, zdroj: hydro.chmi.cz

Autor: Meteo Aktuality
Info@pocasimeteoaktuality.cz
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Hodně slunečního svitu, ale opět sucho přinesl duben
Po srážkově bohatším úvodu jara nastalo spíše stálejší, velmi teplé a slunné suché období. To pro duben sice
typické není, ale v posledních letech je toto období ve znamení sucha a často klidného pěkného počasí.
Většinou toto počasí přichází po „bouřlivějším“
konci zimy a začátku jara (viz příspěvky výše).
V dubnu se ovšem sucho prohlubovalo a to vlivem
absence srážek i často vyšší teploty. I když na
počátku měsíce vlivem častého vyjasnění v noci
významněji mrzlo, včetně nížin. V údolích teplota
klesala běžně k -10°C, na úplném počátku měsíce
však i pod -20°C (obr. 1 a 2). Pokud budeme míru
slunečního svitu hodnotit podle ukazatele slunných
dnů, tak byl duben letošního roku velmi slunný.
Takových dnů totiž napočítáme hodně.
Obr. 1 a 2 Průběh teploty vzduchu na stanicích
Jizerka 1.4.2020 (nahoře) a Pohoří na Šumavě
5.4.2020 (vpravo), zdroj: 2x chmi.cz
Ve středním Polabí jich bylo za podmínky
výskytu pokrytí oblohy oblačností 0 – 3/8,
maximálně 4/8 za celý měsíc 12. Pokud
zmírníme podmínku a budeme za takový den
považovat i den s pokrytím oblohy krátce
z 5/8, napočítáme takových dnů více. Toto
počasí bez významnějších srážek zhoršilo
hydrologickou situaci v ČR. Hrozilo zvýšené
riziko vzniku požárů (obr. 3). Využitelná vodní kapacita v půdě do 20cm hloubky byly v nižších nadmořských
výškách na tuto dobu již velmi nízká (obr. 4). Mírné zlepšení přinesly srážky na konci měsíce, přesto ovšem
tradiční pálení Čarodějnic bylo z meteorologického pohledu (vedle toho epidemiologického) na konci dubna
převážně zakázáno. Nejteplejším dnem byl 28. duben, kdy teplota v ČR překonala i hranici pro letní den, tedy
25°C. To totiž vrcholil na naše území příliv velmi teplého vzduchu před studenou frontou.

Obr. 3 Riziko vzniku požárů (index) v ČR k 9.4.2020, zdroj: chmi.cz
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Obr. 4 Využitelná vodní kapacita v půdě v ČR do 20cm hloubky pod trávníkem k 21.4.2020, zdroj:
chmi.cz
Autor: Meteo Aktuality
Info@pocasimeteoaktuality.cz

Přívalové povodně na východě a ve středu Čech v květnu
Další srážkově významnou situací v letošním jaru po dubnové pauze byly bouřkové srážky v kombinaci
s trvalým deštěm před polovinou měsíce. Počasí v ČR ovlivnila významná zvlněná studená fronta, ukončující
příliv teplého vzduchu na naše území. Zvlněné rozhraní ovlivňovalo počasí v ČR několik dnů a přineslo poté
následně citelné ochlazení a ranní mrazy. Zejména při vyjasnění mrzlo i v nížinách, více v příspěvku o vlivu
pozdních jarních mrazů v rubrice TÉMA. V tomto článku shrneme průběh srážek a povodňové situace v ČR
před polovinou května.
V květnu se objevily dvě srážkově významné epizody. První před polovinou května a druhá na začátku poslední
dekády měsíce. Obě přinesly významnou srážkovou činnost zejména do Čech. Důsledkem byl rychlý odtok
vody územím a výskyt povodňové situace. V případě první situace se jednalo četněji o přívalové srážky
v bouřkách, následně pak o trvalejší déšť. Ve druhé situaci šlo převážně o trvalý déšť. Vedené dvě významné
situace jsou podrobněji rozebrány dále v tomto textu.
První situace 11. – 14.5.2020
První srážková situace se odehrála 11. a 12. května.
Příčinou byl vliv zvlněného frontálního rozhraní, které
mělo vliv na počasí u nás několik dnů. Srážková činnost
byla nejvydatnější během 11. května, kdy v bouřkách
případně následně při dešti spadlo v Čechách v pásu
jihozápad až severovýchod za den 15 až 30mm srážek,
místy 30 až 45mm srážek. Nejméně vydatné srážky se
objevily na jižní Moravě, relativně méně jich spadlo na
severozápadě Čech. Zvlněné frontální rozhraní, pomalu
přecházející naše území, způsobilo též větší teplotní
rozdíl na území ČR, jak bývá v těchto situacích zvykem.
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Obr. 1 (předchozí strana) Úhrny srážek v ČR za 24 hodin do 12.5.2020 7 SELČ, zdroj: hydro.chmi.cz. V Čechách
se vyskytoval déšť, na horách a na Z/SZ i níže též sněžení a teplota byla nejnižší dne 11.5. odpoledne na
západě (v Aši 0°C), jinde v Čechách byla mezi 4 až 13°C, směrem dále na V/JV se zvyšovala až na téměř letních
23.7°C v nejjižnějších oblastech Moravy (obr. 2). Po přechodu zvlněného rozhraní došlo k výskytu ranních
mrazů (o těch je řeč v tématu tohoto čísla).

Obr. 2 Významný teplotní kontrast při přechodu zvlněného rozhraní v ČR dne 11.5.2020, zdroj: meteo.amut.net
Za týden 11. až 17.5.2020 spadlo v ČR celkově hodně srážek. Většinou 15 až 40mm, v pásu JZ/S/SV Čech a JV
Moravy/Slezsko i přes 40mm. Naopak byla místa, kde spadlo méně než 15mm srážek, zejména šlo o
Podkrušnohoří a případně jih Moravy (obr. 3). Přesto se po srážkově bohatém týdnu vodnosti toků
pohybovaly na nižších hodnotách. Na sledovaných tocích a ve sledovaných profilech k 19. květnu činil poměr
k dlouhodobému normálu většinou 20 až 40%, ojediněle i méně. Na horských tocích to bylo i 50 až 70%, ani
zde toky tedy nedosahovaly průtokového normálu pro toto období. Je zde tedy patrné, že území ČR stále
nebylo nasyceno a i na horách chyběly zásoby podzemní vody z tajícího sněhu. Ke konci období vlivu
zvlněného rozhraní se srážková činnost
přesunula na východ, celkově spadlo
více srážek v pásu J/JZ až JV/V země.
Spadlo většinou 8 až 15mm, ojediněle
23mm za den.

Obr. 3 Rozložení srážkových úhrnů v ČR
za týden 11. až 17.5.2020,
zdroj:chmi.cz
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Druhá situace 23. – 24.5.2020

Obr. 4a Srážkové úhrny v ČR za 24h do 23.5.2020 20 SELČ a obr. 4b Srážkové úhrny v ČR za 24h do 24.5.2020 8
SELČ, zdroj: 2x hydro.chmi.cz
Další srážková situace se vyskytla 23. a na východě následně 24. května. Příčinou byl přechod studené fronty
přes naše území, která ukončovala příliv teplého vzduchu. Fronta se nad naším územím nevlnila, takže vliv na
počasí u nás byl kratší a omezil se zhruba na dva dny. První den události spadlo nejvíce srážek v bouřkách a
dešti na Vysočině a jihu Čech a to většinou 20 až 40mm, na ostatním území to bylo většinou 8 až 15mm a na
samotném východě republiky byly srážky zcela zanedbatelné. Tam se přesunuly až během 23. května a
následující den. Zatímco za toto další 24 hodinového období byly úhrny v Čechách kromě jihu do 12-15mm, na
jihu Čech, Vysočině, Moravě a Slezsku spadlo 10 až 35mm a ojediněle ke 40mm (obr. 4a, 4b). Srážkově
významné situace pokračovaly následně v červnu. O těch bude pojednáno v příspěvku v následujícím čísle
časopisu.

Autor: Meteo Aktuality
Info@pocasimeteoaktuality.cz

DÁLE V METEOLISTECH

 Zprávy doplní Klimatická data za jaro 2020 dle našeho měření
 Textové informace o počasí doplní obrazové v podobě fotografií na několika fotostranách
v rubrice Fotogalerie
 Rubrika Téma detailněji rozebere výskyt pozdních jarních mrazů a jejich vliv na vegetaci
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Období: 1. března až 31. května 2020. 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

2018

T_DMAX

T_NMIN

6,45

březen

-0,46

MM_PR

1,15

MM_SUM

Rekordy

T_O

MM_O

T_PR

35,8

17.1°C, -13.0°C,
12.6mm

-

+

2,995

+

-

14,935

+

P

18,115

duben

22,28

7,59

0,73

22,2

29.4°C, -1.0°C,
9.3mm

květen

24,13

12,1

2,33

72,3

30.3°C, 5.7°C,
42.6mm

17,62

6,41

1,40

130,3

T_DMAX

T_NMIN

MM_PR

MM_SUM

Průměr/celkem

2019

12,015
Rekordy

T_O

MM_O

T_PR

březen

12,31

4,29

0,94

2,94

148.4°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

T_DMAX

T_NMIN

Průměr/celkem

2020

1,39 102,04
MM_PR

MM_SUM

10,803
Rekordy

T_O

MM_O

T_PR

+

+

5,705

březen

10,1

1,31

1,87

58,1

19.6°C, -3.9°C,
21.2mm

duben

19,52

2,67

0,42

12,6

25.6°C, -4.1°C,
7mm

-

-

11,095

26.5°C, 2.3°C,
33mm

-

P

13,6

květen

Průměr/celkem
ODCHYLKY

19,95

7,25

2,45

75,9

16,52

3,74

1,58

146,6

0,66

-2,19

0,17

15

10,133
-0,77

-0,765
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KLIMATICKÁ DATA
Jaro 2020 - teplota a srážky
Teploty °C/srážky mm

30
25
20
15
10
5
0
březen

duben

květen

Měsíce

Srážky

Teploty

Žebříček
TEPLOTA

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

2020: 1.58mm

2011: 11.57°C

2018: 1.40mm

2017: 11.16°C

2019: 1.39mm

2005: 11.04°C

2015: 1.30mm

2006: 10.88°C

2017: 1.24mm

2019: 10.80°C

2009: 1.18mm

2016: 10.52°C

2011: 1.14mm

2015: 10.37°C

2005: 0.98mm

2008: 10.31°C

2008: 0.90mm

2020: 10.13°C

2016: 0.80mm

2010: 9.15°C

2012: 0.62mm

2013: 8.64°C

2007: 0.33mm

Průměr: 10.85°C

Průměr: 1.42mm
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KLIMATICKÁ DATA
Závěrečné shrnutí
Odchylka od průměrné teploty období činí: -0.77°C
Odchylka od průměrných srážek období činí: +0.17mm
Období bylo:
14. nejteplejší
5. nejvlhčí
Jaro 2020 bylo teplotně podprůměrné (-0.76°C) a srážkově průměrné (+0.17°C). Nejteplejším měsícem byl
sice květen (19.95°C), ale vykazoval malý rozdíl v průměrné teplotě oproti dubnu (19.52°C). Nejvlhčím byl též
květen (2.45mm) a nejsušším duben (0.42mm).
Z pohledu porovnávaných let byla nejteplejší sezóna 2018 a nejchladnější sezóna 2019. Nejsušší byla sezóna
2019 a nejvlhčí 2020. Nejchladnějším měsícem byl březen 2018 (2.99°C) a nejteplejším květen 2018
(18.11°C). Nejsušším byl duben 2020 (0.42mm) a nejvlhčím hned květen 2020 (2.45mm).
Fotografie

Pěkné a suché počasí před polovinou dubna
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FOTOGALERIE
Oblaky Cirrus uncinus a okolo další oblaky
Cirrus

Vzdálená bouřková oblačnost Cumulonimbus
při výskytu četné přeháňkové činnosti
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TÉMA
Vliv pozdních jarních mrazů na ovocné stromy byl letos významný
Počasí letos opět ukázalo vliv teplé zimy a její pozdní nástup i delší trvání jejích projevů. Velmi významně a
včas se projevily zmrzlí. Mráz poškodil bohužel mnohé kvetoucí ovocné stromy, zejména meruňky a broskve
či jabloně. Tyto stromy vlivem velmi teplého a často slunného počasí v dubnu rozkvetly. O tom pojednávají
články v rubrice METEOZPRÁVY. Teplé počasí bylo i na začátku května, maxima teploty přesahovala letních
25°C. Poté ovšem přišlo často obávané citelné ochlazení o více než 10°C.
Významněji mrazivé dny jsou uvedeny v tabulce níže. První mrazy se odehrávaly v březnu. Tyto mrazy jsou zcela běžné
a nepředstavují riziko pro ovocné stromy. Důležitý je vždy vývoj počasí následně, kdy během dubna již bývá velmi teplé
počasí a následně přicházejí studené vpády s mrazem v nočních a ranních hodinách. Přesně tak tomu bylo v letošním a
i loňském roce. Již v první dekádě dubna se velmi rychle oteplilo. Zatímco první dubnový den se letos pohybovala
teplota v maximech spíše do 7°C a ráno významně mrzlo, minima klesala i v nižších nadmořských výškách na hodnoty
kolem -5°C,tak osmý či devátý den tohoto měsíce dosahovala letních 25°C v denních maximech. Samozřejmě
následovalo citelné ochlazení a dostavil se i zmíněný mráz. Mrzlo kolem poloviny dubna včetně nížin, minima teploty
klesala i na -2°C. Maxima teploty se krátce snížila i o více než 12°C. Opět ale krátce, velké střídání teploty pokračovalo
a za několik málo dnů bylo zpět až letních 25°C. Konkrétně za dva dny. Dne 14. dubna se v nížinách vyskytovaly
sněhové nebo krupkové přeháňky a maxima teploty mnohde nedosáhla ani 10°C, již 16. dubna byla maxima blízká
letním 25°C. To byla příčina toho, že již mnohé ovocné stromy v nížinách rozkvetly. V noci a ráno ovšem mrzlo.
Zaznamenávali jsme vysoké denní amplitudy teploty.
Den MIN_T Oblačnost I když to vypadalo, že jaro definitivně začala a už se obejdeme bez ranních mrazů, opak
byl pravdou a mráz se nevrátil jen jednou. O několik dní později nastaly opět výborné
5.3.
-0,5
10
podmínky pro noční ochlazování. Dne 20. dubna a v následujících dnech se objevily četné
15.3. -2,8
0-40
přízemní mrazíky a někde i mráz ve standardní dvoumetrové výšce. Ani toto nebyl
16.3.
-1
80
poslední mráz letošního jara, což mělo bohužel velmi negativní dopady v zemědělství a
20.3. -0,2
100
ovocnářství. Přízemní mrazíky minimálně hrozily i v prvních dnech května. Po opětovně
21.3. -2,4
20
22.3. -3,8
0
přechodném oteplení nastal poslední vpád studeného vzduchu v období zmrzlých.
23.3. -3,9
0
Mrazíky nebo i mrazy v tuto dobu škodily nejvíce, neboť většina ovocných stromů již
24.3. -3,7
0
kvetla a plodiny byly vzešlé. Mnohde tak pomrzla kořenová zelenina či další plodiny jako
25.3. -3,1
0
jsou obiloviny. V nejteplejších oblastech nebyl mráz tak silný či se případně nevyskytl.
26.3.
-2
0
Objevil se vzhledem k období jen slabý a krátkodobý přízemní mráz. Ten ohrozil
30.3. -2,4
90
maximálně plodiny, nikoli stromy či keře.
31.3. -1,2
90
1.4.
-4,1
0
2.4.
-1,6
0
3.4.
-0,5
0
5.4.
-1,3
0
Tab. 1 Mrazivé dny jara 2020
15.4. -0,1
90
V tabulce 1 je shrnutí mrazivých dnů na jaře 2020 dle našeho měření ve středním Polabí. Poslední se vyskytl přesně 15.
dubna, který částečně poškodil plodiny a některé částečně rozkvetlé stromy. Nejnižší teplota byla změřena 1. dubna
(vyznačeno). Celkem se vyskytlo 17 mrazivých dnů. Třetí sloupec udává pokrytí oblohy oblačností v ranních či nočních
hodinách pomocí procentuálního vyjádření. Ve dnech s velkou oblačností se jednalo o výjimečný významný vpád
studeného vzduchu. Na konci března se též vyskytovalo slabé sněžení.
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TÉMA
Též se vyskytlo několik dnů s přízemním mrazem a teplotou vzduchu ve výšce dvou metrů nad povrchem jen těsně nad
bodem mrazu. Takové dny ovšem nemohou být do této statistiky započítány. Tato čísla nám ale tolik neřeknou, pokud
nebudeme mít srovnání se shodným obdobím let minulých. Alespoň několika málo uplynulých let. Přehled celkového
počtu mrazivých dnů na jaře uvádí tabulka 2. K tomuto dodáme, že na konci března se vyskytl velmi významný mráz
v roce 2013, kdy mrzlo celodenně (výskyt ledových dnů) i v nížinách. Dodejme, že v květnu se většinou v nejteplejších
oblastech mráz ve dvou metrové výšce již nevyskytuje.
Rok
MD
2019
0
2018
16
2017
3
2016
8
2015
7
2014
1
2013
27
2012
4
Tab. 2 Celkový počet mrazivých dnů v letech 2012-2019 v Polabí
Z tabulky 2 je patrné, že v loňském jaru byl nástup teplého počasí mnohem významnější. Neobjevil se totiž v místě
měření žádný mrazivý den. Nejen dny, ale i noci byly v tomto roce teplejší. Naopak ještě více mrazivých dnů než letos
mělo jaro 2013. Počátek jara 2013 byl celkově dlouho nezvykle studený. Dokazuje to i průměrná březnová teplota. Dle
našeho měření činila průměrná teplota za měsíc březen 2013 1.42°C, šlo o nejstudenější březen minimálně od roku
2005. Duben byl studený zpočátku, poté a to zejména v jeho druhé polovině došlo k významnějšímu oteplení a průměr
teploty byl tímto zvýšen. Následující jaro (2014) bylo naopak z pohledu charakteristiky mrazivých dnů teplejší, vyskytl
se pouze jeden.
Mrazivý začátek jara v roce 2013 ovšem neměl žádné negativní dopady. I když bylo na konci měsíce března nezvykle
mrazivé počasí, tak stále ještě spící vegetaci to nijak neuškodilo. Mírně pozdní začátek vegetačního období byl velmi
rychle vyrovnán. Další klimatický vývoj během jara byl již běžný, teplota byla postupně i nadprůměrná. Tento průběh
počasí během jara je pro plodiny i stromy mnohem příznivější než průběh letošní. Naopak jde o běžnější chod teploty,
kdy studené počasí přichází hned po zimním období. Není tak dána možnost vegetaci rozvinout, jinými slovy probudit
se a už vůbec ne mít další fenologické fáze. Mezi ty nebezpečné pro plodiny vlivem rizika výskytu mrazu počítáme
hlavně kvetení stromů, ale také vzcházení polních plodin.
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