
Stránka | 1  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METEOROČENKA 2020 
 

© Meteo Aktuality 2021 

www.pocasimeteoaktuality.cz 

info@pocasimeteoaktuality.cz  

 

 

 



Stránka | 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METEOROČENKA 2020 
 

 

 

© Meteo Aktuality 2021 
info@pocasimeteoaktuality.cz, 
www.pocasimeteoaktuality.cz 

 



Stránka | 3  
 

PŘEHLED DOKUMENTU 
O ZPRÁVĚ ....................................................................................... 4 

1 POČASÍ V ROCE 2020 ................................................................... 5 
1.2 Počasí v měsících roku ...................................................................................................5 

LEDEN .........................................................................................................................................5 

ÚNOR ..........................................................................................................................................5 

BŘEZEN .......................................................................................................................................6 

DUBEN ........................................................................................................................................6 

KVĚTEN .......................................................................................................................................6 

ČERVEN .......................................................................................................................................7 

ČERVENEC ...................................................................................................................................7 

SRPEN .........................................................................................................................................7 

ZÁŘÍ ............................................................................................................................................7 

ŘÍJEN ...........................................................................................................................................8 

LISTOPAD ....................................................................................................................................8 

PROSINEC ....................................................................................................................................8 

1.3 Počasí v obdobích roku .................................................................................................9 

ZIMA 2019/2020 .........................................................................................................................9 

JARO 2020 ...................................................................................................................................9 

LÉTO 2020 ...................................................................................................................................9 

PODZIM 2020 ............................................................................................................................ 10 

2 KLIMATICKÁ DATA ..................................................................... 10 
2.1 Klimatická data v textové podobě ..............................................................................11 

2.1.1 Roční data ........................................................................................................................ 11 

2.1.2 Sezónní data ..................................................................................................................... 12 

2.2 Klimatická data v grafické podobě .............................................................................12 

3 FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE ................................................ 18 

4 ZÁVĚR ....................................................................................... 30 
Reference .........................................................................................................................32 

 

 

 



Stránka | 4  
 

O ZPRÁVĚ 
Tato roční informační zpráva (dále jen souhrnný název „Meteoročenka“) obsahuje komplexní shrnující 
údaje proběhlého počasí v roce 2020 z různých úhlů pohledu. Součástí jsou obecné shrnující informace i 
podrobné shrnutí průběhu počasí v ČR obecně i klimatický vývoj s naměřenými hodnotami dle našeho 
měření na stanici v Praze a okolí. Zpráva obsahuje stručné shrnutí průběhu počasí v celém roce pouze 
v textové podobě, které je rozšířeno ve shrnutí počasí v jednotlivých měsících, které je doplněno o 
statistiky měsíců dle našeho měření a dokumentační fotografii. Ve druhé části obsahuje zpráva 
klimatické údaje za celý rok s přílohami v podobě tabulek. Třetí část obsahuje jednak grafické zobrazení 
veškerých klimatických a jiných údajů a ukazatelů a jednak rozsáhlejší fotografické doplnění jako 
dokumentaci vývoje počasí či jeho důsledků, zejména z hlediska hydrologie, přírody a krajiny. 

Co je to ročenka? Ročenka má za úkol detailně shrnout průběh počasí v jednotlivých měsících 
uplynulého roku v podobě souhrnu vývoje synoptické situace a na ní závisejícího průběhu počasí v ČR. 
Toto shrnutí bude doplněno o statistiky z měření na naší stanici v Praze. Veškerý souhrn bude doplněn 
většinou jednou fotografií zobrazující význačnost či jiný průběh nebo důsledek počasí v daném měsíci. 
Následně budou prezentovány statistiky za jednotlivá klimatická období se stručným komentářem a 
údaje za celý rok. 

Veškerá data použitá ve zprávě byla získána vlastním pozorováním a drtivá většina měřením v lokalitě: 
Praha – severní část, 300m n.m. anebo ojediněle též v lokalitě Ostrá – Nymbursko, 175m n. m. 

Obsahem této roční zprávy jsou následující sekce: 

 STRUČNÉ SHRNUTÍ POČASÍ (ROK) 
 PODROBNÉ SHRNUTÍ POČASÍ A ZÁKLADNÍ ÚDAJE (MĚSÍCE A OBDOBÍ) 
 KLIMATICKÁ DATA A UKAZATELE (EXTRÉMY A POČTY DNŮ) 
 GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ TRENDU ZÁKLADNÍCH PRVKŮ A UKAZATELŮ 
 ZÁVĚREČNÉ SHRNUTÍ A DODATKY 
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1 POČASÍ V ROCE 2020 
Podrobné shrnutí počasí v uplynulém roce 2020 zahrnuje jak prostý popis jeho průběhu, včetně 
synoptických příčin v jednotlivých měsících a obdobích, tak naměřená klimatická data na naší stanici. 
Klimatickým datům a dalším údajům počasí (extrémní jevy aj.) je věnována celá druhá kapitola zprávy. 
Pro některá data jsou k dispozici i grafické sestavy a hodnoty s vývojem dat základních klimatických 
prvků jsou tedy znázorněny graficky. K dispozici jsou též přehledové tabulky dat, z nichž jsou grafy 
tvořeny. Třetí kapitola zprávy je věnována fotografické dokumentace počasí, zejména význačných jevů, 
zajímavostí na obloze, důsledků extrémního počasí a stavu krajiny (zpravidla jsou zobrazeny zajímavé 
struktury oblaků, stav vodních toků, důsledky působení sucha a horka a to v různých aspektech a 
oblastech a podobné). Fotografická dokumentace jako druhá příloha prostého shrnutí průběhu počasí 
v roce je relativně bohatá. Poslední, čtvrtá, kapitola zpráva shrnuje výše uvedené. Jde o závěrečný 
komentář s výčtem význačných situací v počasí a příbuzných odvětvích. Nejvýznačnější situace 
seřazujeme na závěr podle vyvolaných extrémů od té nejextrémnější události. 

Na konci zprávy uvádíme případné použité zdroje informací a hlavní údaje o našem projektu jako 
autorovi zprávy. 

Průběh počasí v roce 2019 je k dispozici v minulé ročence, která se nachází na našem webu 
www.pocasimeteoaktuality.cz a je volně ke stažení ve formátu PDF, shodně jako tato. 

1.2 Počasí v měsících roku 
Zde bude detailněji popsán průběh počasí a jeho synoptické příčiny, včetně doplnění o rozmezí 
nejnižších a nejvyšších denních teplot v ČR, v jednotlivých měsících roku. Popis není dělen na žádná 
období (například dekády) a stručně je popsán průběh počasí v měsíci jako celku. Tento souhrn nemusí 
postihovat úplně všechen průběh počasí v každém dnu měsíce a totéž platí o přibližném rozmezí teplot 
během tohoto delšího období.  

LEDEN 
Synoptická situace: Na počátku měsíce převažoval vysoký tlak vzduchu, středoevropské počasí ovlivnila 
zejména anticyklona zvaná „Xia“. Převládal inverzí ráz počasí, kdy v nížinách se udržoval podstatně 
chladnější vzduch. Na přelomu první a druhé dekády postupovaly od západu přes ČR frontální systémy. 
Vliv tlakové výše se ale brzy obnovil a před polovinou měsíce převážil opět inverzní charakter počasí. 
Dominantní výší byla výše zvané „Ekart“ ke konci druhé dekády měsíce. Frontální vlny postupující od 
západu v ní slábly. V závěru týdne přecházely frontální vlny od západu v brázdě nízkého tlaku vzduchu. 

Průběh počasí: Často byl inverzní ráz počasí, na horách tedy většinou malá oblačnost až polojasno a i 
velmi teplo. V nížinách bylo mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností. Mlhy byly i mrznoucí a to i 
celodenně. Na frontálních vlnách se objevovaly srážky spíše místy.  

Hodnoty: Nejnižší teplota +3 až -3°C, zpočátku až -7°C a krátce kolem +4°C. Nejvyšší teplota 1 až 8°C, 
při inverzi kolem -1°C a přechodně 11°C, na konci období 14°C. 

ÚNOR 
Synoptická situace: V západním proudění postupovaly přes naše území frontální vlny, některé z nich 
významné. Tyto střídal přechod tlakové výše. Na přelomu první a druhé dekády února ovlivnila počasí 
ve střední a západní Evropě významná cyklona zvaná „Sabine“. Další cyklony a s nimi spojené systémy 
front následovaly v čerstvějším západním proudění.  
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V polovině poslední dekády měsíce přecházela přes severozápad Evropy významná cyklona zvaná 
„Yulia“, která opět značně zasáhla do středoevropského počasí. Další systémy front vázané na cyklony 
následovaly. 

Průběh počasí: V únoru bylo počasí z meteorologického hlediska zajímavé a přechodně i extrémní. 
Docházelo k častému střídání počasí a k výskytu četných srážek. Srážková činnost byla často i intenzivní 
a vytrvalá. V oblasti cyklon foukal silný vítr, v oblasti významných cyklon až extrémní vítr. 
V proměnlivém počasí se vyskytoval srážky různého druhu, mimo hory převážil déšť nebo smíšené 
srážky či sněhové krupky. V silném proudění při vlivu významných cyklon se objevily ojediněle zimní 
bouřky. 

Hodnoty: Nejnižší teplota 5 až 0°C, krátce kolem 8°C a při vyjasnění ve studeném vzduchu až -3°C. 
Nejvyšší teplota 3 až 8°C, v teplých sektorech 8 až 14°C, v závěru období častěji 7 až 12°C. 

BŘEZEN 
Synoptická situace: V západním proudění pokračoval přechod systémů front spojených s cyklonami. 
Významnější cyklonou byla níže zvaná „Elli“. Během měsíce se přechod frontálních vln střídal s vlivy 
tlakových výší a v pády studeného vzduchu za studenými frontami. Tyto vpády byly střídány teplejšími 
přílivy. Ke konci období přecházela střední Evropu tlaková výše. 

Průběh počasí: Hodně oblačnosti s poměrně četnými srážkami na frontách převládlo hlavně v prví 
dekádě měsíce. Nejvíce srážek přineslo období kolem 10. a 11. dne. Následně bylo počasí proměnlivé 
s přechodným vyjasněním a vznikem ranních mlh. Ke konci měsíce bylo až slunné počasí, často i zcela 
jasné a také teplé. Místy srážky dorazily v závěru období. 

Hodnoty: Nejnižší teplota 8 až 3°C a při vyjasnění -3°C, v závěru měsíce však +3 až -6°C. Nejvyšší 
teplota 7 až 13°C a krátce 16°C, ke konci měsíce častěji 1 až 7°C a opět krátce i 15°C. 

DUBEN 
Synoptická situace: Vliv stabilní tlakové výše poznamenal středoevropské počasí po většinu měsíce. Na 
naše území pronikal studený vzduchu a systémy front, které postupovaly od severozápadu, až západu 
slábly. Ke konci měsíce se rozšířila nad centrum Evropy mohutná výše zvaná „Odilo“. Změna přišla až 
v posledních dnech měsíce s přechodem zvlněné studené fronty. 

Průběh počasí: Slunečné až polojasné počasí doslova převládlo, často byly zcela jasné dny. Jen krátce 
se oblačnost zvětšila a objevily se slabší srážky. Významnější spadly v 19. a 29. den měsíce. Jinak šlo o 
srážky zcela zanedbatelné. 

Hodnoty: Nejnižší teplota +3 až -3°C, zpočátku i -6°C a na konci vlivem velké oblačnosti 10 až 5°C. 
Nejvyšší teplota 7 až 13°C, postupně 17 až 24°C a v závěru krátce 27°C. 

KVĚTEN 
Synoptická situace: Od západu postupovaly frontální systémy v čerstvějším proudění. Významná byla 
zejména zvlněná studená fronta v 11. den. Fronty byly střídány přechodnými výběžky vyššího tlaku 
vzduchu. Další významnější studená fronta přešla na počátku poslední dekády měsíce. Na konci měsíce 
ovlivnila počasí v ČR tlaková níže. 

Průběh počasí: Převládající oproti minulému měsíci velká oblačnost a četnými srážkami, zejména 
v oblasti významnějších front. Trvalé srážky spadly v kombinaci se silnou bouřkovou činností a 
přívalovými lijáky kolem 10. a 11. dne. Na počátku a před polovinou měsíce se objevily smíšené srážky 
nebo sněhová krupice i v nížinách.  
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Hodnoty: Nejnižší teplota 10 až 4°C, krátce 0°C s četnými mrazíky, na konci období kolem 9°C. Nejvyšší 
teplota: 17 až 22°C, krátce až 27°C. 

ČERVEN 
Synoptická situace: Výšková tlaková níže ovlivnila počasí u nás na počátku měsíce. Poté přecházely 
systémy front od západu spojené s tlakovými nížemi. Některé vlnící se studené fronty přinesly 
význačné srážkové situace. Za zmínku stojí vliv tlakové níže na konci druhé dekády měsíce. Přes 
centrum Evropy přešla cyklona a s ní spojená okluzní fronta ovlivnila naše území. Další významnější 
fronty následovaly. Ke konci měsíce přešla centrum Evropy též další tlaková výše ve vyšších výškách 
atmosféry. 

Průběh počasí: Převážně velká oblačnost a časté srážky většinou konvekčního charakteru. Takové 
počasí bylo v měsíci velmi časté. Bouřky byly občas i velmi silné s výskytem prudkých srážek či dalších 
nebezpečných projevů. V kombinaci s trvalým deštěm působily lokální povodňové situace. Jen 
přechodně docházelo ke zmenšení oblačnosti, zejména na konci měsíce. 

Hodnoty: Nejnižší teplota 12 až 6°C, postupně 16 až 10°C. Nejvyšší teplota 20 až 28°C, krátce kolem 
18°C a ke konci období ojediněle 31°C. 

ČERVENEC 
Synoptická situace: Frontální vlny v západním proudění pokračovaly ve svém postupu do prostoru 
střední Evropy. Šlo zejména o studené fronty, které ukončovaly krátkodobé přílivy teplého vzduchu. 
Jejich přechody byly odděleny výběžky vyššího tlaku vzduchu nebo putujícími tlakovými výšemi. 
Zejména v závěru období přecházela přes střední Evropu významnější tlaková výše s přílivem velmi 
teplého vzduchu. 

Průběh počasí: Polojasno až oblačno, na frontách pak přechodně zataženo a se srážkami různých 
druhů. Zejména v tlakových výších jasno až polojasno, přechodně oblačno kupovitou oblačností typicky 
anticyklonálního charakteru. Zcela slunečno a velmi teplo bylo v závěru měsíce. 

Hodnoty: Nejnižší teplota 17 až 11°C,před polovinou měsíce 12 až 7°C. Nejvyšší teplota 22 až 29°C, 
krátce 33°C a krátce do 20°C. V závěru měsíce 28 až 33°C. 

SRPEN 
Synoptická situace: Příliv velmi teplého vzduchu ukončil přechod výrazného zvlněného rozhraní. 
V mohutné tlakové výši, která se přesouvala zvolna přes centrální Evropu k nám pronikl tropický 
vzduch. V polovině měsíce přecházela přes naše území brázda nízkého tlaku vzduchu. Následoval 
přechod studených front, střídaný přílivy teplého vzduchu v přechodných vlivech tlakových výší. Ke 
konci měsíce ovlivnilo počasí v Č další významné zvlněné rozhraní. 

Průběh počasí: Na rozhraní se vyskytly velmi silné bouřky s přívalovými srážkami, které způsobily 
lokální povodně. Následovalo několikadenní slunné až zcela jasné a horké počasí. Poté bylo slunečno, 
na frontách krátce velká oblačnost se srážkami různého druhu, často však konvekčními. Další 
významné srážky se dostavily ke konci měsíce. 

Hodnoty: Nejnižší teplota 18 až 11°C, přechodně kolem 18°C. V závěru měsíce 16 až 9°C. Nejvyšší 
teplota 25 až 30°C, v horkém období 29 až 34°C, na konci měsíce kolem 20°C. 

ZÁŘÍ 
Synoptická situace: Zpočátku období mělo vliv na počasí u nás zvlněné rozhraní ze srpna. Poté 
následoval přechod frontálních vln od západu, střídaný vlivy tlakové výše.  
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Během měsíce častěji převážil vliv vysokého tlak vzduchu. Na konci období ovlivnila počasí ve střední 
Evropě významná cyklona zvaná „Wicca“ a s ní spojená zvlněná studená fronta. 

Průběh počasí: Často slunečno, polojasno a jen na slabších frontách přechodně zvětšená oblačnost 
místy se srážkami. Během měsíce byly až zcela jasné dny v centrech výší. Počasí tak bylo opět vesměs 
suché až do konce měsíce. Na konci měsíce se vyskytly trvalé a intenzivní srážky v podobě deště, které 
způsobily zejména na východě opětovně povodňovou situaci. 

Hodnoty: Nejnižší teplota 14 až 7°C, ve druhé poloviny období 9 až 3°C, ojediněle méně a přízemní 
mrazíky. Nejvyšší teplota 19 až 25°C, krátce 30°C a ke konci období postupně 17 až 22°C, v oblasti 
vydatných srážek pak jen do 15°C. 

ŘÍJEN 
Synoptická situace: V západním proudění postupovaly frontální vlny přes Evropu střední k východu. 
Kolem poloviny měsíce ovlivnila naše území a okolí významná cyklona zvaná „Foelke“ a následně 
brázda nízkého tlaku vzduchu. Dále se střídaly vlivy vyššího tlaku vzduchu s přechodem frontálních vln. 

Průběh počasí: Polojasno až oblačno, na frontách až zataženo a občas srážky. Ráno místy mlhy. Kolem 
poloviny měsíce dorazily trvalé a vydatné srážky, vzhledem k vydatným srážkám z konce září přinesly 
významnější povodňovou situaci do severní a východní části ČR. Oblačné počasí převládlo ve druhé 
polovině měsíce, v tlakových výších vznikaly mlhy či nízká oblačnost, místy bylo slunečno až polojasno. 
Na frontách oblačno se srážkami. 

Hodnoty: Nejnižší teplota 12 až 7°C, postupně spíše 8 až 3°C a při vyjasnění 0°C s přízemními mrazíky. 
Nejvyšší teplota 15 až 20°C a přechodně 23°C (při trvalém dešti kolem 9°C). 

LISTOPAD 
Synoptická situace: Zpočátku měsíce postupovaly v západním proudění četní frontální vlny. Postupně 
ovlivnila počasí v ČR tlaková výše zvaná „Rammesh“, která byla rozsáhlejším tlakovým útvarem. 
Následně postupovaly přes naše území spíše slábnoucí frontální vlny. Vliv tlakové výše byl významnější 
i po polovině období. Ke konci období bylo naše území pod vlivem nízkého tlaku vzduchu. 

Průběh počasí: Oblačno a na frontách až zataženo se srážkami vystřídal inverzní ráz počasí s četnou 
nízkou oblačností a místy mlhami, jen na horách se slunným počasím. Poté bylo počasí opět střídavé, 
ve výších vznikaly mlhy a nízká oblačnost, místy bylo slunečno až polojasno. Na frontách bylo oblačno 
místy se srážkami. 

Hodnoty: Nejnižší teplota +4 až -1°C, při velké oblačnosti kolem 8°C a v závěru období 0 až -5°C. 
Nejvyšší teplota 7 až 13°C a zpočátku 17°C, během druhé poloviny měsíce 0 až 6°C a krátce 8°C. 

PROSINEC 
Synoptická situace: Od západu postupovaly přes naše území frontální vlny. Též ovlivnila počasí v 
centrální Evropě významnější cyklona zvaná „Virpy“. Následně se střídal vliv výběžků tlakové výše 
s přechodem front od západu. Vysoký tlak převážil nad centrální Evropou po polovině měsíce a nastala 
teplotní inverze. Před Vánocemi se obnovilo cyklonální počasí s přechodem systémů front od západu a 
s vlivem cyklon, významnější cyklonou byla níže zvaná „Hermine“. 

Průběh počasí: Polojasno až oblačno, na frontách se srážkami a to různého druhu, včetně sněžení i 
v nížinách a to na počátku měsíce. Kolem poloviny období převládl inverzní ráz počasí s četnou nízkou 
oblačností a mlhami, vyjma hor.  
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Na konci měsíce bylo opět oblačno až zataženo frontální oblačností a občas se srážkami, opět i 
v nižších polohách krátce sněhovými. V nižších výškách též vznikaly náledí či případně zmrazky. 

Hodnoty: Nejnižší teplota 6 až 0°C, při malé oblačnosti -3°C, na konci měsíce +1 až -4°C. 

1.3 Počasí v obdobích roku 
Následuje stručný přehled průběhu počasí v jednotlivých klimatických obdobích roku s průměrnými 
teplotami a srážkami naměřenými na naší stanici v Praze a okolí. Shrnutí pokračuje tam, kde bylo 
ukončeno shrnutí v minulé ročence a to tedy zimou 2019/2020. Období se řídí klimatickým členěním, 
zima začíná v prosinci roku 2018 a podzim končí v listopadu roku 2020. 

ZIMA 2019/2020 
Střídalo se chladnější proudění s teplejším při vlivu četných frontálních systémů v převažujícím 
západním proudění. Přechodně při vlivu tlakových výší nastala inverzní situace. Počasí u nás ovlivnila 
na přelomu roků tlaková výše zvaná „Xia“. I v lednu převládalo teplé, avšak spíše vlhčí počasí. V tlakové 
výši zvané „Ekart“ s několika středy v oblasti střední Evropy bylo počasí inverzní a významněji teplé na 
horách. Na přelomu ledna a února opět přecházely systémy front od západu a přinášely i vydatnější 
srážky. V únoru se vyskytly významné srážky a extrémní poryvy větru zejména při vlivu významných 
cyklon zvaných „Sabine“ a „Yulia“ 

Hodnoty: Průměrná teplota 4.27°C, průměrné srážky 1.01mm a celkové srážky 89.3mm. Teplotně 
nadprůměrná, srážkově průměrná. 

JARO 2020 
Přechod systémů front pokračovalo, začátek klimatického jara byl teplejší. Avšak teplota vzduchu se 
s přechodem systémů front značně střídala. Významnější byla cyklona zvaná „Elli“. Během března 
převládl vysoký tlak vzduchu, což lze konstatovat poté i o většině dubna. Postupně bylo tedy málo 
oblaků, většinou zcela jasno a také velmi teplo. Maxima teploty se blížila letním hodnotám. Vpády 
studeného vzduchu se ovšem občasně prosazovaly. Zejména v polovině dubna. I květen, který nyl spíše 
teplejší, přinesl značný vpád studeného vzduchu v úvodu a kolem ledových mužů. Oblačnosti bylo již 
více a objevovaly se četné srážky. Častěji se jednalo o bouřky a to i silné, zejména kolem 11. května 
v oblasti zvlněného rozhraní. I během května bylo počasí proměnlivé s přílivy chladnějšího vzduchu, 
srážek bylo spíše více. 

Hodnoty: Průměrná teplota 10.13°C, průměrné srážky 1.58mm a celkové srážky 146.6mm. Teplotně 
podprůměrné, srážkově průměrné. 

LÉTO 2020 
Na počátku období pokračovalo vlhké počasí s přechodem četných frontálních vln. Často se objevovaly 
významnější srážky v bouřkové formě a i v podobě trvalého deště. To zejména v tlakové níži po 
polovině června. Horké počasí bylo jen krátkodobě. Počátek července byl ve znamení spíše místních 
srážek a teplého počasí, jen krátce šlo o tropické počasí. Během měsíce byly srážky četnější, většinou 
se jednalo o bouřky a to i silné. Četněji teplota překonala tropických 30°C na přelomu července a 
srpna. Srážek bylo krátce méně, na počátku srpna se objevily velmi významné bouřkové srážky. 
Následovalo delší tropické období s řadou po sobě jdoucích několika tropických dnů s častějším 
slunečním svitem. Během druhé poloviny měsíce byly srážky opět četnější a to různého druhu, šlo opět 
i o silné bouřky s prudkými dešti. Teplotně se počasí střídalo a tropické bylo jen krátce. 

Hodnoty: Průměrná teplota 20.05°C, průměrné srážky 2.49mm a celkové srážky 229.2mm. Teplotně 
průměrné, srážkově podprůměrné. 
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PODZIM 2020 
Většina září byla ve znamení suššího počasí se slunečním svitem, podzim začal také velmi teplým 
počasí s tropickými hodnotami teploty i kolem poloviny měsíce. Konec září a obecně polovina podzimu 
byla ve znamení vlhkého počasí se dvěma zásadními srážkovými událostmi, které způsobily opětovné 
povodně na severu a východě země. Koncem září ovlivnila počasí v ČR níže zvaná „Wicca“ a v polovině 
října „Foelke“. Ke konci podzimu převážil vysoký tlak vzduchu a počasí bylo často inverzní s vyšší 
teplotou na horách. Teplota se střídala zejména kolem poloviny měsíce, kdy byl inverzní ráz počasí 
přerušen cyklonalitou. Na konci měsíce bylo mimo hory počasí ve znamení zimní teploty. 

Hodnoty: Průměrná teplota 11.21°C, průměrné srážky 1.61mm a celkové srážky 147mm. Teplotně i 
srážkově průměrný. 

2 KLIMATICKÁ DATA 
Tato část obsahuje výhradně naměřená a zjištěná (napozorovaná) data o počasí v roce 2020 dle 
našeho měření a pozorování v Praze a okolí za jednotlivá měsíční období, za klimatická období roku a 
též komplexně za celý rok 2020. 

Je třeba na úvod definovat několik pojmů, které jsou v této části (2.1 a následně v grafické podobě 
v části 2.2) používány, pro pochopení toho, co mají prezentovat (byť některé pojmy jsou i dle názvu 
zcela jasné, pro úplnost jejich význam objasňujeme): 

Klimatické charakteristiky – dělí se na teplotní a srážkové a ukazují, zda a případně o kolik se v daném 
období daná veličina odchýlila od dlouhodobého normálu. Normál počítáme pro data z naší stanice dle 
časové řady od roku 2005. Je nutné poznamenat, že řada není nikterak dlouhá a proto bude vypovídací 
hodnota výsledků tomu úměrná. 

Roční průměr – teplot i srážek je počítán jako průměr průměrných hodnot jednotlivých měsíců v roce. 

Nejvyšší teplota – nejvyšší naměřená teplota vzduchu v roce (vždy se vyskytuje od června do srpna, 
zpravidla od poloviny července do poloviny srpna). 

Nejnižší teplota – nejnižší naměřená teplota vzduchu v roce (vždy se vyskytuje od prosince do února, 
zpravidla v lednu či na počátku února). 

Nejvyšší denní srážky – je maximální srážkový úhrn změřený za období 24 hodin hodnocených dle 
jednotlivých dnů v roce (zpravidla se vyskytuje v teplé části roku, přesněji od května do srpna). 

Slunné dny – jsou v této statistice dny, hodnocené dle převažujícího pokrytí oblohy oblačností 
maximálně do 4/8, tj. polojasné oblohy s tím, že 4/8 pokrytí netvoří míru pokrytí oblohy po většinu 
daného dne. 

Dny se srážkami – jde o dny, ve kterých byly zaznamenány srážky s úhrnem alespoň 0.1mm, tedy srážky 
měřitelné. 

Letní dny – dny s výskytem teploty vzduchu 25.0°C a vyšší (výskyt cca od května do září). 

Tropické dny – dny s výskytem teploty vzduchu 30.0°C a vyšší (jsou to vždy též dny letní a jsou do nich 
též započítány, výskyt cca od června do srpna). 

Tropické noci – noci, během nichž teplota vzduchu nepoklesne níže než na 20.0°C (výskyt uprostřed 
léta). 
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Mrazivé dny – dny, v nichž teplota vzduchu poklesne pod 0.0°C (výskyt cca od listopadu do dubna). 

Ledové dny – dny, v nichž teplota vzduchu nevystoupí nad 0.0°C (výskyt cca od prosince do února). 

Tato část se dělí na klimatická data v textové podobě (průměrné hodnoty, extrémní hodnoty a další 
ukazatele), v grafické podobě (prezentace vybraných dat z části 2.1 v obrazové podobě) a závěrečnou 
bilanci. Též obsahuje nově žebříček dle průměru od roku 2005. 

2.1 Klimatická data v textové podobě 
V této části jsou prezentována čistá data získaná měřením, pozorování a výpočtem z dostupných dat. 
Data pocházejí z měření v Praze a středního Polabí. Odrážejí tedy průběh klimatu během roku 2020 dle 
různých časových intervalů v této oblasti, která patří mezi jedny z nejteplejších a nejsušších oblastí 
našeho území. Ke správné interpretaci zvláště některých dat je nutné znát definici pojmů, viz výše část 
2, které platí pro účely těchto dat a této statistiky. V dalších podsekcích jsou uvedeny jednotlivé sestavy 
(druhy) dat. 

2.1.1 Roční data 
Tato podsekce obsahuje pouze data a ukazatele obsahující celý rok 2020, popř. ucelené období 
s rozdělením do klimatických období od prosince 2019 do listopadu 2020. 

Rok 2020 

Průměrná roční teplota vzduchu: 11.41°C 

Průměrné roční srážky: 1.72mm 

Celkové roční srážky: 628.6mm 

Odchylky 

Nadprůměrné měsíce: Teplotně 7, Srážkově 4 

Podprůměrné měsíce: Teplotně 3, srážkově 4 

Průměrné měsíce: Teplotně 2, Srážkově 4 

Odchylky počítány dle datové řady od roku 2005. 

Rekordy a ukazatele 

Nejvyšší teplota vzduchu: 34.0°C (28.7.) 

Nejnižší teplota vzduchu: -5.4°C (3.1.) 

Nejvyšší denní úhrn srážek: 46.2mm (2.8.) 

Dny slunné: 63 z 366 dní 

Dny srážkové: 121 z 366 dní 

Dny s mlhou: 19 z 366 dní 

Bouřky: 16  

Dny mrazivé: 54 z 366 dní/období 

Dny ledové: 1 z 366 dní/období 
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Dny letní: 74 z 366/období 

Dny tropické: 18 z 366/období 

Noci tropické: 0 z 92 dní/období 

Vliv významných anticyklon: Xia, Ekart, Odilo, Rammesh 

Vliv významných cyklon: Sabine, Yulia, Zehra, Elli, Wicca, Foelke, Virpy, Hermine 

2.1.2 Sezónní data 
Tato podsekce obsahuje detailnější rozbor statistiky dat za jednotlivé měsíce nebo klimatická období 
roku 2020 a žebříčky ve vztahu k řadě od roku 2005. V případě období jde o statistiku za prosinec 2019 
až listopad 2020, tedy období klimatologické zimy, jara, léta a podzimu. 

Měsíce a období 2020 

Hodnoceno podle období prosinec 2019 až listopad 2020, dlouhodobé průměry. 

TEPLOTY A SRÁŽKY (Průměrná T, průměrné S, celkové S) 

Zima 2019/2020: 4.27°C, 1.01mm, 89.3mm 

Jaro 2020: 10.13°C, 1.58mm, 146.6mm 

Léto 2020: 20.05°C, 2.49mm, 229.2mm 

Podzim 2020: 11.21°C, 1.61mm, 147.0mm 

Další statistiky 

Nejteplejší měsíc: Srpen (21.41°C) 
Nejchladnější měsíc: Leden (2.66°C) 
Nejvlhčí měsíc: Říjen (3.37mm) 
Nejsušší měsíc: Leden (0.16mm) 
Nejslunnější měsíce: Duben (14) 
 

Měsíc s nejvyšším počtem dnů se srážkami: Červen (18) 
Měsíc s nejvyšším počtem ledových dnů: Leden (1) 
Měsíc s nejvyšším počtem mrazivých dnů: Leden (17) 
Měsíc s největším počtem letních dnů: Srpen (25) 
Měsíc s největším počtem tropických dnů: Srpen (10) 

2.2 Klimatická data v grafické podobě 
Tato sekce obsahuje pouze různé varianty sestav výše uvedených hodnot i hodnot zde neuvedených 
v grafickém znázornění. Výše jsou uvedena z prostorových důvodů hlavně zprůměrovaná data a data za 
delší časová období. Tyto grafy obsahují ovšem i údaje ostatní, například celoroční. 
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Obr. 1 Průměrná roční teplota vzduchu v roce 2020 

 

Obr. 2 Průběh denních úhrnů srážek v roce 2020 

 
Obr. 3 Průměrná teplota vzduchu v měsících roku 2020 
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Obr. 4 Minima teploty vzduchu v jednotlivých dnech roku 2020 

 

Obr. 5 Maxima teploty vzduchu v jednotlivých dnech roku 2020 

 
Obr. 6 Minima teploty vzduchu v jednotlivých měsících roku 2020 
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Obr. 7 Maxima teploty vzduchu v jednotlivých měsících roku 2020 

 
Obr. 8 Průměrné měsíční srážky v měsících roku 2020 

 
Obr. 9 Maxima srážek v měsících roku 2020 
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Měsíc/ukazatel Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září  Říjen Listopad Prosinec 
Rok 

celkem 

Dny mrazivé 17 4 12 6 0 0 0 0 0 0 5 10 54 

Dny ledové 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Dny letní 0 0 0 1 1 14 22 25 11 0 0 0 74 

Dny tropické 0 0 0 0 0 2 5 10 1 0 0 0 18 

Dny slunné 1 2 8 14 4 1 5 11 11 1 4 1 63 

Dny srážkové 6 15 8 3 16 18 9 13 5 15 7 6 121 

Dny s mlhou 6 0 1 0 1 0 0 0 0 4 5 2 19 

Bouřky 0 1 0 0 2 5 3 4 1 0 0 0 16 
Tab. 1 Přehled charakteristických dnů v jednotlivých měsících roku 2020 

Obr. 10 Přehled počtu charakteristických dnů v roce 2020 

Měsíc SRU < 1mm 
SRU do 
5mm SRU do 10mm SRU do 15mm SRU do 30mm SRU do 50mm Celkem 

Leden 5 1 0 0 0 0 6 
Únor 3 8 2 1 1 0 15 

Březen 1 2 2 1 1 0 7 
Duben 1 0 2 0 0 0 3 

Květen 2 11 1 1 0 1 16 

Červen 6 6 1 3 2 0 18 

Červenec 3 2 4 0 0 0 9 
Srpen 2 6 2 1 1 1 13 
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Září 0 3 0 0 1 1 5 
Říjen 7 3 4 0 1 0 15 

Listopad 4 2 1 0 0 0 7 
Prosinec 1 3 1 1 0 0 6 

Celkem 35 47 20 8 7 3   
Tab. 2 Přehled počtu dnů uvedených srážkových úhrnů v měsících roku 2020 

 

Obr. 11 Podíl počtu dnů uvedených srážkových úhrnů na celkovém ročním úhrnu srážek v roce 
2020 
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3 FOTOGRAFICKÁ DOKUMENTACE 
Poslední sekce zprávy před závěrem přináší doplnění veškerého shrnutí o fotografie z praktického 
průběhu počasí, následků extrémního počasí a stavu vodstva či krajiny. Fotografie byly pořízeny 
projektem Meteo Aktuality zejména v oblasti místa pozorování a v jeho blízkém okolí. Obsahem jsou 
ovšem i fotografie z některých jiných míst.  

 

 

Obr. 12 Důsledky působení nárazů větru při přechodu níží Sabine a Yulia“ v únoru 2020 
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Obr. 13 Oblak Cirrus tvaru uncinus v podobě úzkých pásů zakončených chomáčky 

 

Obr. 14 Přeháňka se sněhovými krupkami ve studeném proudění na počátku jara 
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Obr. 15 Detail pozorovateli blízké duhy na jedné z jarních přeháněk, tedy v období vhodném pro vznik 
duh i v průběhu dne 

 

Obr. 15 Během jara bylo často slunné a také suché počasí, kdy sucho pokračovalo z minulého roku 
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Obr. 16 Zatahování oblohy vrstvou oblaku Altocumulus v jarním období 

 

Obr. 17 Sucho během jara a předchozí mírná zima způsobily vyschnutí menších vodních toků jako 
zdrojů vody pro rybníky, rybník na Mladoboleslavsku (obec Struhy) na začátku května 
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Obr. 18 Přeháňková činnost v květnu včetně slabších jarních bouřek 

 

Obr. 19 Svěže zelené pole ječmene a pásy vysoké oblačnosti 
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Obr. 20 Červnová bouřková činnost byla velmi významná, bouřky produkovaly i déletrvající přívalové 
srážky a krupobití 

 

Obr. 21 Drobné chomáčky oblaku Altocumulus na pozdně jarní až letní obloze 
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Obr. 22 Detail části oblaku Ac na předchozím obrázku 

 

Obr. 23 Na červencové obloze se tradičně objevily noční svítící oblaky – noctilucent clouds 
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Obr. 24 Řeka Chrudimka kousek pod profilem Svídnice v červenci, po vydatných srážkách s dobrou 
vodností 

 

Obr. 25 Pozůstatky (náplava přírodního materiálu) po povodňovém průtoku na říčce Novohradce mezi 
obcemi Úhřetice a Úhřetická Lhota (kousek pod profilem Úhřetice), kudy na jaře a v létě prošel 

několikrát povodňový průtok 
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Obr. 26 Pozůstatky povodňových průtoků na sousední říčce Loučné u profilu Dašice v této obci 

 

Obr. 27 Vrstva oblaku Cirrocumulus uprostřed léta 
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Obr. 28 I přes prudké srážky v bouřkách na začátku srpna se vrátilo se slunným a horkým počasím 
během několika málo dnů sucho. Vysoká prašnost při sklizni obilovin v Polabí 

 

Obr. 29 Významná oblačnost spojená s přechodem bouřkové činnosti studené fronty 18. srpna 
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Obr. 30 Trvalé a vydatné srážky zasáhly naše území opětovně na konci září a v polovině října, 
v obdobných lokalitách způsobily povodňovou situaci 

 

Obr. 31 Rozpouštění jedné z říjnových ranních mlh, transformace na oblak Stratus až postupně Cumulus 
s kupovitou formou 
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Obr. 32 Zapadajícím Sluncem osvícená oblačnost Altocumulus, v pozadí patrná virga a oblaky Cirrus 

 

Obr. 33 Vrstva oblaku Stratocumulus v podobě vln, oddělených malými mezerami 
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Obr. 34 Podzimní ráz počasí trval i letos dlouho do zimy, krajina se může jevit v tomto období smutně, 
ale záleží na úhlu pohledu. Při jeho změně se jeví jako dosti veselé období 

4 ZÁVĚR 
Poskytuje závěrečné shrnutí základních údajů o průběhu počasí a klimatu v ČR během roku 2020 
s výčtem význačných projevů počasí. Též obsahuje základní informace o zprávě. 

V roce 2020 pokračovala velmi mírná zimní sezóna s postupně vysokou teplotou, která přinášela 
oblevy i do horských oblastí. Nedostatek sněhových zásob se projevil v pokračujícím suchu, které se 
přeneslo z velmi suchých let 2019 a 2018 do letošního roku. Jarní období bylo ve znamení průniku 
významných cyklon, které působily prostřednictvím extrémních poryvů větru značné škody nejen 
v našich již takto poškozených lesích. Během jarního období srážky ustávaly, častý byl sluneční svit a 
vysoká teplota vzduchu. Sucho se zvýraznilo po mírné zimě velmi rychle, průtoky vodních toků 
dosahovaly spíše podzimních nebo ještě nižších hodnot. Vysoká teplota přiměla kvést ovocné stromy a 
keře, což bohužel s častými vpády studeného vzduchu přinášejícími ranní mrazy způsobilo včetně 
nížinných oblastí s četným pěstováním ovoce značné škody. Během jarního období sucho skončilo, 
častěji se začaly vyskytovat vydatné až extrémní srážky. Srážková činnost byla průběžnější a tedy 
rovnoměrněji rozložena během delších období.  

Letní období bylo dle očekávání též mírnější a nikoli tak horké jako mnohá léta posledních roků. 
Chladnější a pokračující až na výjimky vlhčí ráz počasí vyjma některých oblastí značně zlepšil vodní 
bilanci. Průtoky vodních toků se až na výjimky zlepšily, při významných odtokových situacích došlo na 
vzestupy do úrovní i vyšších povodňových stupňů. Srážkově významné situace pokračovaly i 
v podzimním období. Stejně jako se zimní počasí promítalo dlouho do jarního období, tak i letní počasí 
trvalo déle. V polovině září byly ještě krátce zaznamenány tropické hodnoty teploty. Podzim byl vlhčí 
se dvěma extrémními srážkovými situacemi, které opět způsobily povodňové stavy na tocích zejména 
na S/SV/V a částečně jihu a ve střední části území ČR. Stále pokračoval mírný vláhový deficit bez 
větších odtoků na severozápadě, částečně západě a jihozápadě Čech.  
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Teplé počasí pokračovalo v převaze i na konci podzimu a začátku další zimní sezóny. Ranní mrazy byly 
v nižších polohách ojedinělé, oproti jarnímu období, kdy byly o poznání četnější a významnější.  

Počasí ukázalo, že jeho průběh v roce 2020 byl skutečně jiný. Zimní sezóny roku byly opět mírné, avšak 
spíše vlhčí. Potvrdilo se velké riziko ranních mrazů i v pozdějším jaru. Stejně tak i riziko vlivu 
významných cyklon v chladné části roku. Léto bylo ovšem také mírnější a celkově bylo vegetační 
období o poznání vlhčí než minimálně dvě předchozí. 

Význačné situace v ČR v roce 2019: 

 Vliv cyklony „Sabine“ na začátku února a extrémní vítr 
 Vliv cyklony „Yulia“ ke konci února a extrémní vítr 
 Suché období v dubnu, častý sluneční svit 
 Významné mrazy ve druhé poloviny jara, zejména vliv zmrzlých kolem 13. května 
 Významné srážkové a povodňové situace v květnu a červnu, trvalé srážky a přívalové deště 
 Silné bouřky, přívalové srážky a lokální povodně kolem 2. srpna 
 Delší období tropického a slunného počasí během srpna 
 Podzimní vydatné srážky a povodně kolem 26. září a 14. října 
 Opakovaný výskyt povodňové situace ve východní a jihovýchodní části ČR, rozvodnění týchž 

vodních toků opakovaně 

Význačné situace dle kritéria jejich významnosti: 

1. Vliv cyklony Sabine“ a extrémní vítr 
2. Četné a významné mrazy v pozdním jarní období a vliv na ovocné stromy a keře  
3. Vliv cyklony „Yulia“ a extrémní vítr 
4. Povodňové situace trvalých i přívalových srážek zejména na východě (především situace 

v červnu, na začátku srpna a v polovině října) 
5. Suché a slunné období v dubnu, pokračující značné sucho po mírné zimě bez dostatečných 

sněhových zásob 

Zpráva je rozdělena, jako v případě té loňské do 4 celků. První část měla za úkol struně popsat 
proběhlé počasí v tomto roce včetně synoptických příčin výskytu tohoto počasí s přiložením základních 
hodnot obecně v ČR i ve vztahu k místu našeho měření v Praze a okolí. Druhá část měla za úkol 
detailně prezentovat námi naměřená a vyhodnocená data za celý tento rok, jednotlivé měsíce, 
jednotlivá období a přidat nejrůznější hodnoty klimatických ukazatelů. To vše následně graficky 
znázornit a prezentovat. Třetí část byla zaměřena na prezentaci našich fotografií s dokumentací 
meteorologických jevů, hydrologie a důsledků proběhlého počasí, včetně stavu přírody. Poslední část, 
závěrová, měla za úkol poskytnout výčet extrémních situací v tomto roce a pokusit se je seřadit do 
žebříčku dle jejich extremity. Pokud se nevyskytne v ČR jiný značný extrém v počasí, většinou je na 
první příčce vliv významné cyklony spojené mimo jiné se silným větrem. Stejné to bylo i na počátku 
letošního roku, jinými slovy na konci minulé zimní sezóny. Cyklony v únoru opět přinesly extrémní vítr 
se značnými škodami. Vítr dominoval i v nižších polohách. Na Polské straně Krkonoš v maximu nárazu 
větru tato situace překonala dokonce pověstnou situaci vlivu cyklony „Kyrill“ z roku 2007. Na našem 
území ovšem nikoli. Situace při vlivu níže „Sabine“ byla u nás třetí nejvýznamnější s nárazem větru 
51m/s na Sněžce. Silnější náraz větru přinesla jen situace vlivu níže „Eberhard“ v roce předchozím 
(54.5m/s) a zmíněná situace při vlivu níže „Kyrill „ v roce 2007 (57.8m/s). V letošním roce byl významný 
též mráz ve vegetačním období a některé povodňové situace a přívalové lijáky v bouřkách. 

S přáním příjemného prožití roku 2021 za jakéhokoli počasí, informace o něm se vám budeme snažit i 
nadále podávat přesně, jasně a seriózně. 
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