
Zhodnocení (agro)meteorologických podmínek roku 2020



Podle novinářů byl nebývale chladný - NE

Byl deštivý – jak kdy a jak kde

Rok extrémů – Ano, povodně i sucho

Zimní sezóna skoro nebyla - Ano

Prý za to mohou letadla - NE









Takto vlhké roky byly vždy minimálně 
o 2°C chladnější = z nejvlhčích roků 
byl 2020 nejteplejší



10 teplotně 
nadprůměrných 
měsíců
1 normální
1 teplotně 
podprůměrný

6 nadprůměrných
6 podprůměrných



Zima bez sněhu nebo spíše podzim

Teplejší o 3,6 °C než je průměr let 1961-2000 Srážkově byla normální, ale sněhu bylo málo
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Zima bez sněhu nebo spíše podzim

Teplejší o 3,6 °C než je průměr let 1961-2000

20 % 6 %

62 % 71 %

Srážkově byla normální, ale sněhu bylo málo



Zima bez sněhu nebo spíše podzim

Celodenní mráz se vyskytoval sporadicky, 
více na Moravě

Minimální teplota neklesla nikde pod -20°C



Duben – vrchol suchého období



A pak začalo pršet….ale jen někde



V říjnu spadlo místy i 4 krát více srážek



V říjnu spadlo místy i 4 krát více srážek

- I přes velké úhrny srážek, to byl až osmý nejdeštivější říjen
- Ale od roku 1964 jsme tak deštivý říjen jako v roce 2020 neměly



Povodně

7-8. června: Olomoucký kraj, 2 mrtví, 280 domů postiženo, 500 mil Kč

13-14. června: východní Čechy, 1 mrtví, 10+ mil Kč

18-21. června: většina ČR, 6 mrtvých, stovky mil. Kč, nejhorší od roku 2013 – oběti/škody

14-16. října: Morava, východní Čechy, Frýdlantsko, bez obětí, stovky mil. Kč, hydrologicky 
nejhorší od roku 2013



Jak je zima důležitá pro množství vody

- Výroba energie z vodních elektráren může sloužit jako dobrý ukazatel množství vody 
v řekách

- Sníh se ukazuje jako velice důležitý zdroj vody – rok 2019 (sníh v zimě) výrazně vyšší 
výroba.

- Výroba v roce 2020: chyběl sníh a až půl roku vydatných srážek ke konci října 
dokázalo dohnat deficit sněhu



Vliv letecké dopravy?

- V médiích a konspiračních teorií se často objevuje, že chladný a vlhký rok byl způsoben 
výpadkem letecké dopravy

Odchylka globální teploty vzduchu v roce 2020 vůči průměru 1981-2010

- Rok 2020 byl globálně nejteplejší společně s rokem 2016. V Evropě byl dokonce nejteplejší
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Vliv letecké dopravy?

PROČ BY VÝPADEK GLOBÁLNÍ LETECKÉ DOPRAVY ZNAMENAL VÍCE DEŠTĚ 
ZROVNA V ČESKÉ KOTLINĚ?

Srážky jsou hodně variabilní a deficit srážek v letech 2015-2020 (duben) a poté nástup vyšších 
úhrnů nebyl poprvé….období 2015-2020 ale doprovázeno rekordními teplotami 



Děkuji za pozornost


