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Tlaková níže „Wicca“ přinesla první podzimní povodňovou situaci, „Foelke“ druhou 

Srpnem letošní srážkově významné situace neskončily. Během září se po delší srážkové pauze a častěji 
slunném počasí objevily extrémní srážky. Ty opět zasáhly východní a severní část území ČR, ale také tu střední 
a jihozápadní. Podobně jako před deseti lety se objevily ke konci září extrémní srážky s důsledkem vzniku 
povodňové situace. Situaci před deseti lety připomínáme v rubrice Historie a srovnáme ji s letošní. Deštivé 
počasí letos poznamenalo i svátek svatého Václava. O necelé ti týdny později se opakovala situace vydatných 
srážek při vlivu další cyklony. Důsledkem bylo obnovení se povodňové situace na podobných místech, včetně 
přesažení stavů ohrožení. VÍCE STRANA 4| METEOZPRÁVY 

Povodně na konci září 2010, jejich specifické rysy a podobnosti s letošní situací 

Přesně před deseti lety uzavřela velmi vlhký rok bohatý na extrémní povodně situace z konce září. V tomto 
období nejsou tak extrémní srážky příliš časté. V roce 2010 se ovšem objevily v ČR již poněkolikáté a společně 
se srpnovými srážkami způsobily významné povodně, zejména v severních i středních Čechách. Na synoptické 
příčiny, zejména pak na průběh situace a důsledky této povodně zavzpomínáme v příspěvku uvnitř tohoto 
čísla. Stejně jako srovnáme situaci s letošní srážkovou epizodou. VÍCE STRANA 16| HISTORIE 

 

.                                                                                                                                                                                     TEORIE 

Pokračování v teorii vodních toků | Strana 12 

.                                                                                                                                                                                       TÉMA 

Teplotní inverze v podzimním období a jejich trvání | Strana 15 

 

Vlhké počasí pokračovalo i během podzimního období letošního roku. Významné situace týkající se 

extrémech srážek obnovily na konci září a v polovině října povodňové situace. Tyto se opět vyskytly ve 
východní části země. Letos již poněkolikáté. Srážkovou situace z konce září srovnáváme v tomto číslu s tou, 
která se vyskytla přesně před deseti lety. 
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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 klimatologického podzimu 2020 na území ČR 
Obecně: Přechody jednotlivých systémů front se střídaly s vlivy tlakové výše. Podobné lze konstatovat o 
přílivech teplejšího vzduchu s vpády vzduchu chladnějšího. Ke konci září a v polovině října přecházely přes ČR 
významné cyklony zvané „Wicca“ a „Foelke“ společně s dalšími. Poté následoval přechod systémů front až do 
počátku listopadu. Následně ovlivnila počasí ve střední Evropě i v okolí mohutná a rozsáhlá anticyklona zvané 
„Ramesh“. Ke konci měsíce začaly přecházet naše území slábnoucí systémy front, v úplném závěru měsíce 
ovlivnila východ a sever ČR tlaková níže nad Polskem. Takže velká oblačnost se střídala se zmenšenou, na 
frontách se objevily srážky. Teplota krátce vystupovala nad letních 25°C a ojediněle dosahovala tropických 
hodnot. V oblasti cyklon šlo o spad trvalých a intenzivních srážek v podobě deště, zejména na severu, ve 
středu a na východě republiky. Teplota vzduchu postupně klesala, bez větších výkyvů, jak v tomto období má. 
Během listopadu bylo často mlhavo a zataženo nízkou oblačností bez srážek nebo jen s mrholením. Mlhy byly 
postupně i mrznoucí. Zejména na horách bylo slunečno a přes den velmi teplo. Ke konci období se střídala 
nízká oblačnost krátce s frontální. 

Září: Přes ČR postupovaly frontální vlny a systémy od západu. Tyto se střídaly s vlivy tlakových výší, které 
přecházely od jihozápadu přes střední Evropu. Ke konci měsíce ovlivnila počasí u nás tlaková níže „Wicca“. 
Oblačné až zatažené počasí se srážkami se střídalo se slunečným. Déšť nebo přeháňky v případě srážek 
doplnily na počátku měsíce místy i bouřky. Ojediněle se bouřky objevily ještě po polovině měsíce. Trvalé 
srážky se odehrály ke konci měsíce v oblasti níže. Nejnižší teplota 15 až 7°C, postupně 11 až 4°C a při vyjasnění 
1°C s přízemními mrazíky. Nejvyšší teplota 20 až 27°C, krátce kolem 18°C a krátce až 30°C. Ke konci období 14 
až 20°C a v oblasti trvalých srážek kolem 11°C. 

Říjen: Od západu pokračoval postup frontálních vln, většinou šlo o studené fronty ukončující přílivy teplejšího 
vzduchu na našem území. V polovině měsíce přecházela přes centrální Evropu tlaková níže „Foelke“ a 
následně brázda nízkého tlaku vzduchu. Další systémy front následovaly do konce měsíce. Oblačné počasí na 
frontách s přeháňkami nebo deštěm bylo střídáno krátce polojasným počasím bez srážek. Trvalé a intenzivní 
srážky spadly opět zejména na SV/V v polovině měsíce. Ke konci měsíce byl srážky slabší, místy se ráno tvořily 
mlhy. Nejnižší teplota 13 až 7°C, postupně 10 až 4°C a při vyjasnění 0°C s mrazíky. Nejvyšší teplota 15 až 20°C 
a zpočátku až 24°C, postupně 10 až 17°C, při dešti kolem 10°C. 

Listopad: Zpočátku měsíce pokračoval přechod systémů front od západu, poté ovlivnila středoevropské počasí 
rozsáhlá anticyklona „Ramesh“. Kolem poloviny měsíce ve vysokém tlaku vzduchu slábly frontální vlny, 
postupující od západu. Na konci měsíce ovlivnila severovýchod a východ země tlaková níže. Frontální 
oblačnost občas se srážkami střídala četná nízká oblačnost nebo mlhavé počasí. Na horách bylo ovšem často 
slunečno. Mlhy byly ojediněle i mrznoucí. Nízká oblačnost a občas i frontální oblačnost místy se slabšími 
srážkami, takové počasí bylo po polovině měsíce. I na jeho konci se střídala nízká oblačnost, místy mlhy 
s oblaky frontálními. Tyto přinášely srážky spíše místy. Nejnižší teplota 10 až 5°C, postupně v inverzi +4 až -2°C 
a při vyjasnění méně. Při oblačnosti kolem 5°C. Nejvyšší teplota 12 až 18°C, postupně v inverzi rozdílné 
hodnoty a to 0 až 6°C, na horách i přes 10°C. Mimo inverzi 10 až 15°C, na konci měsíce 0 až 5°C. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 
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METEOZPRÁVY 
Vydatné srážky a povodňové situace v září a říjnu, aneb cyklony „Wicca“ a 

„Foelke“ 
Ke konci září i v polovině října pokračovaly letošní srážkově významné situace. Poslední se vyskytly v srpnu (viz 
předchozí číslo). Tyto situace budou rozebrány v následujících částech tohoto textu. Nelze říci, že by se před 
výskytem srážkové činnosti tlakové níže „Wicca“ kolem 26. září neobjevily jiné významné situace ohledně 
srážek. Opět zejména na východě našeho území se vyskytly vydatnější srážky například hned 1. září, kdy 
spadlo za den většinou 10-30mm srážek a ojediněle to bylo více. V bouřkové činnosti to bylo velmi lokálně 
kolem 80mm. Srážky přineslo frontální rozhraní, které se nad východní části republiky vlnilo. Poté jsme 
setkávali častěji s teplým až horkým počasím, oblačnosti bylo také často málo. V nižších polohách zejména 
Čech a jižní Moravy ubylo využitelné vodní kapacity v půdě (obr. 1). Před výskytem vydatných srážek ke konci 
září byla využitelná vodní kapacita v půdě v nížinách až nízká.  

 

Obr. 1 Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm v ČR 18.9.2020, zdroj: chmi.cz 

Srážková činnost v oblasti cyklony se vyskytla 25. a 26. září. Vydatněji zapršelo na většině území ČR. Nižší 
srážkové úhrny byly zaznamenány na západě a částečně jihozápadě Čech, velice lokálně pak v Podkrkonoší a 
ve Slezsku. I zde ale nějaké srážky spadly, zejména v Podkrkonoší to bylo kolem 20m. Na západě často i méně 
než 10mm srážek. Jinak na většině území spadlo za den 20-45mm, na JV Moravy i 70mm srážek (obr. 2). Tyto 
srážky sice zvýšily průtoky některých vodních toků, zejména v oblastech s nasyceným územím, na úrovně SPA, 
ale důležité je, že doplnily srážkový deficit v nížinných oblastech a zvýšily vodní kapacitu v půdě (obr. 3). Další 
tlaková níže a s ní s spojený frontální systém ovlivnily počasí v ČR ještě těsně na konci měsíce. Za poslední 
zářijový týden tak spadlo na četných místech přes 40mm srážek (obr. 4). 
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METEOZPRÁVY 

 

Obr. 2 Akumulace spadlých srážek za den do 26.9.2020 8 SELČ, zdroj: hydo.chmi.cz 

 

Obr. 3 Využitelná vodní kapacita v půdě do hloubky 20cm k 29.9.2020 – srovnat lze s obrázkem 1, zdroj: 
chmi.cz 

Nyní k situaci v polovině října a k vlivu níže zvané „Foelke“. Ta opět přinesla extrémní srážky, zejména do 
střední a východní či jižní části naší země. Vlivem vyššího nasycení území na více místech došlo hlavně na 
východě k vzestupům hladin řek i na nejvyšší povodňové stupně. Cyklona ovlivnila počasí u nás během 13. 
října a ztratila vliv na naše počasí během 16. října. Nejvíce srážek spadlo 13. a v noci na 14. října (obr. 5).  
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Obr. 4 Srážkové úhrny v ČR v týdnu 
21. až 27.9.2020, zdroj: chmi.cz 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5 Akumulace spadlých srážek za 13. a noc na 14.10.2020, zdroj: hydro.chmi.cz 

Extrémní srážky tentokrát vypadly vedle Moravy, Slezska a jihovýchodních Čech či Vysočiny také na návětří 
Krkonoš, Jeseníků a Jizerských hor. Tam spadlo ojediněle kolem 80mm za den, v Jeseníkách až 100m. Jinde to 
bylo 10 až 30mm a místy 50-60mm srážek. Významně nižší byly srážky tentokrát v podhůří Krkonoš (mnohde 
jen 1 až 8mm) a na JZ/Z Čech, kde lze hovořit též o zanedbatelných úhrnech. Během 13. a v noci na 14. října 
začaly reagovat tamní vodní toky rychlými vzestupy. Zejména toky na horách na S/SV/V a na Vysočině stoupaly 
velmi významně, neboť nasycení území tam bylo již vysoké. Třetí povodňové stupně tak platily 14. října ráno 
vedle povodí Stěnavy v Čechách ještě v povodí Novohradky a to letos opakovaně, následně pak vyšší SPA 
zaznamenala sousední Loučná a Chrudimka. Ohrožení platilo hlavně na Moravě, v povodí Třebůvky, Bečvy a 
dolní Moravy. Během dne se rozvodnily ještě toky na severu země, zejména povodí Smědé a Lužické Nisy.  
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METEOZPRÁVY 
Večer se povodňová situace uklidnila na severu 
Čech, naopak stoupala Doubrava v povodí 
středního Labe a samotné Labe. Mnoho 
povodňových stupňů bylo hlášeno z Moravy (viz. 
Obr. 6-8). Během 15. října se začala situace 
postupně uklidňovat, nejpomaleji vlivem velkého 
množství v povodích na jihovýchodě Čech a na 
Moravě. Využitelná vodní kapacita byla kromě 
JZ/Z/SZ Čech (vyjma vyšších poloh) dostatečná. 
Stále pokračoval deficit zhruba od Prahy na západ 
a severozápad.  

 

Za týden v polovině října spadlo nejvíce srážek na 
horách na severu, hlavně Jeseníky a Krkonoše či 
Jizerské a Orlické hory. Dále na jihovýchodě 
Moravy a to i více než 120mm. Další vydatnější 
srážky spadly v úplném závěru října v brázdě 
nízkého tlaku vzduchu. V ne horských polohách 
byly většinou ne vydatné. Nejvíce srážek spadlo 
v Krkonoších a na pomezí Jizerských hor a dále 
v Beskydech. Vodní toky na tyto srážky reagovaly 
jen krátkým zakolísáním. Nutno konstatovat, že 
říjen byl díky těmto událostem bohatý na odtok. 
Nebývá tomu totiž v tomto období zvykem. 
Vodnosti toků se k 22. říjnu pohybovaly na J/JV/V 
země až vysoce nad dlouhodobým normálem 
(průtoky Q 30-90 a místy nad Q 30. Průměrné 
byly na JZ/Z a průměrné až místy mírně 
podprůměrné na severozápadě. To odráželo 
klimatický průběh v ČR po celé léto a podzim 
doposud (obr. 9). 

Obr. 6-8 Povodňové stavy na tocích v ČR: shora 
14.10.2020 8 SELČ, 13 SELČ a 22 SELČ, zdroj: 
hydro.chmi.cz 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Obr. 9 Vodnosti toků v ČR podle M-denního průtoku, zdroj: chmi.cz 
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METEOZPRÁVY 
Častá teplotní inverze v listopadu a záchrana deficitu srážkami na začátku 

měsíce 
Během listopadu převažovalo ve střední Evropě anticyklonální počasí. Vznikaly déletrvající teplotní inverze 
s výskytem mlh a nízké oblačnosti v nižších polohách a bez srážek. Pokud se srážky ke konci měsíce objevily, 
byly spíše místní a slabé. Jednalo se o srážky slábnoucích front v neustále mohutné tlakové výši, která byla 
dosti stabilním útvarem. Pokud by se neobjevily ještě frontální srážky na posledních významnějších frontách 
na začátku měsíce před nástupem mohutné výše zvané „Ramesh“, patřil by letošní listopad mezi nejsušší. I tak 
se řadí k těm sušším než vlhčím. Na tomto místě připomeňme nejsušší listopad za posledních několik let. 
Anticyklonální vliv a teplotní inverze převládly doslova po celý listopad v roce 2011. Tento rok byl v tomto 
výjimečný, i když jsou takové situace v tomto období u nás poměrně dost časté. 

Zpět k letošnímu listopadu. Od 1. do 4. listopadu se vyskytly srážky na teplé a studené fronty systému tlakové 
níže. A byly z hlediska celkového měsíčního úhrnu zcela jednoznačně hlavní. V Praze spadlo za tyto čtyři dny 
14.4mm srážek, nejvíce první den měsíce. Ve zbytku měsíce srážky chyběly nebo byly zanedbatelné. Celkový 
úhrn se tedy do konce měsíce zvýšil pouze na 16.2mm. Srážky byly v měsíci tedy značně nerovnoměrně 
rozloženy (ukazuje graf). 

 

Obr. 1 Srážkové úhrny v listopadu v Praze 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 
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KLIMATICKÁ DATA 
Období: 1. září až 30. listopadu 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 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 

2020 T_DMAX T_NMIN MM_PR MM_SUM Rekordy  T_O MM_O T_PR 

září 22,76 9,87 2,11 63,3 
30.3°C, 3.8°C, 

33.9mm P P 16,315 

říjen 15,18 7,5 2,17 67,5 
23.8°C, 2°C, 

27.6mm + + 11,34 

listopad 8,46 3,5 0,54 16,2 
18.2°C, -1.6°C, 

5.7mm P - 5,98 

Průměr/celkem 15,47 6,96 1,61 147    11,212 

ODCHYLKY 0,51 0,07 0,06 5,2    0,22 

 0,29       
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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 

2020: 11.21°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: 11.01°C 

SRÁŽKY 

2010: 3.70mm 

2013: 2.50mm 

2014: 2.24mm 

2009: 2.06mm 

2016: 1.80mm 

2012 a 2017: 1.77mm 

2020: 1.61mm 

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: 1.61mm 
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Podzim 2020 - teplota a srážky

Srážky Teploty
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KLIMATICKÁ DATA 
ZÁVĚR 

Odchylka od průměrné teploty období činí: +0.29°C 

Odchylka od průměrných srážek období činí: +0.06mm 

Období bylo: 

7. nejteplejší  

7. nejvlhčí  

Podzim 2020 byl teplotně průměrný (+0.29°C) a srážkově průměrný (+0.06mm). Nejteplejším 
měsícem bylo září (16.31°C) a nejchladnějším listopad (5.98°C). Nejvlhčím byl říjen (2.17mm) a 
nejsušším listopad (0.54mm). 

Z hlediska porovnávaných sezón byla nejteplejší sezóna 2018 (11.55°C) a nejchladnější 2020 
(11.21°C). Nejvlhčí byla sezóna 2020 (1.61mm) a nejsušší 2018 (0.96mm). Nejteplejším měsícem 
bylo září 2018 (16.91°C) a nejchladnějším listopad 2018 (5.75°C). Nejvlhčím byl říjen 2020 (2.17mm) 
a nejsušším listopad 2018 (0.25mm). 

 

FOTOGRAFIE 

 

Rozpouštění radiační mlhy v Polabí 
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TEORIE 
O vodních tocích obecně 

Pokračování z 59. čísla: 

Sucho a vodní toky 

Výrazná zadržovací schopnost lesů působí pozitivně při obou hydrologických extrémech, které 
mohou nastat. V případě vydatných srážek nebo tání sněhu, kdy vznikají povodně, tyto rychlé odtoky 
lesy transformují tak, že část vody zadrží a odvádějí jí do povodí postupně = snižují rychlost odtoku z 
území. V suchých obdobích lesní oblasti prakticky nevysychají a to většinou platí i o vodních tocích v 
lesních oblastech pramenících či svým korytem převážně lesními oblasti protékajících. 
  
V obdobích sucha totiž lesy pozvolna uvolňují zadrženou vodu ze srážek a mírní tak nízké průtoky na 
tocích. Působí do jisté míry podobně jako nádrže, avšak jsou čistě přírodního typu, což je mnohem 
více ocenitelné. Lesní oblasti totiž vysychají při vysokých teplotách a intenzivním letním slunečním 
svitu mnohem pomaleji než otevřené oblasti bez četnější vegetace. Není proto tedy divu, že v 
případě intenzivního odlesňování krajiny dochází k častějšímu výskytu obou uvedených 
hydrologických extrémů, tedy povodní (zejména bleskových) a i ohrožení suchem a to půdním i 
hydrologickým. 

Ústup lesů, proč? 

I přesto dnes lesy ustupují zemědělským pozemkům, pozemkům pro zástavbu ať už obytných domů 
v podobě celých sídlišť nebo podnikovým stavbám anebo ustupují za účelem intenzivní těžby dřeva a 
stávající se otevřenou, byť stále přírodní, krajinou. Odlesněná krajina působí oproti zalesněné na 
vodní režim negativně, avšak přeci jen se skládá z určité nízké vegetace či vegetace méně četně 
zastoupené na dané ploše a nepůsobí tedy takové jednak zrychlení odtoků při srážkách či tání a 
jednak rychlé vysychání půdy při období sucha jako oblasti zastavěné se vznikem celých sídlišť a měst 
s četným zastoupením betonu (silnic, chodník aj.) nebo oblasti polní téměř bez vegetace. Takové 
oblasti způsobují mnohonásobné zrychlení jak odtoků při srážkách a tání, tak vysychání půdy v době 
sucha (obecně letní období). 
  
Zvláště na našem území, které je závislé jen na srážkách spadlých z oblaků či srážkách usazených 
(minimum vlhkosti) je důležité tuto vodu zachytit a zabránit tomu, aby co nejrychleji odtekla. To je v 
poslední době řešeno stavbou nádrží, retenčních objektů na tocích či jejich úpravou zpět na 
přirozený režim s meandry a zákrutami, což zpomaluje odtok a snižuje intenzitu povodní. Nicméně 
mnohé provedené zásahy (zejména regulace, napřimování, velkých toků a odlesněné velké části 
krajiny) nelze napravit anebo tak nelze učinit ihned, tedy tak rychle jako byly negativní změny 
provedeny v minulosti (např. vykácení určité části zalesněného území je oproti znovu zalesnění 
prakticky okamžitou změnou). 

Základní pojmy - vodní toky a související 

Co je to transpirace, evaporace a evapotranspirace? Evaporací je označován výpar ze zemského 
povrchu, transpirace poté výpar z vegetace a evapotranspirace označuje souhrnné vypařování z 
povrchu včetně vypařování z vegetace na povrchu rostoucí. 
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TEORIE 
Co je to infiltrace? Jedná se o proces 
vsakování vody pod zemský povrch, kdy 
schopnost vsakovat vodu závisí na typu 
povrchů a podloží. Dále zajisté závisí na 
intenzitě srážek a předchozím nasycení 
povrchu. 
  
Co je to intercepce? Jedná se o 
schopnost zachycování padajících 
srážek (jakéhokoli druhu) na listech a 
kmenech vegetace a následné 
vypařování těchto srážek z vegetace. 

 

Srážkovo-odtokový proces zalesněných 
území 

V lesních oblastech dochází k určitým změnám v přísunu srážek i v odtoku vody dopadlé na zemský 
povrch. Koloběh vody na Zemi není všude jednoduše shodný a určuje ho řada faktorů, jedním z nich 
je vegetační pokryv. Srážková voda se zachycuje v korunách velkých stromů i na površích křovin a 
bylin a tato vlhkost se následně zpět vypaří do atmosféry, aniž by se dostala na zemský povrch a 
mohla se infiltrovat do půdy = proces intercepce popsaný výše. Nejvíce srážkové vody zachytí 
jehličnaté lesy, konkrétně smrkové lesy, kolem 500m n.m. V horských polohách s četnějším výskytem 
mlh a námraz jsou tyto ztráty vody pro lesní oblast tímto kompenzovány. 

Faktory určující výsledný odtok a jeho chování v čase: 

• Geomorfologické 
faktory (členitost, 
sklon území atd.) 

• Stavba povodí 
(propustnost 
povrchu, výskyt 
zvodnělých vrstev) 

• Meteorologické 
podmínky (zejména 
délka trvání srážek, 
jejich intenzita a 
výskyt horizontálních 
srážek) 

• Vodní bilance 
vegetace (zásoby 
vody v půdě, 
intercepce, stav 
lesních cest) 

• Lesnatost povodí a nezalesněná krajina v povodí (stav, typ lesů atd.) 
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TEORIE 
Průběh odtoku 

Srážková činnost (všech možných druhů srážek) co dopadne na vegetaci se vedle zpětného vypaření, 
může ale také dostat zčásti dále a to sražením z vegetace vlivem dopadu dalších srážek či vlivu větru, 
voda dopadá na další listy a stonky vegetace a následně propadá skrz vegetaci až na zemský povrch 
a zásobuje tamní půdu vodou a proniká do spodních vod. Část vody také stéká po kmenech stromů a 
též se dostává do půdy a to prostřednictvím kořenů vegetace, po kterých též steče - jedná se o 
plošný odtok. 
  
Vodu, která se dostane pod povrch, nazýváme půdní vodou. Vodu, kterou je vegetace schopná 
využít odčerpáním z půdy nazýváme vodou fyziologickou, resp. fyziologicky využitelnou. Významná 
je tedy jako takovýto zdroj vody voda kapilární, obalová, gravitační a hygroskopická. Průnik vody do 
půdních vrstev závisí na typu podloží. Voda se pomalu dostává podzemím do vodních toků, z 
lesnatého území ji pomalu vegetace dodává do vodních toků. Než se srážková voda dostane do 
vodního toku, uplyne většinou několik dní. 
 
V případě nepropustného podloží je voda soustřeďována do tzv. kumulovaného odtoku  - různé 
vodní toky. Voda infiltrovaná pod vrstvu tzv. humusu vzlíná vzhůru a dotuje lesní vodní toky, plus 
dává možnost vegetaci, aby ji dle potřeby odebírala. V době sucha tato voda postupně přestane 
vzlínat nahoru a teče směrem dolů do podloží, čímž je uvolňována do vodních toků. Tato svrchní 
vrstva půdy v podobě humusu tvořící se z dolních starých nánosů hrabanky musí ležet na povrchu 
přirozeně, aby působila velice pozitivní výše popsané důsledky v odtokovém procesu. Škodí jí totiž 
udusávání (od chodících lidí, jezdících prostředků), které tedy škodí i následně povrchovému odtoku 
vody, neboť se již do přirozené fáze nikdy nevrátí. 

Zásoby vody v lesích podle jejich druhu 

Největší zásoby mají zalesněné půdy na jaře po roztátí sněhu, kdy ještě nejsou podmínky pro větší 
evapotranspiraci. Postupně během roku se zásoby vody snižují s minimem na konci léta a počátku 
podzimu, avšak stále jsou dostatečné oproti jiným oblastem, tedy oproti nezalesněným oblastem. 
Nejvíce vody obsahují lesní půdy v horských oblastech, kde během léta neztratí tolik vody jako v 
nížinách vlivem krátké letní sezóny, nižších teplot a vyšších srážek včetně větší četnosti výskytu 
srážek usazených. Výpar z lesnatých oblastí se liší dle typu lesů, které se skládají z různých druhů 
vegetace: 

> Bukové porosty - výpar 290-500mm/rok 

> Smrkové porosty - výpar 100-520mm/rok 

Nejvíce vody je spotřebováno v daném roce právě na výpar a to z půdy i vegetace - evapotranspirace. 
Další část se vsakuje (infiltruje) do půdy anebo odtéká po jejím povrchu a jen zanedbatelné množství 
je akumulováno v půdě a ve vegetaci, což tvoří zásoby vody. 
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TÉMA 
Teplotní inverze v podzimním období a jejich trvání 

Podzimní období, tedy jeho druhá polovina, je nejvhodnějším obdobím z celého roku u nás, kdy vznikají teplotní 
inverze. Jde většinou o přízemní inverze, které hrají právě důležitou roli při vzniku mlh či nízké oblačnosti a následně 
smogu. Rozptylové podmínky jsou nepříznivé až špatné či velmi špatné. Negativní dopad má dlouhodobé trvání 
inverze, kdy jsou rozptylové podmínky zhoršeny i významně a trvale. V minulých letech se vyskytla různě dlouhá 
období s trváním inverze. V tomto článku nabízíme přehled těch déletrvajících. Jde o období s výskytem inverzního 
počasí v podobě několika dnů jdoucích po sobě. 

V tabulce níže je uveden obecný přehled trvání inverzních situací v minulých letech. Níže jednotlivé situace stručně 
komentujeme. Kritériem pro delší inverzní situaci je trvání inverzního rázu počasí po dobu minimálně 3 po sobě 
jdoucích dnů. 

Období Trvání (dny) Celkem 
5. - 11.11.2020 7 

11 24. - 27.11.2020 4 
18. 27.10.2019 10 

15 22. - 26.11.2019 5 
19. - 21.10.2018 3 

8 14. - 18.11.2018 5 
13. - 20.10.2017 8 8 
20. - 26.11.2016 7 7 
24. - 28.10.2015 5 

13 30.10. - 6.11.2015 8 
24.10. - 4.11.2014 12 

28 8. - 15.11.2014 8 
23. - 30.11.2014 8 
12. - 19.11.2013 8 8 
17. - 25.10.2012 9 

18 13. - 21.11.2012 9 
19. - 24.10.2011 6 

32 28.10. - 9.11.2011 13 
12. - 24.11.2011 13 

27.10. - 2.11.2010 7 7 
Tab. 1 Přehled epizod inverzního počasí trvajících minimálně 3 dny v podzimním období let 2010 až 2020 u nás 

Z tabulky vyplývá, kdy byly inverzní situace u nás delší a kdy kratší. Počítána nejsou krátká období, za přerušení období 
se považuje i přechod slabé fronty. V podzimním období se každý rok vyskytla alespoň jedna delší inverzní situace. 
V některých letech šlo o kratší situace (2010, 2013, 2016, 2017 či 2018) a v těchto letech tedy převažoval cyklonální 
ráz počasí. V některých případech bylo západní proudění i s přechodem významných systémů front spojených 
s cyklonami silné. Naopak najdeme roky, kdy byly inverzní situace delší. Výjimkou je zejména rok 2011, dále ale také 
2012, 2014 či 2019. Nejdelší inverzní období se objevilo v roce 2011. Zejména v listopadu inverze v ČR doslova 
převládla a mnohde nespadly za celý měsíc žádné měřitelné srážky. Během celého období podzimu se vyskytlo 
podobně dnů s inverzí i v roce 2014. Nejdelším souvislým obdobím s inverzí bylo období 12 dnů, v roce 2011 to byla 
dva období se 13 dny přerušená pouze krátkodobě. Autor: Meteo Aktuality | Info@pocasimeteoaktuality.cz 



 
 

Stránka | 16  
 
 

HISTORIE 
Nejsušší listopady za posledních deset let 

S výskytem déletrvajícího vlivu tlakové výše v podzimním období souvisí inverzní ráz počasí. Z tohoto pohledu 
rozebíráme situace v rubrice Téma. V tomto článku se věnujeme srážkovým charakteristikám. Letošní listopad byl po 
poměrně vlhkém začátku podzimu velmi suchý. Letošnímu průběhu srážek v listopadu se věnuje stručně článek 
v rubrice Meteozprávy. Zde ho doplníme pohledem do historie na nejsušší měsíce listopady v minulých letech. Roky 
s výskytem déletrvajících inverzních situací (odkazujeme na uvedený článek) korespondují s nízkými srážkami. Měsíce 
v takových letech byly tedy nejsušší. Níže uvedený přehled hodnotí základní srážkové charakteristiky. Těmi jsou 
celkové měsíční srážky, průměrné měsíční srážky a počet dnů v měsíci s výskytem srážek. Jde o počet dnů v měsíci, kdy 
se vyskytly měřitelné srážky.  

Rok SR_SUM PRUM_SR SR_D 

2020 16,2 0,54 7 

2019 38,5 1,28 10 

2018 7,4 0,24 5 

2017 40,3 1,34 15 

2016 24 0,8 8 

2015 60,1 2 11 

2014 17,9 0,59 6 

2013 28,6 0,95 9 

2012 57,4 1,91 6 

2011 0,7 0,02 1 

2010 110,5 3,68 19 
Tab. 1 Přehled srážkových charakteristik v Praze v listopadu 2010-2020 

Z tabulky výše vyplývá, že nejvlhčím byl listopad 2010 s nejvyšším úhrnem srážek i nejvyšším počtem srážkových dnů 
v měsíci. A naopak nejsušším byl listopad roku následujícího, kdy došlo jakoby ke kompenzaci velmi vlhkého počasí 
roku předchozího. Dále nalezneme vlhčí listopady opět v letech 2012, 2015 a 2017. Naopak suché listopady v letech 
2014, 2018 a 2020. Do jisté míry lze považovat za spíše sušší i listopad 2016. Velmi suchý byl pak zejména listopad 
2018, kdy pokračovala velké sucho z letního období a trvalo tedy ještě celý podzim. Tento rok se ve srážkách skutečně 
vyjímá a to i v případě jiných měsíců. V roce 2015, který je obecně považován za velmi suchý, již suché počasí v tomto 
období nebylo. V letošním roce naopak po relativně vlhkém létě a zpočátku prosince ano. Ani obecně vlhký rok 2013, 
který se vyznačoval letními povodněmi, nevykázal v listopadu nijak vlhké počasí. Co se týče srážkových dnů, tak 
v hodně srážkových dnech spadly srážky v roce 2017 vůči celkovému úhrnu. Ten byl v roce 2010 téměř trojnásobný a 
počet srážkových dnů byl vyšší pouze o 4. I v roce 2019 bylo vůči poměrně nízkého úhrnu srážek hodně srážkových 
dnů a to 10. Naopak v málo srážkových dnech spadl poměrně vysoký úhrn srážek v roce 2012. Srovnat lze též 
s tabulkou v rubrice Téma, kde se příspěvek věnuje delším epizodám s inverzním rázem počasí. Zde ovšem nejde jen o 
listopad, ale o celý podzim. Zpravidla tedy o druhou polovinu října a listopad, kdy jsou tyto situace nejčastější. 
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HISTORIE 

 

Obr. 1 Přehled úhrnů srážek a počtu srážkových dnů v listopadu 2010-2020 v Praze 

Výše uvedené hodnoty v tabulce a komentované v textu ilustruje obrázek výše. Vedle listopadů 2010 a 2011 
s významným rozdílem najdeme sušší listopady s obecně spíše nižším počtem dnů se srážkami a vlhčí s vyšším počtem. 
Ale ne vždy je počet srážkových dnů úměrný k celkovému měsíčnímu úhrnu srážek. Tyto suší a vlhčí měsíce se v tomto 
období jedenácti let poměrně pravidelně střídaly. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 

Povodně v září 2010 a srovnání se srážkovou situací v roce 2020 
Rok 2010 byl zcela specifický, co se týče zejména průběhu srážek. Významně vlhké období trvalo již několik let. 
Zejména se však projevilo během roku 2009 a to včetně letního období. V roce 2010 na sebe navazovaly významné 
srážkové epizody, které po na sníh bohaté zimě včetně nížinných oblastí stále zvyšovaly nasycení území v celé zemi. 
Současně působily značné povodňové situace. První jarní povodeň, která měla dvě vlny, přinesla základní nasycení pro 
celé letní období. Proto další extrémní srážky v srpnu měly významnou odezvu. A totéž lze říci o těchto pozdně letních 
či řekněme podzimních srážkách na konci září. Zasáhly především střední a severní část republiky. Proto byla 
důsledkem rozsáhlá a velká povodeň. Zářijové srážky byly významné, avšak bez významného nasycení by nepřinesly 
takovou hydrologickou odezvu. Ostatně důkazem je právě situace z letošního roku. V letošním roce byla nasycenost 
území vyšší pouze lokálně, v oblastech, které na jaře a v létě opakovaně zasáhly vydatné až extrémní srážky. Letos 
ovšem nešlo o tak plošné vydatné srážky jako před deseti lety. 
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V letošním roce byla srážková činnost rozdělena na dvě události s dvoutýdenní pauzou. První situace se vyskytla 
obdobně kolem 26. září (jako před deseti lety). Druhá pak okolo 14. října a přinesla významnější odezvu v podobě 
vzestupů hladin toků v zasažených oblastech. Srážky zasáhly totiž obdobná území jako na konci září. Srážková epizoda 
v roce 2010 na konci září trvale déle, vydatné srážky spadly naráz. 

Níže přinášíme průběh srážek a jejich charakteristiky v přehledu podle dat ze středního Polabí. Nejprve je srovnána 
situace z konce září obou let, poté je k úhrnům srážek v letošním roce přidána i situace z poloviny října. Hodnocen je 
celkový úhrn srážek, denní úhrny a počet dnů s výskytem srážek daných epizod. Též přesná synoptická příčina situací. 

Situace v září 2010 

Příčinou výskytu srážek byl přechod hluboké tlakové níže přes střední Evropu. Vliv této cyklony byl dlouhý, neboť její 
postup byl velmi pomalý. Cyklona ovlivňovala počasí u nás a to zejména na severu země čtyři dny. V několika 
srážkových vlnách v podobě trvalého deště vypadly extrémní srážky. Situace se odehrála jednak po vydatných srážkách 
v srpnu, kdy se značně nasytilo území. Jednalo se též celkově o vlhký a chladnější rok, kdy i v letním období byl výpar 
nižší než v letech ostatních. I když v červenci jsme se setkávali se slunečním svitem i vysokou teplotou vzduchu. 
Současně přišla tato srážková epizoda po vydatném dešti kolem 14. září, který znovu nasytil území a naplnil koryta 
vodních toků. Vodní toky na konci září vystoupily v Čechách četně na SPA a to i na nejvyšší. Rozvodnily se zejména 
vodní toky na severu jako je Smědá či Ploučnice. Ale i toky ve středních Čechách, jako jsou drobné toky středního 
Polabí (Mrlina a Cidlina).  

Situace v září 2020 

Jedná se o období po suchých až velmi suchých letech, kdy je nasycení území spíše nižší. Avšak v letošním roce ne tak 
nízké, jako v mnoha předchozích. Některé části republiky měli vyšší nasycení po vydatnějších letních srážkách. Situace 
na konci září ale přišla po jinak suchém a teplém počasí ve zbytku měsíce. Žádná srážková činnost tedy bezprostředně 
před události území zásadně nenasytila a vodu do koryt vodních toků nepřidala. Příčinou této situace byl opět přechod 
významnější tlakové níže přes střední Evropu. Tato ovlivnila počasí u nás po dobu zhruba dvou dnů, tedy kratčeji než 
situace před deseti lety. Vydatné až extrémní srážky vypadly na SV/V/JV Čech a na Moravě či ve Slezsku. Rozvodnily se 
tedy obdobné vodní toky jako letos již několikrát. Situace je probrána v příspěvku v rubrice Meteozprávy. Tam najdete 
i mapy hydrologické situace. Nejvíce povodňových stavů bylo zaznamenáno na jihovýchodě Čech a na J/JV Moravy, 
případně na Vysočině.  

V další části textu se zaměříme na data srážek a průběh situace ze středního Polabí. Na základě nich srovnáme 
uvedené situace. Na úvod je možné říci, že významnější byla bezesporu situace z roku 2010 a to nejen co se týče 
spadlých srážek a délky vlivu cyklony na naše počasí. Pokud přidáme ještě srážky z období kolem 14.10.2020, kdy 
ovlivnila počasí u nás další cyklona, a povodňová situace se opakovala, přesto nedosáhneme takové síly povodně jako 
před deseti lety. Toto je navíc už jiná situace. V roce 2010 navíc spadly veškeré příčinné srážky v jednom období při 
jedné situaci. 

Období Příčina SR_SUM SR_PRUM SR_D 25.9. 26.9. 27.9. 28.9. 
Situace 2010 TN 174 43,5 4 14 68 33 59 25. - 28.9. 
Situace 2020 

TN 56,1 14,03 3 18 33,9 0 4,2 25., 26. a 28.9. 
Tab. 1 Přehled srážkových charakteristik během významných událostí v září 2010 a 2020 dle dat z Polabí 
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Obr. 1 Podíl srážkových úhrnů jednotlivých dnů na celkovém úhrnu srážkové epizody v roce 2010 

 

Obr. 2 Podíl srážkových úhrnů jednotlivých dnů na celkovém úhrnu srážkové epizody v roce 2020 
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Tabulka ukazuje srovnání uvedených srážkových situací v letech 2010 a 2020. Uvedena je synoptická příčina, dále 
celkový úhrn srážek za celé období a průměrný úhrn srážek za toto období v milimetrech. V pravé části tabulky jsou 
uvedeny srážkové úhrny za jednotlivé dny období v milimetrech. Významnější byla situace v roce 2010, kdy se vydatné 
srážky vyskytovaly bez větších přestávek po celé období čtyř dnů vlivu cyklony. Podíl srážkových úhrnů v jednotlivých 
dnech na celkovém úhrnu za období v letech 2010 a 2020 ilustrují uvedené obrázky 1 a 2. Na obrázcích je velmi 
patrné, že v letošním roce, tedy při letošní situaci byly srážky rozloženy pouze do dvou dnů s tím, že hlavní spadly 26. 
září. Dne 28. září po jednodenní pauze již nešlo o vydatné srážky, alespoň co se uvedené oblasti týče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dosažení srážkového úhrnu 100mm za méně než dva 
dny ve středním Polabí k 28.9.2010 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvodněný drobný vodní tok na konci září 2010 

Podstatně menší reakci zaznamenal týž vodní tok na fotografii výše po srážkové situaci na konci září 2020. To nespadlo 
100mm ani za celé čtyřdenní období, viz tabulka 1. Co se týče reakce toků v oblasti a částečně i z pohledu spadu 
velkého množství srážek za takto krátké období byla situace z roku 2010 velmi významná. V některých lokalitách na 
našem území ovšem nespadlo tolik srážek při situaci v roce 2010, naopak v roce 2020 ano. 

Autor: Meteo Aktuality 

Info@pocasimeteoaktuality.cz 
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Vysoká a drobná nízká kupovitá oblačnost na obloze na počátku října s odleskem oblohy od vodní hladiny rybníka 

 

V září bylo v bezesrážkových 
epizodách s vysokou teplotou i 
dosti sucho. Vyschlá cesta i 
okolní trávník v nížinné oblasti 
odráží stav po typicky delším 
suchém a teplém období na 
sklonku léta a podzimu. Situace 
těsně před příchodem 
vydatného deště na konci září, 
který tento deficit srážek a 
vláhy doplnil. Stav dne 
24.9.2020, během následujícího 
dne přišly první srážky. 
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Střední oblaky Altocumulus s patrnou zvláštností virga pod jejich základnou, která tvoří oblak Cirrus, na podvečerní 22. 
říjnové obloze. Jde o vypadávající ledové krystalky z oblaku, které se během pádu atmosférou vypaří. 

 

 

 

 

Déšť je v teplé části roku důležitý, 
spásou byl i na konci letošního září po 
dlouhém suchém období. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Stránka | 23  
 
 

REFERENCE 
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV (ČHMÚ): http://www.chmi.cz, http://www.infomet.cz, (Klimatické a 
hydrologické údaje, mapy – Meteozprávy). 
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