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Úvod 

Typizace povětrnostních situací je dělení situací na základě společných znaků 

charakterizovaných základními meteorologickými prvky na daném území s vazbou 

ke konkrétnímu stavu počasí. 

Synoptická typizace měla v dřívějších dobách význam především pro předpověď 

počasí, v dnešní době se využívá hlavně pro statistická zpracování, v předpovídání počasí 

postupně ustoupila numerickým modelům, které nabídly mnohem spolehlivější metody 

předpovědí počasí. Typizace též bývá využívána ke studiu všeobecné cirkulace. V naší 

práci jsme synoptickou typizaci využili ke statistickému zpracování posledních šedesáti let 

na území ČR. 

Úkolem této bakalářské práce je zjistit, zda od roku 1945 tedy od doby, kdy se 

na našem území započalo se synoptickou typizací, došlo k změnám v četnostech 

jednotlivých synoptických typů či kjiným trendům, zda se bude jednat o výrazné změny 

v četnostech či půjde o změny spíše menšího rázu. Jedním z cílů je zjistit, zda ke změnám 

v četnostech došlo v rámci jednotlivých měsíců, ročních obdobích nebo během celého 

roku. Druhým úkolem práce je porovnat v rámci jednoho typu jednotlivá období dvaceti let 

a to v průměrných mapách absolutní topografie (AT) hladiny 500 hPa, teploty vzduchu 

v hladině AT 850 hPa a rozložení přízemního tlaku. Tyto charakteristiky jsme zkoumali 

v rámci ročních období. 

Tato práce si ale neklade za cíl podrobný popis jednotlivých synoptických typů, zde 

bychom laskavého čtenáře odkázali na [ 13]. 
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Všeobecná cirkulace atmosféry 

Podle [6] všeobecnou cirkulací atmosféry nazýváme souhrn vzdušných proudění 

velkých rozměrů. Všeobecná cirkulace ovzduší představuje velmi složitý a neustále se 

měnící systém vzdušných proudů. Projevy všeobecné cirkulace jsou velmi rozmanité, 

závisí především na nepřetržitě vznikajících a zanikajících vlnách a vzdušných vírech, 

které se neustále vyvíjejí a přemísťují po různých drahách. 

Kdyby Země nerotovala kolem své osy a vlastnosti zemského povrchu by byly 

konstantní, byla by cirkulace v atmosféře mnohem jednodušší. Pokud bychom uvažovali 

takovéto zjednodušené podmínky pro Zemi, ohřívaly by se nejvíce rovníkové oblasti 

a nejméně oblasti polární. Vznikl by jeden uzavřený koloběh vzduchu mezi pólem 

a rovníkem. U rovníku by teplý vzduch stoupal vzhůru, ve vyšších vrstvách proudil 

k pólům, kde by se ochladil a jako těžší klesal dolů. Ve spodních vrstvách atmosféry by 

proudil zpět k rovníku a cyklus by se opakoval. Rozdílně by se ohřívala i přivrácená 

a odvrácená strana Země ke Slunci a docházelo by ke vzniku proudění vzduchu z teplejší 

oblasti do chladnější. Ani v tomto přiblížení by tedy nebyla cirkulace vzduchu v atmosféře 

zcela jednoduchá a jednoznačná. 

Na Zemi rotující kolem své osy působí Coriolisova síla, která má svůj původ právě 

v zemské rotaci a proto se též nazývá síla zemské rotace. Tato síla stáčí vzdušné proudy 

tak, že na severní polokouli působí vpravo od původního směru proudu a na jižní polokouli 

naopak. Síla zemské rotace nemění velikost rychlosti, ale jen směr pohybu. Velikost této 

síly je na rovníku nulová a směrem k pólům se zvětšuje. Coriolisova síla působí vždy 

kolmo na směr pohybujícího se tělesa, nekoná žádnou práci a nezvětšuje kinetickou 

energii, viz [ 1 O]. 

Povrch Země se různě ohřívá, což je zapříčiněno rozdílným dodáváním sluneční 

energie v různých zeměpisných šířkách a nestejnoměrným ohříváním nestejnorodě 

rozloženého moře a pevniny. Také různé povrchy pevniny jsou rozdílně zahřívány díky 

odlišnému albedu, tepelné vodivosti půdy, vlhkosti či výskytu rostlinného porostu. 

V důsledku působících faktorů jako je Coriolisova síla a nerovnoměrné ohřívání Země 

můžeme v zjednodušeném modelu rozdělit cirkulaci na zemském povrchu na oblast 

rovníku, pasátovou oblast, oblast mírných šířek a na cirkulaci polárních oblastí. 
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Podle [10] leží v oblasti rovníku pásmo klidu, které je široké 200 - 300 km. Během 

roku se pohybuje v zeměpisné šířce 3 - 10° a častěji se vyskytuje na severní polokouli. 

V tomto pásmu tišin je pozorován snížený tlak, značná oblačnost a srážky, což odpovídá 

výstupným proudům. Dle [7] se v troposféře na obou polokoulích v zeměpisných šířkách 

mezi 25° až 40° nachází pás vysokého tlaku vzduchu. Na severní polokouli je díky 

nerovnoměrnému rozložení pevnin a oceánů situace složitější než na jižní polokouli. 

Například v oblasti Asie se vysoký tlak vzduchu v zimě posouvá až do mírných šířek. 

Pasáty jsou větry vznikající ve spodních vrstvách troposféry, které proudí od subtropů 

k rovníku a na severní polokouli jsou vlivem Coriolisovy síly uchylovány vpravo, 

tzn. na severovýchod. V horních vrstvách troposféry naopak vzduch proudí od rovníku 

k subtropům aje nazýván antipasátem. Okolo třicátých rovnoběžek směřují antipasáty díky 

vychýlení Coriolisovou silou podél rovnoběžek, zde vzduchová hmota sestupuje a částečně 

se vrací s pasáty k rovníku. Ve spojitosti s tím je klima v tomto pásu velmi suché 

a zapříčiňuje vznik širokých pouští. 

Pásmo nižšího tlaku na rovníku ani vyšší tlak v subtropickém pásu nejsou 

nepřetržitými pásy, u rovníku vznikají tři oddělené cyklóny a v subtropech na obou 

polokoulích tři anticyklóny. Rovníkové cyklóny se rozkládají převážně nad pevninou 

a anticyklóny v subtropickém pásu naopak nad oceány. Pro Evropu je nejdůležitější 

subtropická anticyklóna u Azorských ostrovů. Cirkulace v tropech a subtropech je též 

ovlivňována nerovnoměrným ohříváním pevnin a oceánů během roku, čímž vznikají 

monzuny, které mohou výrazně změnit rozdělení vzdušných proudů. Dle Chromova [6] 

jsou monzuny „stálá vzdušná proudění sezónního charakteru, vyznačující se náhlou 

změnou převládajícího směru větru od zimy k létu a naopak". Nejvýznamnější oblastí 

monzunového charakteru cirkulace je jihovýchod a východ Asie. 

Cirkulační kola nejsou úplně uzavřena a tak část vzduchu z antipasátů odtéká také 

do mírných šířek, tato vzduchová hmota se může za vhodných okolností dostat až 

do polárních oblastí. Naopak do pasátové cirkulace vtéká vzduch z polárních a mírných 

šířek. 

Cirkulace v mírných šířkách je mnohem složitější. Statistické výsledky (viz [10]) 

ukázaly vcelku pravidelný pokles tlaku vzduchu od subtropické oblasti k 60° zeměpisné 

šířky na obou polokoulích. V polárních oblastech směrem k pólu tlak vzduchu opět mírně 

vzrůstá. Pouze průměrné rychlosti a směry větrů nám dovolují zjistit charakter všeobecné 

cirkulace vzduchu v této oblasti. Pozorování ukazují, že ve vyšších vrstvách troposféry 

v zeměpisných šířkách mírného pásu převládá západo-severozápadní proudění, jak je 
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uvedeno v [10]. Podle [7] není ani v mírných šířkách jen jediný pás nízkého tlaku. Toto 

pásmo je rozděleno na řadu cyklón, které se nalézají nad nejvíce ohřátým zemským 

povrchem. Například v zimě je velmi zřetelná oceánská poloha cyklón. Nad ochlazenou 

souší především v oblasti Asie se naopak tvoří mohutné anticyklóny. Pro Evropu je 

podstatná Islandská níže. Rozdělení tlaku vzduchu je v mírných šířkách hodně proměnlivé 

a složité. Vzniká tu hodně střídajících se cyklón a anticyklón, které vytvářejí v každém 

okamžiku komplikovaný systém vzdušných proudů a rozdělení těchto proudů se s časem 

mění velmi rychle. Mimotropická cirkulace se tedy rozpadá v řadu jednotlivých vedle sebe 

existujících celulárních cirkulací, které jsou méně stabilní než tropické cirkulace. 

V mírných šířkách máme vždy řadu vedle sebe a nad sebou existujících základních 

proudění se složkami mířícími k rovníku a k pólům. Rozložení proudů v této oblasti je tedy 

velmi složité. 

Dle [1 O] je proudění vzduchu v polárních oblastech podmíněno tepelně. Na sever 

od sedmdesáté rovnoběžky převládají díky Coriolosově síle severovýchodní vzduchové 

proudy. Toto severovýchodní proudění je silněji vyjádřeno v Antarktidě než v Arktidě. 

Vyšší tlak v polárních krajích se vytváří převážně nad nejvíce vychladlými pevninskými 

oblastmi (např. Grónsko či Sibiř),jakje uvedeno v [7]. 
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Klasifikace synoptických situací 

Již od počátků rozvoje synoptické meteorologie v 19. století se meteorologové snažili 

zachytit a předpovědět vývoj počasí pro déle trvající období. Jednou z možností, jak bylo 

možné předpovědět počasí, je i typizace povětrnostních situací. Typizací povětrnostních 

situací se využívá pro statistická zpracování v dynamické klimatologii, letecké 

a synoptické meteorologii, pro střednědobou a dlouhodobou předpověď i v dalších 

meteorologických odvětvích, viz [ 4]. 

Podle [3] je aktuální stav atmosféry neopakovatelný. Pokud ovšem přejdeme 

k zevšeobecnění jednotlivých situací, můžeme dané stavy třídit a typizovat. Zevšeobecnění 

ovšem přináší i nevýhody. Například určování hranic mezi jednotlivými typy je velmi 

subjektivní a proto bylo nutné jednotlivé typy velmi přesně definovat. 

Na typizaci povětrnostních situací se můžeme dívat ze dvou hledisek: na typizaci 

počasí a na typizaci cirkulace. Pojem typu počasí je dle Čubukova [5] definován 

takto: „Typ počasí je komplexní charakteristika počasí, popsaná určitými znaky, širokými 

nebo úzkými gradacemi většího nebo menšího počtu prvků." Typizace počasí nám neříkají, 

proč se daný typ vyskytuje a čím je počasí daného typu způsobené. V meteorologii se více 

využívá typizace cirkulačních procesů, kterou si vyžádala především synoptická 

meteorologie a to pro účely předpovědi počasí a pro studium cirkulace. Tyto typizace 

bývají zpravidla spjaty s určitým počasím. 

Dle [4] nemají typizace a kalendáře povětrnostních situací absolutní platnost, nýbrž 

platnost prostorově, časově a účelově omezenou. Například typizace určená pro západní 

Evropu už nebude vhodná pro střední Evropu. 

V oblasti Evropy a přilehlé části severního Atlantiku se v 19. století používaly 

především typizace podle Teisserence de Borta, Van Bebbera a Schinzeho typizace. 

Teisserence de Bort sledoval rozložení průměrného tlaku nad atlanticko-evropskou oblastí 

a jeho vliv na charakter zimy. Typizace Van Bebbera vycházela z trajektorií cyklón 

v Evropě. Schinze dělil ve své typizaci jednotlivé situace dle polohy frontální zóny. 

Pro studium všeobecné cirkulace na severní polokouli se využívalo Dzerdzejevského 

typizace, která spočívala ve studiu trajektorií vpádů studeného vzduchu z oblasti pólu 

k jihu. Jednotlivé typy se dělily podle toho, v jaké geografické oblasti a v kolika proudech 

proběhl vpád chladného vzduchu. Výhodou této typizace bylo, že se zabývala procesy 
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na celé severní polokouli. Další typizací pro severní polokouli byla typizace Vangengejm

Girsova, která byla primárně určena pro studium v polární oblasti, později se však rozšířila 

na oblast severního Atlantiku, Evropy a na Tichý oceán. Ta rozlišovala tři hlavní formy 

cirkulace v oblasti Atlantiku a Evropy a tři v Pacifiku, tzv. východní, západní 

a meridionální. Tato typizace byla velmi málo vázána na konkrétní počasí a tudíž se též 

více hodila ke studiu všeobecné cirkulace vzduchu. 

Multanovskij zavedl do synoptiky metodu výzkumu atmosférických procesů pomocí 

tzv. přirozených synoptických období. Multanovského definice přirozeného období dle [3] 

říká, že: „Přirozené synoptické období je časový úsek, kdy se rozvíjí určitým způsobem 

orientovaný proces v přirozené oblasti, při zachování znaku pole." 

S konkrétním počasím je dobře spjata typizace Baurova. Jednotlivé typy jsou 

charakterizovány téměř stacionárním rozložením řídících tlakových útvarů. Jak je uvedeno 

v [2], Baur v roce 1947 definoval cirkulační období, tzv. Grosswetterlagen (GWL), jako 

„rysy celkového stavu atmosféry, které trvají několik dní a které udávají ráz počasí 

v jednotlivých částech území". Podle [3] bývají cirkulační celky tohoto typu též nazývány 

všeobecné povětrnostní situace. Základem Baurovy typizace je stejně jako 

u Vangengejma-Girsova předpoklad konstantnosti hlavních teplých a studených proudů. 

Typizace dle Baura je vhodnější pro menší oblasti jako je střední a západní Evropa či 

Balkán. Baurova typizace bývá často zaměňována s přirozeným synoptickým obdobím. 

Přirozené synoptické období se může občas shodovat se všeobecnou povětrnostní situací, 

rozdíl je však v prostorovém měřítku a ve vazbě těchto cirkulačních typů na počasí. 

Typizace všeobecných povětrnostních situací klade důraz na přiřazení určitého rázu počasí 

k danému typu a umožňuje tak v synoptické meteorologii předpověď vývoje počasí. 

Všeobecné povětrnostní typizace jsou základem pro mnoho typizací používaných v rámci 

jednotlivých menších regionů v Evropě. Pro oblast Německa byl vypracován katalog 

povětrnostních situací Bauerem a později Hessem a Brezowským. Katalog Hesse

Brezowského uvádí tyto typy: smíšený, zonální a meridionální, který dále pro větší 

přesnost dělíme na severní, severovýchodní a jižní. 

Dle Brádky [2] kladou Bauerovy GWL větší důraz na počasí během období, 

Multanovskij se naopak snaží zachytit spíše určitý mechanismus cirkulace. G WL se více 

shodují s Vangengejmovými elementárními synoptickými procesy, během nichž se 

zachovává směr hlavních teplých a studených proudů. 
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V rámci České republiky se pro účely střednědobé předpovědi zpočátku vycházelo 

z Baurovy typizace. Ta byla použitelná v evropském měřítku, ale účelu klasifikace 

synoptických typů pro oblast ČR moc nevyhovovala, jak konstatuje Brádka [2]. 

Jak je uvedeno v [4] do roku 1959 se v Československu též vycházelo z kalendáře 

Hesse-Brezowského. Tato typizace sice byla určena pro celou střední Evropu, ale dobře 

vyhovuje pouze území západního Německa. Typizace Hesse-Brezowského plně 

neodpovídala typizaci vhodné pro území Československa a tak začaly postupně vznikat 

typizace a kalendáře povětrnostních situací platné pro naše území. Zpracovávali je 

pracovníci hydrometeorologického ústavu (HMÚ) a podobnou práci také publikoval 

F.Rein. Československá typizace byla kompromisem mezi typizacemi Multanovského 

a Baurovou. 

Pro období 1948 - 1953 byly jednotlivé typy určeny těmito autory: J. Brádka, 

A. Dřevikovský, z. Gregor a J. Kolesár, v práci Počasí v typických povětrnostních 

situacích [1]. Typizace byla sestavena na základě Baurových Grosswetterlagen, které byly 

publikovány v katalogu Hesse-Brezowského. Bylo však provedeno několik změn, některé 

situace byly rozděleny na podtypy, některé sloučeny v jednu situaci a část byla úplně 

vynechána tak, aby jednotlivé typy co nejvíce vyhovovaly území Čech a Moravy. Konečný 

počet typů byl dvacet. Při zpracovávání typizace jednotlivých dnů byl kladen důraz 

na jednoznačnost a nespornost dané situace a tím pádem vznikaly dny, které nebyly 

určeny. V tomto zpracování byla proto určena jen asi polovina dnů daného období. 

Pro účel prognózy by nevýrazné situace s nejasnými charakteristikami počasí stejně 

neměly mnoho významu. 

Při zpracovávání kalendáře povětrnostních situací pro období 1946 - 1965 byl každý 

typ prověřen podle denních synoptických map a na jejich základě bylo zkonstruováno 

cirkulační schéma a také popis typu cirkulace. Jelikož byl otypován každý den, muselo být 

přidáno dalších pět cirkulačních typů. Počet typů se tedy zvýšil na dvacet pět. 

V době svého vzniku měla synoptická typizace význam v každodenní předpovědní 

praxi, především se zaměřením na menší oblasti. Zpřesnění předpovědi mělo hospodářský 

význam (např. snazší určování ranních mrazíků pro jednotlivé oblasti), usnadnění řízení 

prací v zemědělství, v některých průmyslových odvětvích a v dopravě. V letecké službě 

bylo použito stejných metod k vypracování charakteristik leteckých tratí a letišť 

v typických situacích. 

V Katalogu povětrnostních situací pro území ČSSR [9], který byl vydaný v roce 1968, 

jsou situace statisticky zpracovány do r. 1965. Od této doby je pokračování tohoto 
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kalendáře každoročně zajišťováno pracovníky ČHMÚ a SHMÚ a výsledky za celý rok 

jsou publikovány v Meteorologických zprávách. Od roku 1991 se roční typizační kalendáře 

připravují pro Českou a Slovenskou republiku zvlášť. V dnešní době je možné typy 

povětrnostních situací pro jednotlivé roky najít též na webových stránkách Českého 

hydrometeorologického ústavu, viz [13]. 

V současnosti, vzhledem k rychlému vývoji numerických předpovědních metod, se 

typizace synoptických situací využívá jenom pro diagnózu celkové atmosférické cirkulace 

v atlanticko-evropském prostoru a ke statistickým zpracováním, díky čemuž můžeme 

pozorovat změny v cirkulaci nad oblastí severního Atlantiku a Evropy, což bylo také cílem 

této bakalářské práce. 
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Změny četností synoptických typů 

Pro území Československa máme k dispozici následující zpracování četností 

synoptických typů. 

Období let 1881 - 1950 zpracoval Dr. Josef Jílek [8] pomocí Katalogu Hesse 

a Brezowského. Zjistil, že nejméně se vyskytoval typ smíšený, za ním následoval typ 

zonální a nejčetnější byl typ meridionální. Ovšem četnost jednotlivých typů během roku 

značně kolísala. 

Za léta 1946 - 1965 jsou situace statisticky zpracovány v Katalogu povětrnostních 

situací pro území ČSSR [9]. Podrobné statistické zpracovaní povětrnostních situací podle 

typizace kolektivu ČHMÚ a SHMÚ za období 1946 - 1985 je v publikaci Rozbor výskytu 

povětrnostních situací a počasí s nimi spojeného od J. Starého [12]. Výsledky jsou zde 

dokumentovány řadou tabulek a grafů a samostatná kapitola je věnována následnostem 

situací. 

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, od roku 1965 jsou zpracovány povětrnostní 

situace pro území ČSSR. Dnes jsou kalendáře typů k dispozici na internetu [13], odkud 

jsme také čerpali pro účely této práce. Zpracovali jsme tedy období šedesáti let od roku 

1946 do roku 2005. Nejprve jsme studovali změny četnosti výskytu jednotlivých typů 

a to formou kolísání pětiletých součtů. Nejdříve jsme pro každý synoptický typ 

zkonstruovali graf četností po měsících. Tyto grafy ale nebyly názorné a neprokazovaly 

žádné výrazné trendy. Dále jsme dělali grafy četností pro jednotlivá roční období. Ani tyto 

grafy se neukázaly vhodné pro naši práci. 

Využili jsme tedy jen grafy celoročních četností jednotlivých typů. Grafy, u kterých 

byly pozorovány určité trendy ve formě poklesů nebo nárůstů četností či jejich výraznější 

změny, jsou uvedeny v Příloze 1. U četností zbylých synoptických typů se výrazné trendy 

neukázaly a proto je neuvádíme. Jednotlivé grafy jsme proložili spojnicí trendu 

polynomického typu. U většiny grafů se jedná o polynomické proložení 2. stupně. 

U synoptických typů NWa (severozápadní anticyklonální situace), SEc Gihovýchodní 

cyklonální situace), C (cyklóna ve střední Evropě) a Cv (cyklóna výšková) jsme použili 

3. stupně polynomu. Proložení u několika grafů zcela neodpovídá jejich průběhu, ale nám 

šlo především o vykreslení hlavní charakteristiky poklesu či nárůstu četností. 
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U grafu č. 1 pro synoptický typ Wa je vidět pokles četností v letech 1946 až 2005 

a to především od roku 1981 do roku 2000, v posledním pětiletí je naopak zřetelný malý 

nárůst. Graf č. 2 ukazuje pouze malý pokles četností typu NWa v několika posledních 

pětiletích. U četnosti typu Ne v grafu č. 3 je nejdříve vidět mírný pokles a potom opět 

nárůst četnosti, kdy minima četnosti je dosaženo v období tří pětiletí v letech 1966 - 1980. 

V grafu č. 4 je vidět pokles četností synoptického typu Ea v celém uvažovaném období. 

V pátém grafu pro typ SEc je vidět velký růst četnosti v osmdesátých letech a v posledním 

pětiletí 20. století a náhlý pokles četnosti v následujícím pětiletí. Synoptický typ SWa 

v grafu č. 6 má nejvyšší četnost v prvním a posledním pětiletí z našeho zkoumaného 

období, u ostatních pětiletí je zřetelný malý pokles četnosti, kdy minimálních hodnot 

dosahuje během tří pětiletí v letech 1986 - 2000. V sedmém grafu, ve kterém jsou hodnoty 

četností pro synoptický typ Bp, je zřetelný velký nárůst četnosti. V posledním pětiletí byl 

typ Bp dokonce o 185 dnů četnější než v prvním pětiletí. U grafu č. 8 pro typ C je mezi 

roky 1945 a 1960 vidět prudký nárůst četnosti a v dalších letech mírný pokles, kde 

nejmenší hodnoty četností bylo dosaženo v pětiletí mezi roky 1971 - 197 5. U četností typu 

Cv, které jsou vyneseny do grafu č. 9, je zřetelný prudký nárůst četnosti mezi léty 

1966 - 1975, v dalších letech potom mírný pokles. V grafu č. 10 pro synoptický typ A je 

ve druhém pětiletí náhlý prudký pokles, v dalších dvou pětiletích rychlý nárůst a ve zbytku 

období mírný pokles četnosti daného typu pro jednotlivá pětiletí. Četnost synoptického 

typu Ap1 znázorněná v grafu č. 11 vykazuje růst, kdy minimální četnosti byly ve dvou 

pětiletích v období 1956 - 1965 a maximálních hodnot v posledním zkoumaném pětiletí. 

Ve dvanáctém grafu pro typ Ap2 je též zřetelný nárůst četnosti tohoto typu a to především 

mezi desetiletím 1971 - 1980. 
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Dlouhodobé změny cirkulace 

Naším úkolem bylo také zpracovat průměrná pole hladiny AT (absolutní topografie) 

500 hPa, teploty vzduchu v hladině AT 850 hPa a přízemní tlakové pole za šedesátileté 

období pro oblast severního Atlantiku a Evropy a jednotlivé charakteristiky porovnat. 

Využili jsme dostupný archiv dat z Earth System Research Laboratory (ESRL), 

ve kterém jsou však k dispozici data od roku 1948 a tak jsme zpracovali pouze 

osmapadesátileté období v rozmezí let 1948 - 2005, které jsme rozdělili na tři období. 

První období je tak pouze osmnáctileté, následující dvě jsou už dvacetiletá. Jednotlivá 

dvacetiletí jsme ještě rozdělili po ročních obdobích (jaro - březen, duben, květen; léto -

červen, červenec, srpen; podzim - září, říjen, listopad; zima - prosinec, leden, únor). 

Průměrné mapy jsme vykreslili pomocí programu na webové stránce 

http://www.cdc.noaa.gov/Composites/Day [14]. Vybrali jsme tyto čtyři synoptické typy, 

které mají větší četnost: Wc - západní cyklonální situace, Wal - západní anticyklonální 

situace letního typu, NW c - severozápadní cyklonální situace, Wa - západní 

anticyklonální situace, jejich bližší popis najdeme na [13]. Mapy jednotlivých 

charakteristik jsou v Příloze 2. 

Situace Wc 
U západního cyklonálního typu Wc je pro hladinu AT 500 hPa pro jarní období vidět 

zřetelné snížení polohy této hladiny ve druhém a třetím dvacetiletí ve srovnání s prvním 

dvacetiletím a to především v severní Evropě (obr. 1). Druhé a třetí dvacetiletí jsou téměř 

totožná (obr 2, 3). V létě ve třetím dvacetiletí je vidět nižší hladina AT 500 hPa nad 

Grónskem proti předchozím dvěma dvacetiletím (obr. 4 - 6). Na podzim je opět vidět 

pokles výšky této hladiny v severní části Evropy a Atlantiku ve druhém dvacetiletí a lehké 

zvýšení v posledním dvacetiletí (obr. 7 - 9). Mapa zimního rozložení hladiny AT 500 hPa 

je ve všech třech obdobích skoro beze změn, snad jen s výjimkou slabého zvýšení 

jihozápadně od Pyrenejského poloostrova (obr. 10 - 12). U rozložení teploty vzduchu 

v hladině AT 850 hPa pro synoptický typ Wc je na jaře vidět lehké ochlazení v Itálii 

ve druhém dvacetiletí (obr. 14) následované oteplením ve třetím dvacetiletí (obr. 15). 

V letním období je vidět lehké oteplení severu Skandinávského poloostrova od druhého 
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dvacetiletí oproti prvnímu dvacetiletí (obr. 16 - 18), na podzim je naopak severní část 

oblasti Atlantiku a Evropy o něco teplejší v prvním dvacetiletí (obr. 19) a v zimě jsou 

mapy téměř stejné až na malý posun izoterm na sever ve třetím dvacetiletí (obr. 22 - 24). 

U rozložení přízemního tlaku na jaře je velmi zřetelné prohlubování tlakové níže u Islandu 

ve druhém a ještě více ve třetím dvacetiletí a roztažení tlakové výše do větší části 

Středomoří (obr. 25 - 27). V létě se oblast nízkého tlaku vzduchu přesunula nad sever 

Evropy a v průběhu našeho zkoumaného období slábne, tlaková výše se přesunula více 

na východ a ve druhém dvacetiletí je výraznější (obr. 28 - 30). Na podzim nejdříve oblast 

nízkého tlaku vzduchu mírně zeslábla ve druhém dvacetiletí oproti prvnímu, ale ve třetím 

období se opět zvýraznila. Tlaková výše se ve druhém a třetím dvacetiletí rozšířila více 

do jižní Evropy (o br. 31 - 3 3). V zimním období se tlaková níže ve třetím dvacetiletí 

rozšířila až západně od Islandu. Oblast vysokého tlaku vzduchu nad jižní Evropou se 

ve druhém a třetím dvacetiletí zvýraznila (obr. 34 - 36). 

Situace Wal 
Synoptický typ Wal je převážně letní typ a tak jsme ho zpracovali pouze pro letní 

měsíce. Mapy hladiny 500 hPa jsou zobrazeny na obr. 37 - 39. Ve třetím dvacetiletí 

pozorujeme zvýšení této hladiny v severní Africe. U map rozložení teploty v hladině 

AT 850 hPa vzduchu jsou v prvním a druhém dvacetiletí vidět u Islandu a Grónska nižší 

teploty než v posledním dvacetiletí (obr. 40 - 42). Rozložení přízemního tlakového pole 

ukazuje ve druhém dvacetiletí prohloubení níže u Islandu oproti prvnímu dvacetiletí a její 

posun na západ v posledním dvacetiletí. Ve druhém dvacetiletí je též vidět mírné 

zmohutnění oblasti vysokého tlaku vzduchu nad Azorskými ostrovy (obr. 43 - 45). 

Situace NWc 
U map znázorňujících hladinu AT 500 hPa pro synoptický typ NWc v jarním období 

je u druhého dvacetiletí vidět přechodné snížení hladiny nad Pyrenejským poloostrovem 

(obr. 46 - 48). V letním období je u prvního a třetího dvacetiletí pozorovatelné snížení 

hladiny AT 500 hPa nad Norskem a Švédskem (obr. 49 - 51). Na podzim je zřetelné 

zvýšení hladin ve druhém a především ve třetím dvacetiletí v severních oblastech Atlantiku 

(obr. 52 - 54). Mapy hladiny AT 500 hPa pro zimní období neprokazují větší rozdíly 

v jednotlivých dvacetiletích (obr. 55 - 57). Na jaře má rozložení teploty vzduchu v hladině 

AT 850 hPa minimální rozdíly, jen ve druhém dvacetiletí je zřetelný mírný posun izoterm 
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kjihu (obr. 58 - 60). V letním období jsou opět rozdíly teplot pro zkoumaná dvacetiletí 

a synoptický typ NWc minimální, pouze ve druhém dvacetiletí pozorujeme slabé oteplení 

na severu Britských ostrovů (obr. 61 - 63). V prvním dvacetiletí lze na podzim detekovat 

teplejší oblasti nad severovýchodní Evropou proti druhému a třetímu dvacetiletí 

(obr. 64 - 66). V zimním období mapy ukazují posun izoterm k severu ve druhém (obr. 68) 

a ještě výrazněji ve třetím dvacetiletí (obr. 69). U rozložení přízemního tlaku vzduchu na 

jaře je vidět zvýšení tlaku nad Islandem ve druhém a třetím dvacetiletí (obr. 71, 72), 

v těchto dvacetiletích je též zvýrazněna oblast nižšího tlaku nad Skandinávským 

poloostrovem. V letním období v prvním dvacetiletí je zřetelněji vyjádřena níže nad 

severovýchodní Evropou i výše nad západní Evropou (obr. 73 - 75). Na podzim je na 

mapách přízemního tlaku vzduchu vidět zeslábnutí tlakové níže nad severem Evropy (obr. 

76 - 78). V zimě je v prvním dvacetiletí vidět několik center tlakových níží, které se 

v druhém dvacetiletí spojí v jednu oblast nízkého tlaku vzduchu a ve třetím tato oblast 

nízkého tlaku zeslábne (obr. 79 - 81). Tlaková výše ve druhém dvacetiletí mírně mohutní. 

Situace Wa 
U synoptického typu Wa pro mapy hladiny AT 500 hPa v jarním období je vidět 

výrazné zvýšení této hladiny v severním Atlantiku a severní Evropy ve druhém dvacetiletí 

oproti prvnímu a třetímu dvacetiletí, ve kterém byla hladina na severovýchodě 

Euroatlantické oblasti ještě více snížena (obr. 82 - 84). V letním období je hladina 

AT 500 hPa v prvním dvacetiletí níže proti následujícím dvěma dvacetiletím, ve třetím 

dvacetiletí se hladina na severu Afriky mírně zvyšuje (obr. 85 - 87). Pro podzim mapy 

znázorňují zvýšení hladiny ve třetím dvacetiletí (obr. 88 - 90). V zimě pozorujeme 

na mapách hladin AT 500 hPa nižší hladinu nad jižní Evropou v prvním dvacetiletí oproti 

dvěma následujícím dvacetiletím (obr. 91 - 93). U rozložení teploty vzduchu v hladině 

AT 850 hPa pro synoptický typ Wa a jarní období je pozorováno zvýšení teploty 

ve druhém dvacetiletí na severu Afriky a jižní Evropy (obr. 94 - 96). V létě je vidět 

oteplení v severní části našeho zkoumaného území ve druhém a třetím dvacetiletí 

(obr. 97 - 99). Mapy teploty vzduchu v hladině AT 850 hPa na podzim ukazují oteplení 

jižní Evropy ve třetím dvacetiletí (obr. 100 - 102). Na mapě pro zimní období je pozorován 

jazyk teplého vzduchu nad Francií ve druhém dvacetiletí (obr. 103 - 105). Rozložení 

přízemního tlaku na jaře ukazuje výraznější prohloubení tlakové níže u Skandinávského 

poloostrova ve třetím dvacetiletí (obr. 106 - 108). V létě je pás nižšího tlaku nad severem 
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Euroatlantického prostoru v prvním dvacetiletí širší proti zbylým dvěma dvacetiletím 

a ve druhém dvacetiletí je výraznější tlaková výše nad Atlantikem (obr. 109 - 111 ). U map 

rozložení přízemního tlaku na podzim je pozorováno prohloubení tlakové níže 

nad severním Atlantikem v prvním dvacetiletí proti druhému a třetímu dvacetiletí, 

ve kterých se naopak oblast vysokého tlaku vzduchu rozšířila o oblast Středozemního moře 

(obr. 112 - 114). V zimním období ve třetím dvacetiletí se tlaková níže přesunula od severu 

Skandinávského poloostrova k Islandu a oblast vysokého tlaku vzduchu ve druhém a třetím 

dvacetiletí zmohutněla nad střední a jižní Evropou (obr. 115 - 117). 
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Závěr 

V první kapitole této bakalářské práce je podán stručný přehled všeobecné cirkulace 

na Zeměkouli. Dále je zde shrnuta historie typizace povětrnostních situací nejen pro naše 

území ale i pro severní polokouli se zaměřením na Evropu. 

Naším úkolem bylo zjistit, zda došlo v četnostech typů za posledních šedesát let 

k nějakým změnám. Sledování časových změn četností po měsících a ročních období se 

ukázalo nevhodným vzhledem k většinou malému výskytu jednotlivých situací za tato 

kratší časová období, a tak jsme se zabývali pouze změnami ročních počtů formou součtů 

po celých pětiletích. U většiny synoptických typů nebyl nalezen výraznější trend. Jejich 

četnosti tak během období 1946-2005 jen mírně kolísají. Výrazný pokles jsme zaznamenali 

pouze u synoptického typu Ea, výrazný nárůst byl pozorován u synoptických typů Bp, Ap1 

a Apz. Tento zjištěný trend by mohl svědčit o větší proměnlivosti počasí v České republice 

během posledních cca 20 let, ale tento závěr vyslovujeme pouze jako hypotézu bez 

možnosti podat zde podrobnější průzkum. 

V druhé části se věnujeme popisu změn výšky hladiny AT 500 hPa, teploty vzduchu 

v hladině AT 850 hPa a přízemního tlaku vzduchu pro vybrané synoptické typy Wc, Wal, 

NWcaWa. 

U synoptického typu Wc je na jaře a na podzim vidět zvýšení hladiny AT 500 hPa 

nad severní Evropou prvním dvacetiletí, na jaře ve třetím dvacetiletí se výrazněji 

prohloubila tlaková níže u Skandinávského poloostrova a v zimě ve třetím dvacetiletí se 

rozšířila oblast tlakové výše nad Středomoří i tlaková níže nad Islandem oproti předchozím 

dvěma dvacetiletím. To by mohlo svědčit o výraznějším tlakovém gradientu a tedy 

silnějším proudění ve spodní troposféře nad západní a střední Evropou při tomto typu 

cirkulace. Mapy charakteristik synoptického typu Wal vykazovaly nejmenší rozdíly ze zde 

vybraných typů. U synoptického typu NW c lze dokumentovat hlavně zeslabení přízemní 

výše nad východním Atlantikem a níže nad severním Atlantikem oproti prvnímu 

dvacetiletí. Pro hladinu AT 500 hPa bylo pro synoptický typ Wa zvýšení hladiny 

od druhého dvacetiletí v létě a zeslabení anticyklóny v zimě nad jižní Evropou od druhého 

dvacetiletí. Rozložení přízemního tlaku u tohoto typu ukazuje výrazné prohloubení níže 

nad Skandinávií ve třetím dvacetiletí pro jarní období. 
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I když nelze pozorovat či dokumentovat nějaké výrazné změny v rozložení pole teplot 

v AT 850 hPa, výšky hladiny AT 500 hPa či přízemního tlaku vzduchu, k určitým změnám 

a kolísáním během období 1948-2005 dochází, přičemž celkově lze sledovat určitou změnu 

charakteru cirkulace odpovídající poněkud proměnlivějšímu počasí v České republice. 

Nicméně by bylo zapotřebí podrobnějšího zkoumání pro potvrzení či vyvrácení této 

hypotézy. 
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Graf č.1: četnost synoptického typu Wa v letech 1946-2005 
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Graf č.2: četnost synoptického typu NWa v letech 1946-2005 
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pětiletí 
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Graf č.3: Četnost synoptického typu Ne v letech 1946-2005 
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Graf č.4: četnost synoptického typu Ea v letech 1946-2005 

46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-00 01-05 

pětiletí 
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Graf č.5: Četnost synoptického typu SEc v letech 1946-2005 
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pětiletí 

Graf č.6: četnost synoptického typu SWa v letech 1946-2005 

46-50 51-55 56-60 61-65 66-70 71-75 76-80 81-85 86-90 91-95 96-00 01-05 

pětiletí 
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Graf č. 7: četnost synoptického typu Bp v letech 1946-2005 
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Graf č.8: četnost synoptického typu C v letech 1946-2005 
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Graf č.9: četnost synoptického typu Cv v letech 1946-2005 
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pětiletí 

Graf č.10: četnost synoptického typu A v letech 1946-2005 
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Graf č.11: Četnost synoptického typu Ap1 v letech 1946-2005 
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Graf č.12: četnost synoptického typu Ap2 v letech 1946-2005 
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Příloha 2 
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Obr.1: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wc na jaře v letech 1948 - 1965 

Obr.2: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wc na jaře v letech 1966 - 1985 

Obr.3: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wc na jaře v letech 1986 - 2005 
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Obr.4: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ W c v létě v letech 1948 - 1965 

Obr.S: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wc v létě v letech 1966 - 1985 

Obr.6: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wc v létě v letech 1986 - 2005 
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Obr.7: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wc na podzim v letech 1948 - 1965 

Obr.8: Hladina AT 500 hPa pro synoptický typ 
Wc na podzim v letech 1966 - 1985 

Obr.9: Hladina AT 500 hPa pro synoptický typ 
Wc na podzim v letech 1986 - 2005 
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Obr.IO: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ W c v zimě v letech 1948 - 1965 

Obr.11: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ W c v zimě v letech 1966 - 1985 

Obr.12: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wc v zimě v letech 1986 - 2005 



Obr.13: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
najaře v letech 1948 - 1965 

Obr.14: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
najaře v letech 1966 - 1985 

Obr.15: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
najaře v letech 1986 - 2005 

30 

Obr.16: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
v létě v letech 1948 - 1965 
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Obr.17: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
v létě v letech 1966 - 1985 
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Obr.18: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
v létě v letech 1986 - 2005 



Obr.19: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
na podzim v letech 1948 - 1965 

Obr.20: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
na podzim v letech 1966 - 1985 

Obr.21: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
na podzim v letech 1986 - 2005 
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Obr.22: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
v zimě v letech 1948 - 1965 

Obr.23: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
v zimě v letech 1966 - 1985 

Obr.24: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wc 
v zimě v letech 1986 - 2005 



Obr.25: Přízemní tlakové pole pro syn.typ Wc 
najaře v letech 1948 - 1965 

Obr.26: Přízemní tlakové pole pro syn.typ Wc 
najaře v letech 1966 - 1985 

Obr.27: Přízemní tlakové pole pro syn.typ Wc 
najaře v letech 1986 - 2005 
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Obr.28: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
W c v létě v letech 1948 - 1965 

Obr.29: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wc v létě v letech 1966 - 1985 

Obr.30: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
W c v létě v letech 1986 - 2005 



Obr.31: Přízemní tlakové pole pro syn.typ W c 
na podzim v letech 1948 - 1965 

Obr.32: Přízemní tlakové pole pro syn.typ Wc 
na podzim v letech 1966 - 1985 

Obr.33: Přízemní tlakové pole pro syn.typ Wc 
na podzim v letech 1986 - 2005 
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Obr.34: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wc v zimě v letech 1948 - 1965 
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Obr.35: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
W c v zimě v letech 1966 - 1985 
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Obr.36: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wc v zimě v letech 1986 - 2005 



Obr.37: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wal v létě v letech 1948 - 1965 
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Obr.38: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wal v létě v letech 1966 - 1985 

Obr.39: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wal v létě v letech 1986 - 2005 
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Obr.40: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wal v létě 
v letech 1948 - 1965 

Obr.41: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wal v létě 
v letech 1966 -1985 

Obr.42: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wal v létě 
v letech 1986 - 2005 
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Obr.43: Přízemní tlakové pole pro syn.typ Wal 
v létě v letech 1948 - 1965 

Obr.44: Přízemní tlakové pole pro syn.typ Wal 
v létě v letech 1966 - 1985 

Obr.45: Přízemní tlakové pole pro syn.typ Wal 
v létě v letech 1986 - 2005 
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Obr.46: Hladina AT 500 hPa pro syn. typ 
NWc najaře v letech 1948 - 1965 

Obr.47: Hladina AT 500 hPa pro syn. typ 
NWc najaře v letech 1966 - 1985 
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Obr.48: Hladina AT 500 hPa pro syn. typ 

NWc najaře v letech 1986 - 2005 
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Obr.49: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ NWc v létě v letech 1948 - 1965 

Obr.50: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ NWc v létě v letech 1966 - 1985 

Obr.51: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ NWc v létě v letech 1986 - 2005 
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Obr.52: Hladina AT 500 hPa pro 
synoptický typ NW c na podzim 
v letech 1948 - 1965 

Obr.53: Hladina AT 500 hPa pro 
synoptický typ NW c na podzim 
v letech 1966 - 1985 

Obr.54: Hladina AT 500 hPa pro 
synoptický typ NW c na podzim 
v letech 1986 - 2005 



Obr.SS: Hladina AT SOO hPa pro synoptický 
typ NW c v zimě v letech 1948 - l 96S 

Obr.S6: Hladina AT SOO hPa pro synoptický 
typ NWc v zimě v letech 1966 - 198S 

Obr.S7: Hladina AT SOO hPa pro synoptický 
typ NWc v zimě v letech 1986 - 200S 
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Obr.S8: Teplota vzduchu v hladině 
AT 8SO hPa pro syn. typ NWc 
najaře v letech 1948 - 196S 

Obr.S9: Teplota vzduchu v hladině 
AT 8SO hPa pro syn. typ NWc 
na jaře v letech 1966 - 198S 

Obr.60: Teplota vzduchu v hladině 
AT 8SO hPa pro syn. typ NWc 
na jaře v letech 1986 -200S 



Obr.61: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc v létě 
v letech 1948 - 1965 

Obr.62: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc v létě 
v letech 1966 - 1985 

Obr.63: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc v létě 
v letech 1986 - 2005 
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Obr.64: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc 
na podzim v letech 1948 - 1965 

Obr.65: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc 
na podzim v letech 1966 - 1985 
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Obr.66: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc 
na podzim v letech 1986 - 2005 



Obr.67: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc 
v zimě v letech 1948 - 1965 

Obr.68: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc 
v zimě v letech 1966 - 1985 

Obr.69: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ NWc 
v zimě v letech 1986 - 2005 
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Obr. 70: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NWc na jaře v letech 1948 -1965 

Obr. 71: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NWc na jaře v letech 1966 - 1985 

Obr.72: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NWc na jaře v letech 1986 - 2005 



Obr.73: Přízemní tlakové pole pro syn. typ 
NW c v létě v letech 1948 - 1965 

Obr.74: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NW c v létě v letech 1966 - 1985 

Obr.75: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NWc v létě v letech 1986 - 2005 

40 

Obr.76: Přízemní tlakové pole pro syn. typ 
NWc na podzim v letech 1948 - 1965 

Obr.77: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NWc na podzim v letech 1966 - 1985 

Obr.78: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NWc na podzim v letech 1986 - 2005 



Obr.79: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NW c v zimě v letech 1948 - 1965 

Obr.80: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NWc v zimě v letech 1966 - 1985 

Obr.81: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
NWc v zimě v letech 1986 - 2005 
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Obr.82: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wa na jaře v letech 1948 - 1965 

Obr.83: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wa na jaře v letech 1966 - 1985 

Obr.84: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wa najaře v letech 1986 - 2005 



Obr.85: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wa v létě v letech 1948 - 1965 

Obr.86: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wa v létě v letech 1966 - 1985 

Obr.87: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wa v létě v letech 1986 - 2005 
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Obr.88: Hladina AT 500 hPa pro 
synoptický typ Wa na podzim 
v letech 1948 - 1965 

Obr.89: Hladina AT 500 hPa pro 
synoptický typ Wa na podzim 
v letech 1966 - 1985 

Obr.90: Hladina AT 500 hPa pro 
synoptický typ Wa na podzim 
v letech 1986 - 2005 



Obr .91: Hladina AT 5 00 hPa pro synoptický 
typ Wa v zimě v letech 1948 - 1965 

Obr.92: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wa v zimě v letech 1966 - 1985 

Obr.93: Hladina AT 500 hPa pro synoptický 
typ Wa v zimě v letech 1986 - 2005 
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Obr.94: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa 
najaře v letech 1948 - 1965 

Obr.95: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa 
na jaře v letech 1966 - 1985 

Obr.96: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa 
najaře v letech 1986 - 2005 



Obr.97: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa v létě 
v letech 1948 - 1965 

Obr.98: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa v létě 
v letech 1966 - 1985 

Obr.99: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa v létě 
v letech 1986 - 2005 
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Obr.100: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa 
na podzim v letech 1948 - 1965 

Obr.101: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa 
na podzim v letech 1966 - 1985 

Obr.102: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa 
na podzim v letech 1986 - 2005 



Obr.103: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa v zimě 
v letech 1948 - 1965 

Obr.104: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa v zimě 
v letech 1966 - 1985 

Obr. I 05: Teplota vzduchu v hladině 
AT 850 hPa pro syn. typ Wa v zimě 
v letech 1986 - 2005 
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Obr.106: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa najaře v letech 1948 - 1965 

Obr.107: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wanajaře v letech 1966- 1985 

Obr. l 08: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa najaře v letech 1986 - 2005 
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Obr.109: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa v létě v letech 1948 - 1965 

Obr.110: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa v létě v letech 1966 - 1985 

Obr .111: Přízemní tlakové pole pro syn. typ 
Wa v létě v letech 1986 - 2005 
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Obr.112: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa na podzim v letech 1948 - 1965 

Obr.113: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa na podzim v letech 1966 - 1985 

Obr.114: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa na podzim v letech 1986 - 2005 



Obr.115: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa v zimě v letech 1948 - 1965 

Obr.116: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa v zimě v letech 1966 - 1985 

Obr.117: Přízemní tlakové pole pro syn.typ 
Wa v zimě v letech 1986 - 2005 
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