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SynoptickSynoptickéé ppřřííččiny poiny poččasasíí

•• Velmi intenzivnVelmi intenzivníí cykloncyklonáálnlníí ččinnost v innost v 
oblasti severnoblasti severníího Atlantiku a pho Atlantiku a přřilehlilehléé ččáásti sti 
Evropy aEvropy ažž po Ruskopo Rusko

•• Nad jiNad jižžnníí Evropou naopak oblast vysokEvropou naopak oblast vysokéého ho 
tlaku vzduchu a chybtlaku vzduchu a chyběějjííccíí meridionmeridionáálnlníí
slosložžka proudka prouděěnníí nad Evropou=nad Evropou=> tepl> tepláá
advekceadvekce nad stnad střřednedníí EvropouEvropou



Mapa odchylek AT 500 Mapa odchylek AT 500 hPahPa od normod normáálu na severnlu na severníí
polokouli polokouli 

1.1. – 20.1.2007 21.2. – 29.2.2008



Mapa odchylek vektoru vMapa odchylek vektoru věětru vtru v hladinhladiněě 1000 1000 
hPahPa od normod normáálu na severnlu na severníí polokouli polokouli 

1.1. – 20.1.2007 21.2. – 29.2.2008



Vznik a vývoj tlakových nVznik a vývoj tlakových níížžíí



ZZáákladnkladníí charakteristiky ncharakteristiky něěkterých tlakových kterých tlakových 
nníížžíí s výrazným dopadem na pos výrazným dopadem na poččasasíí u nu nááss

ROK MĚSÍC DEN A HODINA
(UTC)

VÝCHOZÍ BOD -
OD

KONEČNÝ BOD – DO 
/TLAK VE STŘEDU 

TLAKOVÉ NÍŽE (HPA)

DÉLKA 
DRÁHY 
(KM)

RYCHLOST 
(KM/HOD.)

1990 1 25. 00 – 26. 12 západně od Irska jižní Švédsko/965 ~2200 ~61

1994 1 26. 12 – 28. 12 jižně od Islandu Kaliningradská
oblast/980

~2750 ~57

2005 12 16. 00 – 17. 00 jižní Norsko západní Bělorusko/975 ~1500 ~63

2007 1 18. 06 – 19. 00 sever Britských 
ostrovů

Litva/965 ~1850 ~103

2008 1 1.3.00 – 2.3.00 jižní Norsko Lotyšsko/971 ~850 ~35

Rychlost postupu vybraných tlakových níží v oblasti východní Atlantik – Evropa

tlakový gradient Kyrill – (směr jih – sever, z Alp k Baltskému moři 5,6 hPa/100 km) 

tlakový gradient Emma – (směr jihozápad – severovýchod, z jižního Německa k 
severnímu Polsku 4,2 hPa/100 km) 



ZZáákladnkladníí charakteristiky ncharakteristiky něěkterých tlakových kterých tlakových 
nníížžíí s výrazným dopadem na pos výrazným dopadem na poččasasíí u nu nááss

Nejvyšší gradienty tlaku vzduchu na území České republiky při postupu tlakových níží

ROK MĚSÍC DEN HODINA
(SEČ)

STANICE TLAK NA 
HLADINU MOŘE 

(HPA)

TLAKOVÝ 
GRADIENT

HPA/100 KM

SMĚR NEJVYŠŠÍHO 
TLAKOVÉHO 
GRADIENTU

České
Budějovice

1003,8

Cheb 995,4

České
Budějovice

1002,1

Ústí nad Labem 992,3

České
Budějovice

1011,2

Liberec 1001,4

České
Budějovice

992,7

Ústí nad Orlicí 981,5

České
Budějovice

999,6

Ústí nad Labem 988,4

ChebCheb 992,5992,5

LiberecLiberec 983,2983,2

4,64,6
(9,3/200)(9,3/200)

JZ JZ – SVSV2008 33 11 09:0009:00

5,7
(11,2/195)

J – S2007 1 18 18:00

6,0
(11,2/185)

JZ – SV2005 12 16 16.00

4,8
(9,8/205)

J – S1994 1 28 09:00

5,0
(9,8/195)

J – S1994 1 28 04:00

4,3
(8,4/195)

JV – SZ1990 1 25 19:00



SynoptickSynoptickáá situacesituace

18.1.2007 22 UTC
1.3.2008 12 UTC

V

1025



Pohled z druPohled z družžic a radaric a radarůů EmmaKyrill



Mapa Mapa ČČR s nejsilnR s nejsilněějjšíšími nmi náárazy vrazy věětrutru

KyrillKyrill (18. (18. -- 19.1.2007)19.1.2007) Emma (1. Emma (1. -- 2.3.2008)2.3.2008)



PorovnPorovnáánníí nnáárazrazůů vvěětru na synoptických stanictru na synoptických stanicíích ch ČČR a blR a blíízkzkéého okolho okolíí
Kyrill Emma

Stanice Den Čas (SEČ) Náraz (m/s) Den Čas (SEČ) Náraz (m/s)

Holešov 19 06:00 23 01 20:23 26

Brno Tuřany 19 07:00 28 01 11:33 33

Dukovany 19 07:00 32 01 11:19 33

Churáňov 19 00:00 38 01 07:51 29

Kocelovice 18 22:00 43 02 14:31 30

Temelín 19 00:00 35 01 10:23 28

Pardubice 18 23:00 32 01 19:03 26

Svratouch 19 07:00 40 01 21:07 38

Plzeň 18 22:00 34 01 09:39 35

Přimda 19 00:00 39 01 08:23 32

Cheb 18 22:00 28 01 08:48 28

Karlovy Vary 19 07:00 29 01 08:51 28

Grosser Arber 19 01:00 47 01 11:00 43

Červená 19 00:00 33 01 18:57 23

Lysá hora 19 05:00 41 01 19:25 35

Ostrava Mošnov 19 01:00 30 01 11:44 24

Šerák 19 02:30 41 02 10:50 35

Praha Libuš 18 20:00 27 01 18:19 21

Praha Ruzyně 18 21:00 35 01 16:08 27

Košetice 18 17:00 25 01 10:21 35

Přibyslav 19 00:00 33 01 10:44 37

Milešovka 18 23:00 47 01 17:41 40

Ústí nad Labem 19 07:00 44 01 17:13 31

Liberec 19 02:00 32 01 18:57 27

Fichtelberg 18 22:00 51 01 09:00 43

Sněžka 18 23:00 60 01 20:00 47



PrPrůůbběěh rychlosti vh rychlosti věětru ptru přři pi přřechodu tlakových nechodu tlakových níížžíí
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ModelovModelovéé ppřředpovedpověědidi
Lokální modely – předpověď až na 72 hodin dopředu - Předpověď nárazu větru - Aladin

Z 28.2. 12

Z 29.2. 00

Z 29.2. 12

Z 1.3. 00



PPřředpovedpověědndníí a výstraa výstražžnnáá sluslužžba ba ČČHMHMÚÚ
- Běžná předpověď
- Informační zprávy – internetové zpravodajství
- Výstražný informace SIVS:

- Předpovědní výstražná informace (PVI)
- Informace o výskytu extrémních jevů (IVEJ)

Kyrill – přes běžnou předpověď a informačních zpráv avizován s několikadenním  předstihem.  SIVS PVI 
04/07 vydaná s 30 hodinovým předstihem 

• VÝSTRAŽNÁ INFORMACE
• ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚř
•
• Číslo:     PVI_04/07
• Vydaná:    středa 17.01.2007 14.02 (13:02 UTC)
• Na jevy:   Velmi silný vítr (extrémní stupeň nebezpečí), 
• Povodňové ohrožení (extrémní stupeň nebezpečí), 
• Silný vítr (vysoký stupeň nebezpečí), 
• Silný trvalý déšť (vysoký stupeň nebezpečí), 
• Povodňová pohotovost (vysoký stupeň nebezpečí), 
• Povodňová bdělost (nízký stupeň nebezpečí),                
• Platnost:  od čtvrtka 18.01.2007 06.00 do soboty 20.01.2007 18.00

Emma - přes běžnou předpověď a informačních zpráv avizován s několikadenním  předstihem.  SIVS PVI 
09/08 vydaná s 18 hodinovým předstihem 

• VÝSTRAŽNÁ INFORMACE
• ČHMÚ a ODBORU HMZ VGHMÚř
•
• Číslo:     PVI_09/08
• Vydaná:    pátek 29.02.2008 11.36 (10.36 UTC)
• Na jevy:   Velmi silný vítr (extrémní stupeň nebezpečí), 
• Povodňové ohrožení (extrémní stupeň nebezpečí), 
• Povodňová pohotovost (vysoký stupeň nebezpečí),           
• Platnost:  od soboty 01.03.2008 01.00 do neděle 02.03.2008 20.00
•



VýstraVýstražžnnéé systsystéémy v rmy v ráámci evropskmci evropskéého prostoru EMMA ho prostoru EMMA 
EuropeanEuropean MultiserviceMultiservice MeteorologicalMeteorological AwarenessAwareness

• Od Emmy se výstražné informace SIVS 
začaly objevovat i na stránkách 
„Meteoalarmu“
(http://www.meteoalarm.eu/), který je 
provozován v rámci projektu EMMA 
organizací EUMETNET. Tímto krokem jsou 
výstražné informace pro území České
republiky veřejně dostupné všem v rámci 
evropského prostoru a ČHMÚ se už
definitivně stává aktivním členem tohoto 
projektu.

http://www.meteoalarm.eu/)


VýstraVýstražžnnéé systsystéémy v rmy v ráámci evropskmci evropskéého prostoru EMMA ho prostoru EMMA 
EuropeanEuropean MultiserviceMultiservice MeteorologicalMeteorological AwarenessAwareness



ZZáávvěěry ry KyrillKyrill & Emma& Emma

KKyrillyrill
smsměěr postupu po nepr postupu po nepřříílilišš obvyklobvykléé (p(přříímomoččaařře) e) 
drdráázeze

rozlorozložženeníí a intenzita dvou výrazných tlakových a intenzita dvou výrazných tlakových 
úútvartvarůů: hlubok: hlubokáá a rychle se pohybuja rychle se pohybujííccíí tlakovtlakováá
nníížže pe přřes Severnes Severníí a Baltska Baltskéé momořře a ze a záároveroveňň
mohutnmohutnáá tlakovtlakováá vývýšše nad Pyrenejským e nad Pyrenejským 
poloostrovem, poloostrovem, ččíímmžž vznikl neobvykle velký vznikl neobvykle velký 
tlakový gradient nad ztlakový gradient nad záápadnpadníí a sta střřednedníí EvropouEvropou

samotnsamotnáá tlakovtlakováá nníížže se pohybovala extre se pohybovala extréémnmníí
rychlostrychlostíí a to nejen nad ocea to nejen nad oceáánem (90 anem (90 ažž 100 100 
km/hod.) km/hod.) 

EmmaEmma
obvykly smobvykly směěr postupu r postupu –– zpomalenzpomaleníí rychlosti, rychlosti, 
vvííceceččetnetnéé rozdrozděělenleníí ((ššttěěpenpeníí) st) střředu nedu níížže, resp. e, resp. 
tvorba sekundtvorba sekundáárnrníích tlakových nch tlakových níížžíí -- oslabenoslabeníí
intenzity intenzity 

rozlorozložženeníí a intenzita tlakových a intenzita tlakových úútvartvarůů: hlubok: hlubokáá
tlakovtlakováá nníížže pohybuje pohybujííccíí se pse přřes jies jižžnníí SkandinSkandinááviviíí a a 
zzáároveroveňň tlakovtlakováá vývýšše nad Pyrenejským e nad Pyrenejským 
poloostrovem poloostrovem -- velký tlakový gradient nad velký tlakový gradient nad 
zzáápadnpadníí a sta střřednedníí EvropouEvropou

Doba trvDoba trváánníí velmi silnvelmi silnéého vho věětru tru 

Ve vzduchovVe vzduchovéé hmothmotěě bohatbohatéé na vlhkost intenzivnna vlhkost intenzivníí dynamickdynamickéé procesy procesy -- zejmzejmééna na nna na náávvěětrných trných 
stranstranáách nach naššich hor výraznich hor výraznáá srsráážžkovkováá ččinnost, pinnost, přři pi přřechodu studenechodu studenéé fronty i vznik intenzivnfronty i vznik intenzivníích bouch bouřřek.ek.

Pozn.: vPozn.: víítr spojený str spojený s tlakovými ntlakovými níížžemi a eventuemi a eventuáálnlníí zpzpůůsobensobenéé šškody neovlivkody neovlivňňuje jen tlakový gradient, uje jen tlakový gradient, 
rychlost a drrychlost a drááhy postupu tlakovhy postupu tlakovéé nníížže, ale i dale, ale i dalšíší faktory jako je zemfaktory jako je zeměěpisnpisníí šíšířřka, orografie (nadmoka, orografie (nadmořřskskáá
vývýšška, vodnka, vodníí plochy), flplochy), flóóra, zra, záástavba, smstavba, směěr a vývoje tlakových nr a vývoje tlakových níížžíí, pop, popřř. i ro. i roččnníí obdobobdobíí a dokonce i a dokonce i 
ččlovlověěk svými nevhodnými zk svými nevhodnými záásahy do psahy do přříírody.rody.

CirkulaCirkulaččnníí anomanomáálie lie –– popoččasasíí ve stve střřednedníí EvropEvropěě bylo výraznbylo výrazněě ovlivnovlivněěno silnýmno silným
zzáápadnpadníím (zonm (zonáálnlníím) proudm) prouděěnníím, zcela chybm, zcela chyběějjííccíím m meridionmeridionáálnlníímm proudprouděěnníím zem ze
severnseverníího kvadrantu a ho kvadrantu a žžáádnou dnou cykloncyklonáálnlníí ččinnostinnostíí veve StStřředomoedomořříí. . 



KyrillKyrill vs. Emmavs. Emma
Charakteristika Kyrill Emma

Směr postupu středu níže Oceán -> Severní moře         -> 
Baltské moře

Oceán -> jižní Skandinávie   -> 
Baltské moře

Rychlost postupu středu níže 90 km/hod. -> 100 km/hod. 60-90 km/hod. -> 35 km/hod*.

Tvorba sekundární tlakové níže* Ne Ano

Teplý sektor tlakové níže Otevřený Uzavřený 

Tlakový gradient nad západní a 
střední Evropou

~5,6 hPa/100 km ~4,2 hPa/100 km

Nejvyšší tlakový gradient nad ČR 5,7 hPa/100 km 4,6 hPa/100 km

Doba přechodu studené (podružné
studené) fronty přes ČR

Kolem půlnoci Během dopoledne

Maximální náraz větru v ČR 60 m/s - Sněžka 47 m/s - Sněžka

Výskyt bouřek v ČR Četné v severní polovině území Četné na většině území

Výskyt srážek přes 30 mm/24h 
(Interové stanice)

4 1

Pokáceno lesů 10 000 000 m3 dřeva 2 100 000 m3 dřeva (předběžně)

Počet usmrcených osob 4 (ČR),  40 (Evropa) 1 (ČR), 14 (Evropa) 



ZZáávvěěrr

• Výjimečně mimořádný leden 2007

• Kyrill a Emma - výjimečně mimořádný meteorologický jev

• Česká republika měla v obou případech velké štěstí, a to i při nepochybně velkých 
škodách způsobených větrem. Mimořádný vítr spojený s vysokými teplotami a 
srážkami by za běžných okolností způsobil povodně, ale s ohledem na absenci 
sněhové pokrývky v době přechodu tlakových níží k velkým povodním nedošlo, resp. 
hladiny toků se zvedly jen na několika menších tocích 

• Když by Kyrill přecházel v období, kdy přecházela Emma následky by 
pravděpodobně byly daleko horší

ČČHMHMÚÚ vs. vs. KyrillKyrill vs. Emmavs. Emma
• Modelové výstupy (předpovědí) velmi dobré

• předpovědní složky ČHMÚ všechny tyto extrémní výkyvy počasí předpověděly velice dobře 

• Včasná reakce předpovědních meteorologických a hydrologických služeb ČHMÚ

• Zapojení do evropského systému Meteoalarm - výzva a úspěch pro ČHMÚ a Českou 
republiku 
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