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The issue of interactions and back couplings of the processes in the earth physical 

climatic system (see flows, circulation of the atmosphere, fluxes of the energy, etc.) is 

formation of pressure fields, which have significant influence on climate and weather.  Their 

leading formations (pressure heights and lows) decide about the dynamics of the fluxes in the 

atmosphere and thereby about formation of conditions for the precipitations, especially in the 

matter of extremes, which lead to occurrence of floods and droughts. For this reasons, 

oscillations in the physical climatic system, as North Atlantic Oscillation (NAO), Arctic 

Oscillation (AO) Southern Oscillation (SO) etc. and their eventually telecconections, become 

centre of interest in the last decades. Task of this work is order issues of these researches in 

the relation to occurrence of catastrophic floods and periods of drastic droughts in the middle 

Europe.  
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1.ÚVOD 

 

 

V současné době se mnoho vědců zabývá otázkou hydrologických extrémů, a to jak 

povodňových situací, tak i sucha. Je to tím, že řešení ochrany před škodlivými účinky těchto 

jevů je čím dál naléhavější, protože se zesilováním jejich extremity s rostoucím rozvojem 

socioekonomické sféry se zvyšuje i zranitelnost životního prostředí. Povodně znamenají 

jednak přímé riziko ztráty majetku nebo dokonce životů a jednak i nepřímé riziko ohrožení 

lidského zdraví a psychiky, narušení výrobních procesů atp. Sucho představuje problém  

pohrom poměrně s největším počtem postižených lidí, který se drasticky v současné době týká 

určitých částí světa, jako jsou především suché oblasti Afriky a Blízkého východu. Současně 

však hrozí rozšíření tohoto rizika na další území, nevyjímaje ani Evropu, konkrétně její jižní 

část. 

Ani v době tzv. předinstrumentální éry nezůstala tato problematika stranou zvýšeného 

veřejného zájmu, jak o tom svědčí četné záznamy do kronik, análů či letopisů. Přírodní 

procesy, například povodně či sucho, nebyly ovšem sledovány z hlediska jejich příčin, nýbrž 

převážně jako jednotlivé události. Později, tzn. již v instrumentální době (zhruba od 

18. století), se tento přístup změnil a začaly se studovat podrobněji příčinné jevy i jejich 

predaktibilita. Získané poznatky se využívají tedy již i prognosticky, tzn. například, že 

příčinou povodní jsou srážky určité velikosti a s určitým časovým předstihem či naopak, že 

příčinou sucha je určitá dlouhotrvající nepřítomnost srážek a vyčerpání zásob vody v krajině. 

Ve druhé polovině 20. století došlo k intenzivnímu zkoumání srážkoodtokových vztahů a 

následně i k modelování různých hydrologických situací, mezi nimi například i vzniku, 

průběhu a následku povodní.  

Před pokračujícím výzkumem nutně vyvstaly další otázky, co je vlastně „příčinami 

příčin“ těchto extrémních situací, neboli impulsem pro jejich vznik? Které z typů cirkulačních 

situací v atmosféře, které přenášejí vláhu a ovlivňují výskyt, rozložení a intenzitu 

dopadajících srážek, jsou příčinou změn ve vodnosti toků a extrémních projevů v odtokové 

odezvě?  

V současné době se z těchto důvodů velice intenzivně sledují faktory, které mají vliv 

na cirkulační pohyby v atmosféře. Jedním z takovýchto faktorů jsou klimatické oscilace, které 

udávají kolísání rozdílů tlaku vzduchu v různých oblastech. Tyto rozdíly a jejich časová 
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proměnlivost mají za následek změny směru a intenzity proudění vzduchových hmot, jež 

přenášejí vláhu do různých oblastí naší planety, čímž ovlivňují průběh počasí.  

Na počasí v Evropě má pravděpodobně největší vliv tzv. Severoatlantská oscilace 

(NAO), udávající změny v rozložení a intenzitě tlakových polí nad severní částí Atlantského 

oceánu. Dalšími důležitými klimatickými oscilacemi jsou například tzv. Jižní oscilace (SO), 

která je úzce spojena se známým a velice intenzivně sledovaným jevem El Niño, nebo tzv. 

Arktická oscilace (AO). 

Cílem této práce je proto stručný popis vývoje poznatků o všeobecné cirkulaci 

atmosféry a proudění v oceánech, vysvětlení klimatických jevů NAO, SO a AO, přičemž 

hlavní pozornost je věnována Severoatlantské oscilaci. Zároveň je provedena krátká rešerše, 

týkající se vlivu klimatických oscilací na teplotu a srážky v Evropě, na vodnost a periodicitu 

evropských a českých toků a na vznik hydrologických extrémů. Zahrnuta je i kapitola 

pojednávající o vlivu kolísání geomagnetické aktivity na klimatické oscilace.  
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2. CIRKULACE ATMOSFÉRY A MO ŘSKÉ PROUDĚNÍ 

 

Činitelem, který má naprosto zásadní vliv na srážkovou činnost a počasí vůbec, je 

bezpochyby všeobecná cirkulace atmosféry, nazývaná též jako planetární cirkulace atmosféry 

(Vysoudil, 2006). Toto označení vyjadřuje pohyb vzduchových mas a s tím spojený přenos 

energie a vláhy v troposféře a stratosféře. Konkrétně jde o zonální, meridionální a vertikální 

složky proudění.  

Jako zonální se označuje takové proudění, které postupuje převážně v rovnoběžkovém 

směru. V našich zeměpisných šířkách probíhá hlavně západní proudění, které přináší vláhu od 

oceánu, v letních měsících způsobuje ochlazení a v zimních měsících oteplení zejména v 

západní a střední Evropě. Vliv západního proudění na americkém kontinentě je silně omezen 

horskou hradbou.  

Jako proudění v meridionálním směru se naopak označuje proudění převažující ve 

směru poledníkovém, tedy od severu k jihu či naopak. Jeho vznik je spjat s rozložením 

tlakových útvarů, sahajících do velkých výšek. Tyto útvary narušují západní proudění. Podél 

západních okrajů cyklon také dochází k přenosu vzduchu od severu k jihu, podél východních 

pak od jihu na sever. V Evropě meridionální proudění způsobuje vpády studeného arktického 

vzduchu ze severu či teplého tropického vzduchu z jihu. 

Smíšené proudění je pak kombinací obou těchto složek.  

 

 

 

 

2.1 Vlivy působící na planetární cirkulaci atmosféry 

 

Cirkulace atmosféry je velice složitý proces, který je ovlivněn mnoha faktory. 

Nejdůležitějšími činiteli jsou především insolace, rotace Země a tření.  

Insolací se rozumí množství přímého slunečního záření dopadajícího na vodorovnou či 

nakloněnou plochu za jednotku času [Meteorologický slovník výkladový a terminologický, 

1993].  Souhrnná bilance dopadajícího záření není však stejná. Mění ji nestejné rozložení 

pevnin a oceánů, střídání dnů a nocí, šikmost zemské osy a rozdílná orografie pevnin. 

Nerovnoměrné rozložení slunečního záření v různých zeměpisných šířkách je proto jednou 

z příčin proudění vzdušných hmot. Tyto rozdíly v insolaci mohou teplotně mezi rovníkem a 
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pólem dosahovat až 60°C. Ve vertikálním směru jsou pak největší rozdíly na rovníku (rozdíly 

mezi přízemní vrstvou a horní hranicí troposféry jsou asi dvojnásobné), směrem k pólům se 

snižují [Demek a kol., 1976].  

Země rotuje od západu k východu, na rovníku rychlostí 460 m.s-1. Zemskou rotací 

dochází ke vzniku tzv. Coriolisovy síly, která má velký vliv na směr vzdušného proudění, 

především ve vyšších zeměpisných šířkách. Stáčí je na severní polokouli doprava, na jižní 

polokouli doleva. Na 30. rovnoběžce vychyluje Coriolisova síla proudění asi o 90°. 

V důsledku toho se zde vzduch hromadí a vznikají subtropické oblasti vysokého tlaku. 

Z těchto oblastí dochází k proudění k rovníkové tlakové depresi, které se nazývá jako pasát. 

Na rovníku má rotace Země nulový vliv.  

Další činitel, který má vliv na cirkulaci atmosféry, je tření, které zeslabuje účinky 

rotace. Jedná se jak o tření vzduchu o zemský povrch, tak i o vnitřní tření způsobené 

viskozitou vzduchu [Demek a kol., 1976].  

 

 

2.2 Tropická cirkulace  

 

V úzkém pásu kolem rovníku, přibližně mezi 10. stupněm severní a jižní šířky, se 

nachází tzv. pásmo rovníkových tišin. Je to pás celoročního nízkého tlaku vzduchu. Během 

roku se posouvá, v průběhu léta na severní polokouli směrem na sever, v zimě pak na jih. 

V této oblasti dochází k neustálému výstupnému pohybu teplého vzduchu asi do výšek         

10 km. Následně se tento vzduch pohybuje v podobě antipasátů na severní polokouli v 

jihozápadním, na jižní polokouli v severozápadním směru. S přibývající zeměpisnou šířkou 

postupně klesá a na 30° z. š., v subtropické oblasti vysokého tlaku vzduchu, sestupuje až 

k zemskému povrchu. Zde vytváří pasátové proudění, směřující na severní polokouli směrem 

severovýchodním, na jižní pak jihovýchodním. Systém, zahrnující v sobě pasáty a antipasáty, 

se nazývá Hadleyova buňka. 

V důsledku nerovnoměrného ohřívání pevniny a oceánu dochází v tropických šířkách 

k monzunové cirkulaci. Letní monzun nastává v době, kdy nad rozsáhlými pevninami 

převládá nízký tlak vzduchu. Dochází pak k proudění vodou nasyceného vzduchu od oceánů 

nad pevninu, které přináší mohutné srážky. Zimní monzun je naopak suchý a vane z pevniny 

nad oceán v době, kdy nad pevninou převládá vysoký tlak vzduchu. Monzunová cirkulace je 

typická především pro oblast jihovýchodní Asie.  
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Dalším typem cirkulace v tropických šířkách jsou tropické cyklóny. Vyskytují se 

většinou v zeměpisných šířkách 5 – 10°, vždy nad oceánem, jehož teplota musí být minimálně 

26°C. Tropické cyklony se vyznačují malými rozměry, velmi nízkým tlakem ve svém středu a 

velkými rychlostmi větru, které v nárazech dosahují až 100 m.s-1 [Vysoudil, 2006]. V  

Atlantském oceánu postupují tropické cyklony spolu s pasáty. Když dosáhnou Mexického 

zálivu, stáčí se na sever a postupně zanikají. V některých případech, pokud se dostanou do 

oblasti velkých teplotních rozdílů, však nezaniknou a mění se v běžné cyklony  

[Vysoudil, 2006].  Tyto cyklony pak mohou způsobovat bouřky jak ve Velké Británii, tak i ve 

střední Evropě [Cílek, V., 2006]. 

 

2.3 Mimotropická cirkulace 

 

Asi do 60 – 65° z. š. se nachází oblasti nízkého tlaku vzduchu. Zde, jak již bylo 

popsáno, převládá v důsledku uchylující síly zemské rotace, západní proudění. 

V zeměpisných šířkách nad 65° se pak nachází oblast vysokého tlaku vzduchu, kde převládá 

východní proudění. Ve větších výškách, tedy v horní části troposféry a spodní stratosféře, 

proudí tzv. cirkumpolární vír, který se vyznačuje západním prouděním v oblasti  zeměpisných 

pólů. Pásy proudění jsou zobrazeny na obr. č. 1. 

 

Obr. č. 1  Tři základní pásy cirkulace vzduchu: studené proudění polárních oblastí (modře), 

proudění mírného pásma (žlutě) a tropické proudění (červeně) 

 
Zdroj: Jakeš, 1984) 
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2.4 Rozložení tlaku vzduchu na Zemi 

 

Na proudění v atmosféře má vliv rozložení tlaku vzduchu, které je ovlivněno dopadem 

slunečního záření na povrch Země. Kromě všeobecného rozložení tlaku vzduchu, popsanému 

výše a vyobrazenému na obr. č. 1., dochází ke vzniku tzv. akčních center atmosféry, tedy 

cyklon a anticyklon. Ty mohou být buď stacionární nebo pohyblivé.  

Stacionární cyklony a anticyklony můžeme dále rozdělit na stálé a sezónní.  

Nejvýznamnějšími činnými centry atmosféry na severní polokouli jsou islandská 

cyklona, azorská anticyklona, aleutská cyklona, asijská (sibiřská) a severoamerická zimní 

anticyklona a jihoasijská (íránská) letní cyklona, dále pak oblast nízkého tlaku nad Súdánem a 

Mexikem a oblast vysokého tlaku vzduchu nad Havajskými ostrovy.  

Na jižní polokouli to jsou subantarktická zóna sníženého tlaku, jihoatlantská 

anticyklona, jihoindická anticyklona a jihooceánská anticyklona [Vysoudil, 2006].  

 

 

 

Obr. č. 2  Všeobecná cirkulace atmosféry (N – tlaková níže, V – tlaková výše) 

 
Zdroj: Geografie a zeměpis (on-line) 

 

 

2.5 Cirkulace vzduchu v mírných šířkách 

 

V zimním období se nad oceány rozkládá nižší a nad pevninami vyšší tlak vzduchu. 

Dochází k zesílení tlakové níže poblíž Islandu, ze které vystupuje brázda nízkého tlaku 

vzduchu. Ta dosahuje až k Barentsovu a Karskému moři. Stejně tak se vyvíjí i tlaková níže 

Aleutská. Obě cyklony způsobují přenos chladného arktického vzduchu směrem na jih, kde se 
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tento vzduch setkává s teplejším tropickým vzduchem. To vede ke vzniku cyklonální činnosti.  

Nad východní Evropou a Sibiří se vyvíjí sezónní tlaková výše, jejíž výběžek sahá až do 

jižních částí střední Evropy. V důsledku jejího působení dochází k pronikání studeného 

vzduchu ze Sibiře směrem na jihozápad a západ. Oblast vysokého tlaku se rozkládá i nad 

Severní Amerikou jako Kanadská anticyklona [Demek a kol., 1976].  

V létě se situace mění. Nad oceány se tlak vzduchu zvyšuje a nad pevninami se 

naopak snižuje. Ve střední troposféře je pak tlak nad oceány vyšší než nad kontinenty, což 

vede k zesílení Azorské a Havajské anticyklony. Od Azorské anticyklony pak vede výběžek 

nad střední Evropu [Demek a kol., 1976].  

Protože platí, že s rozdílem teplot mezi vzduchovými hmotami roste cyklonální 

činnost, tvoří se nejvíce cyklon v zimním období. V této době je totiž rozdíl mezi teplotami 

arktické a subtropické oblasti zhruba dvojnásobný. Cyklony mají horizontální rozměry okolo 

3000 km, zasahují tedy poměrně velké území. Nepůsobí ale stejně po celou dobu na celé 

ploše. Záleží na fázi, ve které se cyklona nachází a na jejím postupu. Rychlost postupu je asi 

30 – 40 km.hod-1, může ale dosáhnout i 80 km.hod-1 [Demek a kol., 1976].  

 

 

2.6 Mořské proudění 

 

Zásadní vliv na klima má obrovské množství mořské vody na naší planetě a její 

vlastnosti, především schopnost akumulovat teplo. Světový oceán je prohřátý do několika 

desítek metrů [Cílek, 2006]. Poslední výzkumy signalizují, že k dlouhodobému ohřevu vody 

dochází až do hloubky 3000 m [IPCC, 2007]. V případě ochlazení atmosféry by se dodané 

teplo z mořské vody vyčerpalo za velmi dlouhou dobu. 

Oceánská voda se prohřívá v různých částech naší planety nerovnoměrně. Rozdíly 

v teplotě a salinitě vody, společně s výparem, vedou ke vzniku mořských proudů. Kde voda 

(výparem nebo poklesem do větších hloubek v případě velké hustoty) ubývá, musí se doplnit 

prouděním z jiných částí oceánu. Proudění oceánské vody na celém světě se nazývá tzv. 

termohalinní cirkulace (obr. č. 3). Ta zajišťuje přenos tepla prostřednictvím vody z nižších 

zeměpisných šířek do vyšších. Tam se pak voda ochladí a klesne do větších hloubek, odkud 

proudí zpět do nižších zeměpisných šířek v podobě chladného hlubokomořského proudu. 

Mořské proudění probíhá v průměru do hloubek kolem pěti kilometrů [Cílek, 2006].  
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Pro počasí v Evropě je velice významným Golfský (Severoatlantský) proud. Je 

všeobecně známo, že tento proud, který otepluje západní evropské pobřeží, vzniká ve vodách 

Karibského moře. Cílek ve své publikaci z roku 2006 uvádí, že vody sytící Golfský proud 

pochází z části z oblasti Indického oceánu. Zmiňuje tzv. Agulhaský proud, který vede 

z Indického oceánu do Atlantiku a v důsledku zemské rotace se 4x až 6x do roka stáčí silným 

zpětným prouděním zpátky do Indického oceánu. Dochází tak ke vzniku obrovských 

mořských vírů o průměru kolem 300 km. Rychlost proudění ve víru je asi 6 až 10 km.hod-1, 

přičemž celý vír se pohybuje směrem do Atlantiku až k východním břehům Jižní Ameriky, 

kam rychlostí asi 5 km za den dorazí za 1 až 2 roky. Během putování přes Atlantský oceán 

ztrácí vír asi 75% ze svého objemu a oddělená teplá voda putuje na sever ke Karibskému 

moři, kde sytí Golfský proud [Cílek, 2006]. 

 

 

 

 

Obr. č. 3  Základní model proudění v termohalinním cyklu, voda světového oceánu koluje 

s periodou tisíc i více let  

 
Zdroj: Lynch, 2003 
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3. SEVEROATLANTSKÁ OSCILACE  

 

 

3.1  Definice Severoatlantské oscilace 

 

Jako Severoatlantská oscilace (North Atlantic Oscillation, NAO) je označován jev, při 

kterém je pozorována postupná změna tlaku vzduchu mezi dvěma pro Evropu zásadními 

tlakovými útvary – Islandskou tlakovou níží a Azorskou tlakovou výší. Tyto změny zásadním 

způsobem ovlivňují cirkulační poměry v atmosféře a tím i počasí v Evropě a Severní 

Americe.   

Metelka z Českého hydrometeorologického ústavu (2004) uvádí definici, která říká, že 

Severoatlantská oscilace je „statisticky vázaná bipolární oscilace tlakového pole s centry 

v oblasti Islandské tlakové níže a Azorské tlakové výše“.  

Hurrel, Kushner a Visbeck ve své práci (2001) definují NAO jako „oscilaci 

atmosférických mas mezi Arktidou a subtropickým Atlantikem při hladině moře“.  

Severoatlantská oscilace byla poprvé popsána Walkerem v roce 1924. V poslední době 

je ve středu zájmu mnoha vědců. Důvodem toho je skutečnost, že NAO zásadním způsobem 

ovlivňuje počasí od východu Severní Ameriky po Evropu, přičemž její vliv sahá až na Sibiř 

[Bucha, 2005, Hurrell, 2000] a od Arktidy až k subtropickým šířkám severního Atlantiku 

[Hurrell, 2000]. Jde o nejvýraznější klimatickou oscilaci mimo tropické šířky [Metelka, 

2004].  

Cílem mnoha vědeckých prací je zjistit, do jaké míry právě Severoatlantská oscilace 

ovlivňuje teploty a srážky v uvedených oblastech. Někteří autoři se dále zabývají vlivy této a 

dalších oscilací na průtoky ve vodních tocích a tak i na hydrologické extrémy (sucho a 

povodně). Nejvýrazněji je Severoatlantická oscilace vyjádřena v zimním období [např. 

Metelka, 2004, Fagan, 2002,  North Atlantic Oscillation – online, 2000], kdy je dynamika 

atmosféry nejintenzivnější [Hurrell, 2000] – tedy kdy se teplotní rozdíly mezi oceánem a 

atmosférou nejvíce projevují. Během zimních měsíců, od prosince do března, dochází k více 

než jedné třetině celkové proměnlivosti v hodnotách přízemního tlaku vzduchu v severní části 

Atlantského oceánu [Hurrell, 2000].  

V průběhu NAO se odlišují dvě fáze, kdy právě jejich střídání má zásadní vliv na 

změny počasí. O kladné (pozitivní) fázi NAO hovoříme tehdy, když dojde k poklesu tlaku 

vzduchu v Islandské tlakové níži na hodnotu podnormální a zároveň v Azorské tlakové výši 
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hodnoty tlaku abnormálně vzrostou [Lamb a Peppler, 1987, Hurrel, Yochanan a Visbeck, 

2001 a další]. Tlak vzduchu v Islandské níži je nižší přibližně o 3 hPa než je normální stav, 

v Azorské výši je hodnota tlaku vzduchu o cca 1 hPa vyšší než normálně. Akční centrum u 

Islandu se přitom posouvá směrem k severovýchodu a centrum Azorské výše postoupí jen 

mírně na západ [Cahynová, 2004]. Tato situace, kdy se tlak vzduchu v severní a jižní části 

Severního Atlantiku vyznačuje velkým meridionálním gradientem, vede k zesílení zonálního 

západního proudění. To pak přináší do Evropy vlhký oceánský vzduch. S ním přichází i větší 

množství srážek. V zimním období se zvýšeným západním prouděním proudí do Evropy 

teplejší oceánský vzduch, což způsobuje nárůst teplot.. Kromě toho se v důsledku působení 

kladné fáze NAO v Evropě vyskytuje větší množství bouří [Fagan, 2002]. Přitom existují 

značné rozdíly mezi severní a jižní částí Evropy. V severní Kanadě a Grónsku se naopak 

kladná fáze Severoatlantské oscilace projevuje suššími zimami s nižšími teplotami vzduchu. 

Tento jev se nazývá jako Grónská níže [Lamb a Peppler, 1987, Fagan, 2002]. Na východním 

pobřeží USA jsou pak zimy mírné a vlhké [North Atlantic Oscillation – online, 2000].  

Druhým extrémem je záporná (negativní) fáze NAO. Jedná se o opačnou situaci, kdy 

uprostřed Islandské cyklony dojde ke zvýšení tlaku vzduchu nad hodnoty normální, přibližně 

o 5 hPa [Cahynová, 2004] a v Azorské anticykloně se hodnoty tlaku vzduchu sníží pod 

normál [Lamb a Peppler, 1987, Hurrel, Yochanan a Visbeck, 2001 a další], přibližně o 2 hPa 

[Cahynová, 2004]. Islandská tlaková níže se přitom posouvá na jihozápad a Azorská tlaková 

výše nemění svou normální polohu [Cahynová, 2004]. Mezi subpolární a subtropickou oblastí 

severního Atlantského oceánu jsou tedy v této situaci rozdíly tlaku vzduchu podstatně nižší 

než při kladné fázi Severoatlantské oscilace. Dojde k zeslabení západních větrů a tomu 

odpovídajícím změnám počasí. Evropa je více ovlivněna zesílenou a roztaženou zimní 

sibiřskou tlakovou níží [Cílek, 2006], od které sem východní větry přináší suchý a velmi 

chladný vzduch. Proto jsou při této fázi zimy v Evropě mrazivé s malým množstvím sněhu. 

Do oblasti východního pobřeží USA přichází ze severu studený vzduch přinášející sněhové 

srážky. V Grónsku jsou zimy mírnější [North Atlantic Oscillation – online, 2000], což je 

projevem tzv. Grónské výše [Lamb a Peppler, Fagan, 2002]. Dochází tu ke zvýšení teploty 

až o 5°C [Bucha a Bucha Jr., 2002].  

Z obou akčních center NAO (jak je vidět z textu výše) je variabilita intenzity tlaku 

vzduchu výraznější u severního centra – tedy u Islandské tlakové níže. Proto se často měsíční 

průměry tlaku vzduchu normalizují, aby byl odstraněn silnější vliv právě Islandského minima. 

To se provádí tak, že je od měsíčního průměru odečten dlouhodobý průměr a výsledný rozdíl 

je vydělen směrodatnou odchylkou [Cahynová, 2004]. Rychlost západního proudění se mezi 
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kladnou a zápornou fází Severoatlantské oscilace v zimě liší o více než 8 m.s-1 [Hurrell, 

1995]. 

Střídání kladné a záporné fáze Severoatlantské oscilace ovlivňuje proudění vzduchu a 

s ním spojené změny počasí. Dále má také vliv na atlantickou termohalinní cirkulaci a 

horizontální dynamiku ve svrchní vrstvě Atlantského oceánu. NAO zasahuje svým působením 

i do sociální sféry, jelikož ovlivňuje mořské ekosystémy a s tím spojený rybolov. Mimoto 

působí i na zemědělství a vodní hospodářství [Hurrell, Yochanan a Visbeck, 2001, Hurrell, 

2000].  

 

3.2  Index Severoatlantské oscilace (NAOI) 

 

Index Severoatlantské oscilace (NAOI, North Atlantic Oscillation Index) vyjadřuje 

stav Severoatlantské oscilace v různých obdobích. Jeho hodnoty pro získání požadovaných 

výsledků jsou většinou korelovány s hodnotami teplot, srážek, průtoků či dalších ukazatelů. 

Nejčastěji se NAOI vyjadřuje jako průměr rozdílů hodnot tlaku vzduchu v určitém období 

(měsíc, rok) mezi dvěma reprezentativními stanicemi – „jižní stanicí“, měřící tlak vzduchu 

Azorské výše a „severní stanicí“, měřící tlak vzduchu Islandské níže.  

Autoři Hurrel, Yochanan a Visbeck (2001) uvádějí NAOI pro zimní období (od 

prosince do března) jako rozdíl mezi hodnotami tlaku vzduchu naměřenými ve stanici 

v Lisabonu v Portugalsku a stanicí Stykkisholmur či Reykjavik na Islandu pro období mezi 

roky 1864 – 2000.  

Metelka (2004) upozorňuje na dvě možnosti výpočtu NAOI. První možností je 

výpočet „standardizované anomálie rozdílu tlaku vzduchu redukovaného na hladinu moře 

(SLP – Sea Level Pressure) mezi vhodnými stanicemi.“ Stanicemi v subarktické oblasti 

Islandské tlakové výše bývají nejčastěji již zmíněné stanice Reykjavik nebo Stykkisholmur. 

Pro oblast subpolární se používají buďto data naměřená na stanici Tenerife či Ponta Delgada 

nebo ve stanicích jihozápadní Evropy – v Lisabonu či na Gibraltaru.  

Druhou možností výpočtu NAOI, která se poměrně hojně využívá, je podle Metelky 

(2004) výpočet pomocí statistické metody, která se nazývá jako Analýza hlavních komponent 

(Principal Component Analysis – PCA). Tato metoda však zahrnuje některé problémy, které 

při vyhodnocování výsledků mohou způsobit určité nepřesnosti. Jde totiž o přístup, který 

může zaznamenat tlakovou variabilitu pouze lineárně. Při jeho aplikaci dochází k představě, 

jako by se v NAO měnily pouze hodnoty tlaku vzduchu v oblastech akčních center, aniž by se 
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bral do úvahy jejich posun. Vzhledem k tomu, že se tato akční centra atmosféry v průběhu 

času přemísťují, což má na klimatické ukazatele velký vliv, jedná se o značnou nepřesnost. 

Další chybou je skutečnost, že PCA vyhodnocuje anomálie v různých místech jako vzájemně 

přímo úměrné. Muselo by tedy podle této metody dojít ke stejné změně v celkové intenzity 

oscilace jako i v hodnotách anomálií ve všech bodech. Jako další možnost se pak ukazuje 

přístup s využitím neuronových sítí, konkrétně aplikací tzv. autoasociativní neuronové sítě. 

Tato metoda je nelineární variantou PCA. Ani zde však nelze předpokládat spolehlivě přesný 

výsledek a není proto do budoucna vyloučen vývoj přesnějších nelineárních metod. [Metelka, 

2004].  

 

Na internetových stránkách Centers of Action Website jsou uvedena data a grafy, 

které znázorňují vývoj indexu Severoatlantské oscilace za období mezi lety 1950 a 1990. 

NAOI je zde vypočítán podle vzorce: 

 

y

yy

x

xx
NAOI

σσ
−−−= ,  

kde  

x = průměrná roční/měsíční hodnota tlaku vzduchu v Azorské výši, 

y = průměrná roční/měsíční hodnota tlaku vzduchu v Islandské níži,  

x = dlouhodobá průměrná hodnota tlaku vzduchu v Azorské výši za roky 1950 – 1990 

y = dlouhodobá průměrná hodnota tlaku vzduchu v Islandské níži za roky 1950 – 1990 

σx = směrodatná odchylka průměrných hodnot tlaku vzduchu v Azorské výši za roky 

1950 – 1990 

σy = směrodatná odchylka průměrných hodnot tlaku vzduchu v Islandské níži za roky 

1950 – 1990 

Na obr. č. 4 a) jsou znázorněny měsíční hodnoty indexu NAO za sledované období. 

Na obr. č. 4 b) jsou pak znázorněny roční hodnoty NAOI. Na grafech je vidět změna od 

negativní k pozitivní fázi od roku 1970. Přibližně od roku 1980 pak zůstává v pozitivní fázi, 

přičemž meziroční variabilita je poměrně vysoká. Index Severoatlantské oscilace má 

v současné době nejvyšší intenzitu za celé sledované období [mj. North Atlantic Oscillation – 

online, 2000]. Na obr. č. 4 c) je zobrazen zimní Index Severoatlantské oscilace pro období 

1864 – 2003. Index je vypočítán jako normalizovaný rozdíl tlaku vzduchu redukovaného na 
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hladinu moře mezi stanicemi Lisabon (Portugalsko) a Stykkisholmur/Reykjavik (Island) 

(Hurrell, J., 2008). 

 

 

Obr č. 4 a) Měsíční NAOI mezi lety 1950 a 1990 (dlouhodobý průměr a směrodatná 

odchylka od průměru) 

 

 

 

Obr. č. 4 b) Roční NAOI mezi lety 1950 a 1990  (dlouhodobý průměr a směrodatná 

odchylka) 

 
Zdroj: Centers of Action Website 

 

 

 

 

 

¨ 
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Obr. č. 4 c)  Řada zimního Indexu severoatlantské oscilace pro období 1864 - 2003 

 

 
Zdroj: Hurrell, 2008 

 

 

3.3 Vliv Severoatlantské oscilace na teplotu ve střední Evropě 
 

Severoatlantská oscilace má na teplotu ve střední Evropě významný vliv, především 

v zimním období (prosinec až březen), kdy se nejzřetelněji projevuje. Její vliv zapříčiňuje asi 

jednu třetinu proměnlivosti zimních teplot na severní polokouli [Hurrell, 2000]. Korelace 

mezi NAOI a průměrnými zimními teplotami za období let 1860 – 2000 je vyobrazena na obr. 

č. 5. Z tohoto obrázku můžeme vyčíst pozitivní korelace v severní, západní i střední Evropě, 

naopak negativní korelace se vyskytují ve Středomoří a na severu Afriky.  
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Obr. č. 5  Korelace NAOI (jako rozdíl mezi normalizovaným tlakem vzduchu v Lisabonu – 

Portugalsko a Stykkisholmuru – Island za období 1860 – 2000) a průměrné zimní teploty 

 
Zdroj: Visbeck a kol., 2001 

 

Na dalším obrázku č. 6 jsou znázorněny izotermy s výkyvy teploty v zimním období 

při pozitivní fázi NAO (A), kdy dochází v Evropě k oteplení a negativní fázi NAO (B), kdy se 

naopak vzduch v Evropě ochlazuje. Je zde také dobře vyobrazena telekonexe, kdy se 

v Grónsku a Kanadě vyskytují opačné teplotní extrémy než v Evropě.  

 

Obr. č. 6  Výkyvy teploty v zimním období při A  pozitivní a B negativní fázi NAO ve °C 

A   B  

Zdroj: Osborn, 2000 
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Na obr. č. 7 jsou zobrazeny korelace mezi NAOI a průměrnými měsíčními odchylkami 

teploty (přízemní teplota) za tři měsíce na severní polokouli. Jedná se vždy o měsíc uvedený 

nad obrázkem, dále o měsíc jemu předcházející a následující. Na prvním obrázku (January – 

leden) je tak vyobrazena korelace pro měsíce prosinec, leden a únor, na druhém (April – 

duben) pro měsíce březen, duben a květen, na třetím (July – červenec) pro červen, červenec a 

srpen a na posledním obrázku (October – říjen) je zobrazena korelace mezi NAOI a 

průměrem měsíců září, říjen a listopad. Mapa je převzata z North Atlantic Oscillation on-line 

(2000). Z těchto obrázků je jasně vidět nejsilnější vliv Severoatlantské oscilace v zimních 

měsících, nejslabší pak v měsících podzimních.  

 

Obr. č. 7  Korelace mezi NAOI a průměrnými odchylkami měsíční přízemní teploty vzduchu 

za čtyři období mezi lety 1950 a 2000 

 
Zdroj: North Atlantic Oscillation on-line, 2000 

 

V pozitivní fázi NAO dochází v důsledku zvýšení meridionálních rozdílů tlaku 

vzduchu mezi Islandským minimem a Azorským maximem a posunu těchto akčních center, 
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k zintenzivnění západního zonálního proudění. To  přináší především do severní a západní 

Evropy více relativně teplejšího oceánského vzduchu, přičemž toto proudění zasahuje až do 

střední Evropy [Pokorná. Beranová, Huth, 2007]. Proto zde dochází k oteplení. Naopak, při 

negativní fázi Severoatlantské oscilace jsou rozdíly tlaku vzduchu menší a západní proudění 

je oslabeno. Do střední Evropy pak proudí chladný arktický vzduch a zimy jsou mrazivé.  

Bylo zjištěno, že od začátku 80. let 20. století jsou zimní teploty v Evropě vyšší než je 

dlouhodobý průměr [Hurrell, 2000]. Tato skutečnost souhlasí s pozitivní fází NAO, která 

přetrvává právě od 80. let 20. století (viz graf č. 1).  

Podle výzkumu autorů Pokorné, Beranové a Hutha z Geofyzikálního ústavu AV ČR 

(2007), kteří zkoumali vliv klimatických oscilací (modů) na teplotu, srážky a další klimatické 

ukazatele v České republice, má Severoatlantská oscilace na počasí u nás značný vliv. Při 

kladné fázi NAO byly v zimním období zjištěny vyšší minimální, maximální i průměrné 

teploty. Na obr. č. 8 jsou vyobrazeny mapy korelací mezi NAO a maximální teplotou pro 

všechna roční období, přičemž nejvýraznější a statisticky významný vliv byl prokázán pro 

období zimy a léta, nejmenší pro jaro.   

 

Obr. č. 8  Korelace mezi NAO a maximální teplotou v České republice pro zimu, jaro, léto a 

podzim. Červená barva označuje kladnou korelaci, velikost korelace je vyjádřena velikostí 

značky. Černý střed značí statisticky významnou korelaci.  

 
Zdroj: Pokorná, Beranová, Huth,  2007 

 

 

3.4 Vliv Severoatlantské oscilace na srážky ve střední Evropě 

 

Množství a intenzita srážek, dopadající na oblast střední Evropy závisí na směrech 

větrů, které přináší vlhký oceánský vzduch. To je, jak již bylo řečeno, ve velké míře závislé 

na rozložení a intenzitě tlakových útvarů a jejich proměnlivosti, tedy na Severoatlantské 

oscilaci. Hurrell (1995) uvádí, že při kladné fázi NAO převládá deštivé počasí v severní a 

západní Evropě, kdežto v oblasti jižní a také střední Evropy jsou podmínky spíše suché.  
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Dá se říci, že střední Evropa se nachází na rozhraní dvou oblastí – severní a západní 

Evropy, s narůstajícím množstvím srážek a jižní Evropy s narůstajícím suchem. Tento fakt 

vede i k pravděpodobným budoucím problémům v nedostatku pitné vody v jižní Evropě, které 

již v současné době probíhají v jiných částech světa, například v některých oblastech Afriky 

nebo na blízkém východě. Obr. č. 9 zobrazuje vektory spojené s přenosem vláhy nad Evropu 

při A pozitivním NAOI a za B při normální situaci a negativním NAOI [Hurrell, 1995]. 

 

Obr. č. 9  Vektory přenosu vláhy z Atlantského oceánu nad Evropu při pozitivním (A) a 

negativním (B) NAOI 

 
Zdroj: Hurrel, 1995 

 

 

Na obrázku č. 10, převzatého z North Atlantic oscillation on-line, je zobrazena mapa 

korelací mezi indexem Severoatlantské oscilace a průměry měsíčních srážkových odchylek 

pro severní polokouli v období let 1950 – 2000. Jedná se o průměry vypočtené z měsíce 

uvedeného nad mapou, dále pak z jemu předcházejícího a následujícího měsíce. Pro první 

mapu (January – leden) je to tedy průměr ze srážkových odchylek měsíců prosinec, leden a 

únor, pro druhou mapu (April – duben) jsou to měsíce březen, duben a květen, pro třetí mapu 

(July – červenec) červen, červenec a srpen a pro poslední mapu (October – říjen) září, říjen a 

listopad. Na mapách opět vidíme největší vliv Severoatlantské oscilace na srážky v zimním 
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období, kdy se pozitivní korelace projevují především v severní Evropě, kdežto negativní 

korelace sahají do oblasti Středozemního moře a do severní Afriky.  

 

 

Obr. č. 10  Korelace mezi NAOI a průměrnými měsíčními srážkovými odchylkami za čtyři 

období – January (prosinec, leden a únor), April (březen, duben, květen), July (červen, 

červenec, srpen) a October (září, říjen a listopad) v období 1950 – 2000 

 

 
Zdroj: North Atlantic Oscillation on-line, 2000 

 

Další mapa, která zobrazuje srážkové výkyvy od normálu v zimním období na severní 

hemisféře, je zobrazena na obr. č. 11 a to jak pro pozitivní A, tak i pro B negativní fázi 

Severoatlantské oscilace.  Na obou obrázcích je vidět rozhraní mezi kladnými a zápornými 

srážkovými anomáliemi v severní a severozápadní Evropě proti její jižní a jihovýchodní části. 

Tato hranice vede přibližně střední Evropou.  
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Obr. č. 11   Anomálie zimních úhrnů srážek na severní polokouli při A pozitivní a B 

negativní fázi NAO 

A  B  

Zdroj: Osborn, 2000 

 

V České republice zkoumali výskyt extrémně vlhkých a extrémně suchých měsíců 

Brázdil, Chromá a Tolasz (2003). Za období 1961 – 2000 se vyskytlo v zimních měsících 

(prosinec – březen) celkem 16krát extrémní sucho a 14krát extrémní vlhko. Z toho nejvíce 

extrémních zim co se týče srážek bylo zaznamenáno v období 1980 – 2000, kdy je fáze 

Severoatlantské oscilace výhradně pozitivní. Nejméně vlhkých extrémů bylo vysledováno 

v období 1961 – 1972, kdy byla Severoatlantská oscilace ve fázi negativní (viz. tabulka č. 1). 

Z toho lze usuzovat, že v České republice nedochází za poslední období pozitivní fáze NAO 

k převládání určitého extrému, ale naopak k nárůstu obou extrémů, tedy sucha i vlhka.  

 

Tabulka č. 1  Počty extrémně suchých a extrémně vlhkých zimních období v letech 1961 – 

2000. Rozděleno do tří období podle fází NAO. 1961 – 1972 – negativní fáze NAO; 1973 – 

1979 – přechod z negativní do pozitivní fáze NAO; 1980 – 2000 – pozitivní fáze NAO 

negativní fáze NAO přechodná fáze NAO pozitivní fáze NAO Hydrologický 
extrém 1961 - 1972 1973 - 1979 1980 - 2000 

Sucho 5 3 8 
Vlhko 2 4 8 
Zdroj: upraveno podle Brázdil, Chromá, Tolasz, 2003 

 

V již zmíněné práci [Pokorná, Beranová, Huth, 2007] se uvádí, že se při kladné fázi 

NAO, dle provedených korelací, vyskytují v České republice srážky četněji a s vyššími úhrny. 

Stejně jako tomu bylo u teplot, vykazuje množství i intenzita srážek velkou časovou 

proměnlivost. Na obrázku č. 12 jsou vyobrazeny mapy korelací mezi NAO a úhrnem srážek 

v České republice pro zimu, jaro, léto a podzim, přičemž pouze korelace se zimními 
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hodnotami jsou kladné. Oproti korelacím s maximální teplotou (obr. č. 8) jsou zřetelně vidět 

nižší hodnoty korelačních koeficientů.  

 

Obr. č. 12  Korelace mezi NAO a sezónním  úhrnem srážek v České republice. Červená barva 

označuje kladnou korelaci, zelená zápornou. Velikost korelace je vyjádřena velikostí značky. 

Černý střed značí statisticky významnou korelaci. 

 

 Zima - winter       Jaro - spring          Léto - summer         Podzim - autumn 

 
Zdroj: Pokorná, Beranová, Huth, 2007 
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4. DALŠÍ KLIMATICKÉ OSCILACE 

 

Na počasí v Evropě a východní části Severní Ameriky, jak prokázala řada autorů, má 

bezpochyby největší vliv Severoatlantská oscilace. Na naší planetě však dochází k dalším 

podobným jevům, jako je velmi výrazná tzv. Jižní oscilace – El niňo (ENSO), která je pro 

svůj vliv na počasí celoplanetárně obzvláště intenzivně zkoumána. Dále je to Arktická 

oscilace (AO). Tyto oscilace se mohou navzájem ovlivňovat a může docházet k telekonexi. 

 

 

4.1 El Niño - Jižní oscilace 

  

El Niño - Jižní oscilace (El Niño - Southern oscillation – ENSO) je jev spojený 

s poruchami cirkulace atmosféry a dynamiky oceánské vody, který se odehrává v jižní části 

Tichého oceánu. Poprvé byl popsán, stejně jako Severoatlantská oscilace, Walkerem ve       

20. letech 20. století [Grove a Chappel, 2000]. El Niño je oceánskou složkou tohoto jevu a 

Jižní oscilace je složkou atmosférickou [Brázdil a Bíl, 1998].  

Nejprve je potřeba popsat, jak probíhá cirkulace atmosféry a mořské vody v oblasti 

jižního Pacifiku za normální situace, Bjerknesem pojmenované jako tzv. Walkerova cirkulace 

[Grove a Chappel, 2000] (obr. č. 13). Její podstatou je situace, kdy se nad západní částí 

jižního Pacifiku nachází oblast nízkého tlaku vzduchu a nad východní částí naopak oblast 

vysokého tlaku vzduchu. Tím dochází k pasátové cirkulaci, která způsobuje proudění chladné 

vody z východu na západ, kde se tato voda otepluje. V jihozápadní části Tichého oceánu 

vznikne silná vrstva teplé vody a hladina je zde o přibližně 40 cm výše než v opačné části 

oceánu (tedy u břehů Jižní Ameriky). Pod touto vrstvou proudí protiproud, který odvádí 

teplou vodu přes celý Pacifik směrem na východ, přičemž tato voda se postupně ochlazuje a u 

břehů Jižní Ameriky stoupá nahoru a proudí opět k západu [Lynch, 2003]. Studený proud, 

ochlazující západní pobřeží Jižní Ameriky, se nazývá Peruánský neboli Humboldtův proud.  

Na západě díky velkým teplotám dochází k silnému výparu, čímž se dostane velké 

množství vodní páry do ovzduší. Voda z ovzduší padá v jihovýchodní Asii v podobě 

monzunových dešťů. Vysušený vzduch je pak unášen rychlým výškovým prouděním na 

východ, kde se ochlazuje, klesá a vytváří oblast vysokého tlaku vzduchu [Lynch, 2003].  

Narušením tohoto cyklu vzniká jev ENSO. Teplá fáze se nazývá El Niño (v překladu 

ze španělštiny „Jezulátko“), chladná fáze se jmenuje La Niña („Dívka“). El Niño se vyskytuje 
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poměrně nepravidelně, přibližně jednou za 3 – 7 let a projevuje se cca po dobu 1 až 2 let 

[Metelka, 2003]. Jeho trvání, počínaje prosincem, bývá okolo tří měsíců, někdy se však 

protáhne až do května nebo dokonce do června [Cílek, 1995]. Encyklopedie počasí 

[Burroughs a kol., 2003] uvádí periodu El Niña na 2 – 7 let, přičemž určuje dobu jeho 

projevu až na 3 nebo 4 roky. 

Jevy El Niño a La Niña jsou způsobeny změnami v rozložení tlaku vzduchu mezi 

Austrálií a Jižní Amerikou – proto jsou nazývány jako Jižní oscilace (Southern oscillation, 

SO). Ta v sobě zahrnuje změny v cirkulaci atmosféry, včetně pasátového proudění.  

El Niño nastává v druhé polovině prosince, nejčastěji v období okolo Vánoc (odtud 

pojmenování „Jezulátko) [např. Cílek, 1995]. Většinou situaci El Niño předchází delší období 

zesílené činnosti pasátových větrů, po níž následuje jejich oslabení. To způsobuje 

intenzivnější proudění nahromaděné teplé vody ze západu na východ, kde se proto zvýší 

teploty u pobřeží Peru, Ekvádoru a Kolumbie o několik °C [Meteorologický slovník výkladový 

a terminologický, 1993]. Jde tedy v podstatě o dočasný výpadek studeného Peruánského 

proudu. Srážková činnost se přesouvá ze západu směrem na východ – nad oceán. V západní 

části oceánu se zeslabí vzestupné proudění vzduchu, stejně jako na opačné straně oceánu je 

oslabeno sestupné proudění chladnějších mas. Tím se zmenšují rozdíly v teplotě ovzduší a tak 

dochází k dalšímu postupnému zeslabování pasátů [Metelka, 2003]. 

Zároveň dochází ke zmenšení sklonu termokliny. Pojem termoklina označuje rozhraní 

mezi teplou vodou na povrchu oceánu a chladnou vodou ve větších hloubkách. Za normální 

situace se v západní části jižního Tichého oceánu nachází tato hranice přibližně v hloubkách 

200 m a v jeho východní části dosahuje asi 50 m [Metelka, 2003]. Během jevu El Niño se 

termoklina ve východní části oceánu posune do vyšších hloubek. Vodní hladina stoupne o 

několik desítek centimetrů [Meteorologický slovník výkladový a terminologický, 1993].  

Jev El Niño má obrovský vliv na hospodářskou činnost v přilehlých oblastech. Pro 

zemědělce v Jižní Americe může znamenat pozitivní vliv, protože přináší deště [Červinka, 

1998]. V oblastech ekvádorských pouští, kde za normálních podmínek spadne méně než 200 

mm za rok při El Niñu naprší někdy až 3000 mm za několik měsíců [Cílek, 1995]. Výrazně 

negativně však působí tento jev na hospodářství v souvislosti s rybolovem, který je pro tuto 

oblast velice důležitým sektorem. Za normální situace se v chladných pobřežních vodách Jižní 

Ameriky vyskytuje velké množství kyslíku. Na ten se váže plankton a drobní živočichové, 

jimiž se živí ančovičky a další ryby. Když dojde k oteplení mořské vody a tím i k snížení 

množství kyslíku v ní, koncentrace planktonu se zmenší a ryby hynou. Tak dochází k velikým 

hospodářským ztrátám [Červinka, 1998].  
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Další negativní vliv sahá do oblasti jihu severní Ameriky, kam zasahují mohutné a pro 

tuto oblast neobvykle silné deště, jež tu způsobují povodňové situace [Cílek, 1995]. Děje se to 

v důsledku dalšího jevu, který zapříčiňuje ENSO. Tím je změna trasy subtropického tzv. jet 

streamu [Lynch, 2003]. Jako jet stream se nazývá tryskové proudění vzduchu, které probíhá 1 

až 2 km pod tropopauzou. Proudění se vyznačuje velkou rychlostí s výraznými horizontálními 

i vertikálními střihy směru větru. V horizontálním měřítku dosahuje jet stream tisíců km, ve 

vertikálním směru pak několika km. Rychlosti tohoto tryskového proudění dosahují až       

500 km.hod-1 [Meteorologický slovník výkladový a terminologický, 1993]. Oblast nízkého 

tlaku vzduchu na západě Tichého oceánu přitahuje jet stream k jihu, což způsobí zmohutnění 

oblaků nad Pacifikem a posun k východu [Lynch., 2003].  

Jinak je tomu v jihovýchodní Asii, kam v důsledku jevu El Niño nedorazí monzunové 

deště a kde nastává sucho, požáry a hlad [Cílek, 1995].  

Příkladem silného vlivu jevu ENSO je situace z let 1997 a 1998, kdy postihlo jižní 

Tichomoří El Niño. Vliv byl dalekosáhlý. V Brazílii nastalo úrodu ničivé sucho, Afriku stejně 

působící nárůst srážek. Do střední Asie, severozápadu USA a přilehlé části Kanady dolehly 

horké vlny. Je možné, že se s tímto jevem dají spojit i povodňové situace, které v tu dobu 

postihly střední Evropu a nevyhnuly se ani České republice [Lynch, 2003].  
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Obr. č. 13  Situace v jižní části Tichého oceánu při „normální“ Walkerově cirkulaci a při El 

Niñu 

 
Zdroj: Lynch, 2003  

 

  

Studená fáze ENSO, La Niña, se často objevuje po proběhnuvší teplé fázi, El Niño. 

Z 23 případů tohoto jevu se La Niña vyskytla 15krát. U chladné fáze dochází k přesně 

opačnému průběhu než je tomu u fáze teplé. Tlaková níže nad jihozápadním bazénem 

Tichého oceánu se prohlubuje, což vede k zesílení pasátového proudění. To 

způsobuje zesílení studeného Peruánského proudu a ochlazení západního pobřeží jižní 

Ameriky. Na západě této oblasti se nakupí velké množství teplé vody. Při monzunech 

v jihovýchodní Asii spadne více srážek. Dojde k zeslabení jet streamu a jeho posouvání více 

k severu [Lynch, 2003].  Na obr. č. 14  je vyobrazena teplotní a vláhová situace v průběhu 

jevu La Niña A v období prosinec až únor a B červen až srpen. Na obr. č. 15 jsou zobrazena 

schémata při normální situaci, při teplé fázi (El Niño) a studené fázi (La Niña). 
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Obr. č. 14   La Niña v A prosinci až únoru a B červnu až srpnu 

 

 
Zdroj: NOAA on-line, 2008 

Vysvětlivky: 

cool – chladno 

warm – teplo 

wet – vlhko 

dry - sucho   

 

 

 

A 

B 
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Obr. č. 15 Vyobrazení situace v jižním Tichém oceánu při A normálních podmínkách, B El 

Niñu a C La Nině 

A  

B  

C   

Zdroj: El Niña Theme page, 2008 

Vysvětlivky: Equator – rovník, Convective circulation – konvektivní cirkulace, Thermocline - termoklina 
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Intenzita El Niña – Jižní oscilace se udává indexem Jižní oscilace – SOI. Ten se 

vypočítává jako rozdíl tlaku vzduchu mezi oblastí vysokého tlaku na východě jižního Tichého 

oceánu a oblastí tlaku nízkého na jihozápadě Pacifiku. Většinou se k tomu využívají stanice 

na Jakartě a Tahiti nebo v australském Darwinu a Tahiti [Grove, Chappel, 2000].  

 

 

4.2  Arktická oscilace 

 

Další klimatickou oscilací, která ovlivňuje počasí v Evropě, je Arktická oscilace 

(Arctic oscillation, AO), která je silně spjata se Severoatlantskou oscilací [Holland, 2003]. Na 

Severoatlantskou oscilaci se dokonce občas pohlíží jako na součást Arktické oscilace. Mapy, 

které obě klimatické oscilace (mody) vyjadřují nad oblastí severního Atlantiku, jsou téměř 

identické [Baldwin, 2002]. Někdy je pro svou zonální symetrii podle Baldwina, [2002] AO 

označována jako „severní prstencový mod“ a je to dominantní mod proměnlivosti tlaku 

vzduchu na severní polokouli [Baldwin, 2002, Holland, 2003]. Udává cirkulační podmínky 

atmosféry v oblasti Arktidy. AO je definována jako empirická ortogonální funkce (empirical 

orthogonal function – EOF) přízemního tlaku vzduchu v zimě (prosinec – březen) 

v boreálních oblastech v zeměpisných šířkách 20° - 90° s.z.š. [Otto-Bliesner a kol., 2005].  

Rozlišuje se pozitivní a negativní fáze AO (obr. č. 16). Při pozitivní fázi dochází 

k posunu drah oceánských bouří směrem k severu. Ve Skandinávii a Skotsku padá větší 

množství srážek a je zde vyšší teplota než při normální situaci [Arctic change: Climate 

indicators – Arctic oscillation, 2008]. Naopak sušší klimatické podmínky se objevují v oblasti 

jižní Evropy [Otto-Bliesner, 2005].  

Změny v Arktické oscilaci jsou spjaty se změnami v intenzitě proudění a teplotě 

vzduchu ve stratosféře vyšších zeměpisných šířek a se sestupováním tohoto proudění až 

k zemskému povrchu [Baldwin, 2002].  

Arktická oscilace má vliv jak na změny v severních oblastech severní polokoule, tak i 

v nižších zeměpisných šířkách. Konkrétně ovlivňuje sílu a dráhy větrů v subtropické a 

tropické části Atlantiku [Baldwin, 2002].  

Index Arktické oscilace (AOI) se vypočítává jako normalizovaný rozdíl v anomáliích 

tlaku vzduchu mezi 35° a 65° s. z. š. [Pekarova a Pekar, 2004]. 
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Obr. č. 16  Působení Arktické oscilace při A  pozitivní fázi a B  negativní fázi 

A     B 

 
Zdroj: National Snow and Ice Data Center : Arctic Climatology and Meteorology, podle Wallace 2008 

 

Na obr. č. 17 je znázorněn stav Arktické oscilace v zimě v měsících od prosince do 

března. Modře je vyznačena negativní a červeně pozitivní fáze AO. Z grafu je zřejmé, že do 

konce 80. let 20. století převažovala, kromě asi pětiletého období, negativní fáze AO. Poté se 

situace změnila a do dominance se dostala fáze pozitivní. 

 

Obr. č. 17  Chod průměrů Arktické oscilace v zimním období od prosince do března v období 

1950 - 2005 

 

Zdroj: Arctic change : Climate Indicatores - Arctic oscillation 
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5. VLIV GEOMAGNETICKÉ AKTIVITY NA KLIMATICKÉ 
UKAZATELE 
 
  

Při zkoumání globálních klimatických změn, které s atmosférickými oscilacemi 

bezpodmínečně souvisí, se musí nahlížet na klima komplexně, se všemi faktory, které na něj 

působí. Mnoho autorů připouští významný vliv člověka na změny klimatu a na změny fází 

tzv. Severoatlantské oscilace [např. Visbeck, 2001]. Kromě antropogenního podílu je však 

třeba zkoumat také složku přirozenou, přírodní. Jde například o změny způsobené zvýšenou 

aktivitou Slunce.  

Přímé pozorování sluneční aktivity pomocí teleskopu je k dispozici až od roku 1610 

[Usoskin a kol., 2003, Solanki a kol., 2004]. Pro zkoumání vlivu intenzity slunečního záření 

na klimatické změny je potřeba znát jeho aktivitu pro delší časový úsek. Proto existují další 

metody. Jedna z nich je založena na měření obsahu kosmogenních izotopů (především 10Be) 

v ledovcových vrtech a jejich srovnání se záznamem počtu slunečních skvrn. Z výsledků této 

metody vyplývá, že za uplynulých 1150 let je právě posledních 60 let aktivita Slunce 

nejintenzivnější [Usoskin a kol., 2003]. Podle jiného přístupu, který studuje sluneční aktivitu 

za posledních 11400 let dendrochronickým datováním radiokarbonových koncentrací (tzn. 

koncentrací izotopu uhlíku 14C v letokruzích stromů), je v posledních 70 letech Slunce 

nejaktivnější za více než 8000 let [Solanki a kol., 2004].  

Kromě přímého ovlivnění teploty zemského povrchu sluneční záření ovlivňuje též 

geomagnetickou aktivitu Země. Ta pak má vliv mj. právě na zemské klima a pravděpodobně i 

na jeho změny [Geofyzikální ústav AV ČR, 2008]. Bylo zjištěno, že za posledních 135 let 

pozorování geomagnetické aktivity byly její nejvyšší hodnoty naměřeny v období let 1970 – 

1994, což je též období, ve kterém byl vysledován nejvyšší nárůst globální teploty [Bucha, 

2005]. V  souvislosti s tím se někteří vědci zabývají fluktuací geomagnetické aktivity a jejím 

působením na klimatické faktory, jako je tlak vzduchu, zonální či meridionální složka 

proudění a její intenzita, teplota či srážky. 

V České republice se touto otázkou dlouhodobě zabývá Bucha z Geofyzikálního 

ústavu AV ČR. Ten spolu s Buchou Jr. z Matematicko-fyzikální fakulty UK ve své práci 

z roku 2002 uvádí výsledky svého výzkumu, ve kterém mimo jiné zkoumali, zda existují 

statisticky významné korelace mezi geomagnetickou aktivitou a indexy klimatických oscilací, 

konkrétně především indexem Severoatlantské oscilace (NAOI). 
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 Korelovány proto byly hodnoty geomagnetické aktivity (aa) se zimním indexem 

Severoatlantské oscilace (NAO-WI). Byly zjištěny statisticky významné hodnoty korelačního 

koeficientu. Pro celé období od roku 1961 do roku 1999 vyšel korelační koeficient r = 0,61. 

Pro období o něco kratší, mezi lety 1970 a 1996, vyšla vyšší hodnota r = 0,71. V další práci 

Bucha (2005) uveřejnil výsledky korelace geomagnetické aktivity pro prosinec až březen 

s NAO a s teplotou ve střední Evropě pro delší období 1943 – 2003. Hodnoty korelačních 

koeficientů vyšly pro takto dlouhé období sice nižší (r s NAO je 0,54, se zimními teplotami 

0,46 a s letními teplotami 0,42), ale byly stále statisticky významné. Časové řady 

geomagnetické aktivity, indexu NAO, letních a zimních teplot, jsou zobrazeny v grafu č. 18 

[Bucha, 2005].  

 

Obr.č. 18  Časové řady geomagnetické aktivity, indexu NAO, zimních a letních teplot za 

období let 1950 - 2003 

 
Zdroj: Bucha, 2005 

 

Dále byl zimní index Severoatlantské oscilace NAO-WI korelován s hodnotami 

přízemního tlaku vzduchu a teploty. Vyšly výsledky r(WI, PA) = 0,87 a r(WI, TA) = 0,73 

[Bucha a Bucha Jr., 2002]. 

Ve výzkumu stejných autorů z roku 1998 byly též korelovány hodnoty geomagnetické 

aktivity s hodnotami přízemního tlaku vzduchu a teploty pro období mezi roky 1970 a 1996. 

Výsledky byly opět statisticky významné: r(aa, PA) = 0,82 a r(aa, TA) = 0,78 [Bucha a Bucha 

Jr., 2002]. 
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Z výsledků těchto korelací lze vysledovat souvislost geomagnetické aktivity se 

Severoatlantskou oscilací.  

V případech, kdy hodnoty geomagnetické aktivity byly nízké a zároveň zimní index 

Severoatlantské oscilace byl v negativních hodnotách, došlo k oslabení Islandské cyklony a 

k jejímu posunu západním směrem. Zároveň docházelo k zesílení Sibiřské výše a jejímu 

rozšíření směrem k Evropě, kde pak výraznou měrou ovlivňovala počasí [Bucha a Bucha Jr., 

2002]. Azorská anticyklona v této situaci zasahuje pouze do západní Evropy. Podél jejího 

východního okraje pak proniká do Evropy chladný vzduch ze severu. Naopak do Severní 

Ameriky proudí z jihozápadu vzduch relativně teplý. To vede k podnormálním teplotám 

v Evropě a nadnormálním teplotám na území Severní Ameriky [Bucha, 2005]. 

Pokud došlo ke zvýšení geomagnetické aktivity a zároveň k přechodu NAO 

k pozitivní fázi, Islandská níže se výrazně prohloubila a posunula se směrem k jihovýchodu. 

Tlak v Azorské výši dosáhl abnormálních hodnot a tento tlakový útvar se posunul směrem na 

jihovýchod, tedy do jižní Evropy [Bucha a Bucha Jr., 2002]. Tato situace vede k zesílení 

zonálních větrů. Zároveň tlaková níže v polárních oblastech napomáhá pronikání chladného 

vzduchu do Asie a Severní Ameriky. V Evropě dochází ke zvýšení teplot nad normál a 

v Severní Americe naopak ke snížení teplot pod průměr [Bucha, 2005]. 
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6. PERIODICITA SUCHÝCH A VLHKÝCH OBDOBÍ A VZNIK 

HYDROLOGICKÝCH EXTRÉM Ů VE STŘEDNÍ EVROPĚ 

 

6.1 Základní klimatologické a hydrologické charakteristiky st řední Evropy 

 

V úvodu této kapitoly by bylo vhodné upřesnit sporný termín „střední Evropa“. Toto 

označení je totiž chápáno různými autory odlišně. Někdy se hranice vedou podle hranic 

politických – tedy podle hranic států. Král (2001) zase vymezuje střední Evropu podle jejích 

morfotektonických a morfostrukturních charakteristik jako oblast hercynské střední Evropy. 

V této studii bude chápán termín „střední Evropa“ jako trup Evropy beze všech poloostrovů a 

Východoevropské roviny.  

Klima střední Evropy je charakterizováno přechodným rázem mezi oceánským a 

kontinentálním podnebím, přičemž kontinentality přibývá směrem od západu k východu. 

Podle klasifikace Köppena [Vysoudil, 2006] se toto území rozděluje do dvou kategorií – na 

západě je to mírně teplé a vlhké podnebí (typ Cfb), kam patří většina Středoevropské nížiny a 

dále údolí Porýnské a České vysočiny. Další kategorií, nalézající se na východě území, je 

oblast chladného a vlhkého boreálního podnebí (Dfb), do kterého je zařazena oblast na 

východ od řeky Visly, spolu s vrchovinnými a horskými oblastmi [Král, 2001].  

V západní části střední Evropy jsou roční amplitudy teploty nižší než v její východní 

části, což je způsobeno vlivem Atlantského oceánu. Jeho působení má za následek i nižší 

průměrné letní a vyšší průměrné zimní teploty na západě oproti východu. Celkově se teplotní 

maxima a minima ve střední Evropě pohybují přibližně mezi -40 až 40°C [Král, 2001].  

Rozložení srážek záleží jak na vzdálenosti od oceánu, tak na nadmořské výšce. 

Významný je také návětrný či závětrný efekt pohoří vůči převládajícím západním větrům. 

K oblastem s nejvyšším ročním úhrnem srážek můžeme počítat například horu Feldberg 

v pohoří Schwarzwald (1493 m n. m.), kde naprší 1732 mm.rok-1. Na české nejvyšší hoře 

Sněžce (1602 m n. m.) pak spadne v průměru 1227 mm.rok-1 srážek. Naopak nejsuššími místy 

ve střední Evropě jsou Mohučská pánev (515 mm.rok-1), Dunajská pánev (490 mm.rok-1) a 

Žatecká pánev (410 mm.rok-1) [Král, 2001].  

Řeky střední Evropy patří do úmoří Baltského, Severního a Černého moře. Většina 

z nich má tzv. středoevropský režim. Jsou napájeny převážně vodou ze srážek a z tající 

sněhové pokrývky. Největší vodní stavy mají na jaře po tání sněhu, nejnižší pak v létě, kdy je 

nejintenzivnější výpar nebo na začátku podzimu. Doba zimního zámrzu řek se zvyšuje 
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s kontinentalitou, tedy od západu k východu. V povodí Rýna řeky nezamrzají vůbec, v povodí 

Labe a Vesery trvá zámrz 0 – 10 dní, v povodí Odry 10 – 20 dní, v povodí dolní Visly 20 – 40 

dní atd. [Král, 2001]. 

Mezi nejvýznamnější řeky střední Evropy patří Rýn, Dunaj, Labe, Odra, Visla a 

Vesera. Řeka Rýn pramení ve švýcarských Alpách a ústí do Severního moře. Jejími 

největšími přítoky jsou Neckar, Mohan, Mosela a Maasa. Dunaj patří do Alpsko-Karpatské 

soustavy, vzniká ve Schwarzwaldu a ústí do Černého moře. Vyznačuje se střídáním 

odtokových režimů v průběhu toku. Nejvýznamnějšími přítoky jsou Inn, Iller, Lech či Isar 

[Král, 2001]. Průtoky jak Rýna, tak i Dunaje, jsou silně ovlivněny Alpami. Dlouhodobá 

variabilita jejich průtoků je velmi podobná. Při výpočtu křížové korelace mezi jejich průtoky 

byla zjištěna přímá příbuznost s nulovým posunem (r = 0,617) [Pekárová, Miklánek, Pekár, 

2002].  

 

 

6.2 Analýza časových řad jako základ vstupních hydrologických veličin 

  

Pro zkoumání vlivu změn klimatických prvků na hydrologické faktory je důležité 

zvolit předem vhodný metodický přístup. Často k tomu může posloužit i reprezentativní 

experimentální povodí, které bude pokud možno co nejméně antropogenně ovlivněné. Vlivy 

lidské činnosti, jako například stavba přehrad či jiných vodních děl na tocích, do značné míry 

ovlivňují jejich hydrologický režim [Pekárová, Pekár, 2006]. 

Dalším důležitým předpokladem pro správné zhodnocení časové řady je její délka. 

Vysledování nějakého trendu, ať už nárůstového či poklesového, v povodí, kde jsou 

k dispozici pouze krátkodobé průtokové řady, je nemožné a případné výsledky budou chybné 

[Pekárová, Pekár, 2006]. Existuje přímý vztah mezi délkou časové řady a délkou hledaného 

cyklu v povodí. Pro identifikaci 28-letého cyklu je zapotřebí disponovat minimálně             

90-100-letou řadou. Některá data se dají doplnit složenou regresní metodou [Pekárová 

Miklánek, Pekár, 2002]. 

Ve světě neexistuje mnoho vodních toků, kde byla pozorování prováděna po dlouhou 

dobu. Nejdelší řady nalezneme v Evropě. Ani tyto však nepřesahují 200 let. Mezi vodní toky, 

na kterých se měření začala provádět nejdříve, patří Rýn (od roku 1808), dále pak Dunaj 

(1840) a Labe (1851) [Pekárová, Miklánek, Pekár, 2006].  
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V neposlední řadě je také důležité, aby sledovaná data byla homogenní. Homogenita 

znamená, že časové řady reagují pouze na přírodní, přirozené procesy a nejsou ovlivněné 

žádnými dalšími vlivy, kterými může být například změna v umístění vodoměrné stanice, 

v metodice, v termínech pozorování atd. [Meteorologický slovník výkladový a terminologický, 

1993]. Testování homogenity se provádí například pomocí Alexanderssonova testu. Ten je 

mimo jiné součástí softwarového balíku AnClim [Pekárová, Pekár, Pacl, 2005]. Tento 

program nabízí kromě již zmíněného testu další absolutní i relativní testy homogenity, 

přizpůsobení nehomogenitě a další [Štěpánek, 2008].  

Dále by mělo být vyhodnoceno testování normality testované řady, které se může 

provést tzv. Testem dobré shody (X2-test) či podle Kolmogorovova-Smirnovova testu 

[Pekárová, Pekár, Pacl, 2005].  

Pro zjištění, zda v řadách průtoku existuje nějaký lineární trend nárůstu či poklesu, se 

dají použít další testy, jako například Test objevení trendu, Test existence trendu či Test 

změny sklonu trendu. K tomu bychom měli zajistit, aby použitý test nebyl ovlivněn 

periodicitou. Za tím účelem je třeba operovat s časovou řadou s uzavřeným složeným cyklem, 

začínající buď minimem nebo maximem [Pekárová, Miklánek, Pekár, 2006]. 

Další jev, který se obvykle sleduje v časových řadách průtoků, je periodicita 

opakování suchých a vlhkých období v povodí. Tato rekognoskace se provádí autokorelační 

analýzou a sestrojením autokorelogramu. Autokorelační funkce vyjadřuje, do jaké míry jsou 

si dané hydrologické řady blízké. Jako rozlišovací kritérium slouží pro tento účel  součinitel 

korelace. Další možností je například použití Fourierovy analýzy – FA periodogram či 

metody MESA (Spektrální analýza maximální entropie) [Pekárová, Pekár, Pacl, 2005]. 

Pekárová, Miklánek a Pekár (2002) upozorňují, že pokud se použije metoda periodogramu, 

může dojít k chybám ve výsledku. Proto se k tomuto účelu používá metoda kombinovaného 

periodogramu. Při hodnocení cyklicity u evropských řek použili později tito autoři (2006) 

Hodrick-Prescottův filtr (pro vyhlazení časových řad) a zmíněný kombinovaný periodogram. 

Rovněž již zmíněný software AnClim obsahuje celou řadu vhodných funkcí, které mohou 

posloužit pro vyhodnocení časových řad průtoků [Štěpánek, 2008].  

K identifikaci všech hlavních vlivů, které ovlivňují hydrologický režim řek ve střední 

Evropě, ale případně i jinde, je důležité porovnat disponibilní řady průtoků se synchronními 

řadami indexů klimatických oscilací, jako jsou Severoatlantská oscilace (NAO), Jižní oscilace 

(SO), Arktická oscilace (AO) a případně další. K tomu se používá metoda křížové korelace, 

pro ověření pak křížová spektrální analýza [Pekárová, Pekár, 2006].  
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6.3 Cyklicita suchých a vlhkých period a trendy v průtocích vodních toků 

ve střední Evropě 

 

Po roce 1810 v Evropě nastala suchá perioda okolo roku 1835, přičemž mimořádně 

suché bylo období let 1857 – 1862 [Pekárová, Miklánek, Pekár, 2002]. Byla to nejsušší 

perioda ve střední a východní Evropě, která nastala na začátku tzv. instrumentální éry a před 

začátkem nástupu současné klimatické změny. Oproti 90. letům 20. století byla tehdy 

průměrná teplota v Evropě o 0,6°C nižší [Miklánek a kol., 2007].  

Další suchá perioda byla v Evropě zaznamenána mezi lety 1946 – 1948. Na Slovensku 

pak nastalo neobvykle dlouhé období sucha mezi lety 1981 – 1993. Tehdy došlo k poklesu 

srážek, což bylo způsobeno pozitivní fází Severoatlantské oscilace. Následkem toho bylo 

zmenšení průtoků v řekách [Miklánek a kol., 2007]. Mezi roky 1850 a 1997 byl jako úplně 

nejsušší rok označen rok 1921 a jako nejvlhčí roky 1926 a 1941. V Evropě byla z průměrných 

ročních průtoků řek vypočítána pomocí metody kombinovaného periodogramu perioda 

suchých období 12,8 roku, dále pak 16,4, 9, 28,5 či 3,55 let (obr. č. 20) [Pekárová, Miklánek, 

Pekár, 2006].  

V České republice se v letech 1971 – 1980 střídaly měsíce s extrémními hodnotami 

sucha i vlhka. Právě v tomto období začínala Severoatlantská oscilace postupně přecházet ze 

své negativní fáze do pozitivní. V dalším období, 1981 – 1990, kdy již byla fáze NAO 

výhradně pozitivní se objevovalo nejvíce extrémně vlhkých měsíců, naopak v dalším období 

1990 – 2000 nastávaly měsíce s výraznými suchy [Brázdil, Chromá. Tolasz, 2003].  

Autoři Pekárová a Pekár (2006) zkoumali časové řady průtoků na dvou povodích na 

středním Slovensku. Jednalo se o povodí řeky Belá za období 1895 – 2004 a řeky Cierny 

Hron za období 1931 – 2004. Řeka Belá leží v nejdeštivějším regionu Slovenska a patří do 

povodí Váhu. Cierny Hron se vlévá na horním toku do řeky Hron, je plošně dvakrát větší než 

Belá, ale průtok má menší. Obě řeky leží v Karpatech a vyznačují se nízkým antropogenním 

ovlivněním. Jsou proto pro tento výzkum vhodné. U obou povodí byla vysledována perioda 

průtoků 3,6 let, dále méně významné periody 2,35, 13,5 a 21 let. V povodí Belé byly ověřeny 

také periody 13 a 21 let [Pekárová, Pekár, Pacl, 2005]. 

Při prostorové analýze možných telekonexí bylo zjištěno, že v Severní Americe 

dochází k výskytu suchých či vlhkých period v období, kdy v Evropě panuje situace opačná. 

Tak mezi lety 1945 – 1949 bylo v Severní Americe velmi vlhké období [Pekárová, Miklánek, 

Pekár, 2002]. Zároveň, v průběhu vlhkých (suchých) období v Evropě probíhala suchá 
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(vlhká) období v povodí Amazonky v Jižní Americe. Jedná se tedy o negativní vztah mezi 

těmito dvěma kontinenty. Naopak suché a vlhké periody v Evropě a v povodí řeky Kongo 

v Africe byly shodné, vykazovaly pouze časový posun o 1 – 2 roky (obr. č. 19) [Pekárová, 

Miklánek, Pekár, 2006].  

Negativní korelace existuje však i v rámci jednoho kontinentu. Například při suché 

periodě ve Skandinávii nastává vlhká perioda na Islandu. Tento vztah vyplývá z korelace 

mezi Islandem a Švédskem, kdy vyšel korelační koeficient r = -0,55 [Pekárová, Miklánek, 

Pekár, 2002].  

Při provádění křížových korelací mezi průtoky vodních toků v různých zeměpisných 

délkách ukazuje korelační koeficient zřejmý časový posun výskytu extrémních situací. Tento 

posun je například mezi řekami Dunaj a Něva 12 let [Pekárová, Miklánek, Pekár, 2006], mezi 

Něvou a Obem 3 roky, mezi Obem a Lenou 3 roky a mezi Lenou a Kolymou dalších 7 let 

[Pekárová, Miklánek, Pekár, 2002].  

Co se týče zjišťování trendů v průtocích středo- a západoevropských řek, nebyl zjištěn 

žádný významný nárůstový ani poklesový trend [Pekárová, Miklánek, Pekár, 2002].  

 

 

Obr. č. 19  Křížové korelace mezi průtoky evropských řek a Amazonky, Konga a Amazonky a 

Konga a evropských řek 

 
Časový posun v rocích (lag) 

Zdroj: Pekárová, Miklánek, Pekár, 2003 
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Obr. č. 20 Kombinovaný periodogram a autokorelogram (nahoře) reprezentativních 

průtokových řad z celé Evropy za období let 1850 – 1997 

Zdroj: Pekárová, Miklánek,  Pekár, 2006 

Vysvětlivky: 

period [year] – perioda [rok] 

 

 

6.4 Periodicita průtoků středoevropských řek v souvislosti s kolísáním fází 

NAO, AO a SO 

 

Při zkoumání periodicity suchých a vlhkých období na evropských řekách je vhodné 

vzít v úvahu možné souvislosti s kolísáním fází klimatických oscilací, které mají 

nezpochybnitelný vliv na počasí v Evropě. Vliv klimatických oscilací, jako je Severoatlantská 

oscilace (NAO), Arktická oscilace (AO) či Jižní oscilace (SO), na průtoky, je možné 

vysledovat pomocí metody křížové korelace. Touto metodou bylo potvrzeno, že průtoky 

evropských řek jsou silně ovlivňovány Severoatlantskou oscilací. Řeky nacházející se 

v severní Evropě vykazují s NAO pozitivní korelaci, naopak u řek jižní Evropy byla zjištěna 

korelace negativní [Pekárová, Miklánek, Pekár, 2002]. To znamená, že při zvyšování hodnot 

indexu NAO se průtoky v severoevropských řekách zvětšují, naopak  průtoky jihoevropských 

řek se zmenšují.  

Bylo zjištěno, že perioda průtoků 3,6 roku, vysledovaná v povodích řek Belá a Cierny 

Hron na středním Slovensku, byla, kromě ostatních evropských řek, odkryta také v řadách 

indexů Jižní oscilace. To znamená, že Jižní oscilace, která je atmosférickou složkou fenoménu 

ENSO (El Niño - Southern oscillation), může mít vliv na průtoky vodních toků ve střední 

Evropě. Další periody 7,8 let [Pekárová, Pekár, 2006] a 13 let [Pekárová, Pekár, Pacl, 

k 

Posun 
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2005], zjištěné z řad průtoků těchto slovenských řek, byly nalezeny taktéž v řadách indexu 

Severoatlantské oscilace. To tedy znamená pravděpodobnou souvislost průtoků 

středoevropských řek se Severoatlantskou oscilací. Stejně tak je možná spojitost průtoků 

s Arktickou oscilací, u níž vyšla perioda, stejně jako u Belé a Cierneho Hronu, 28 – 31 let 

[Pekárová, Pekár, Pacl, 2005]. Korelace průtoků evropských řek s NAOI a SOI je 

znázorněna na obr. č. 21. Spojitost řad průtoků na slovenské řece Hron a řad indexů 

klimatických oscilací je zobrazena na obr. č. 22. 

Aby bylo možné jednoznačně posoudit vliv jednotlivých klimatických oscilací na 

hydrologický režim středoevropských řek, je nutné dále provádět souvislý výzkum.  

 

Obr. č. 21  Korelace průtoků evropských řek s indexem Severoatlantské oscilace a Jižní 

oscilace 

 

 

Zdroj: Pekárová, Miklánek, Pekár, 2003 
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Obr. č. 22  Telekonexe průtoků a NAO, AO, SO (a QBO – Quasi Biennial Oscillation) 

s průtoky řeky Hron. Nahoře kombinovaný peridogram, dole autokorelogram 

 
Zdroj: Pekárová, Pekár, 2004 

Vysvětlivky: 

lag - posun 

 

6.5 Povodně v České republice a střední Evropě a vliv Severoatlantské 

oscilace na jejich režim 

 

Povodeň je definována jako „situace, při níž množství protékající vody překročí 

průtočnou kapacitu koryta“ [Kakos, 2006]. Povodňové situace se staly v poslední době, 

zvláště po extrémních povodních v letech 1997 a 2002, předmětem mnoha zkoumání. Přesto, 

že každá povodeň je jedinečná událost, jde o nedílnou součást oběhu vody. Je nutné zkoumat 

povodňové situace, jejich příčiny, průběh i následky velice důkladně, neboť mají obrovský 

vliv na sociálně-ekonomickou sféru. Ovlivňují lidskou společnost jak ve vztahu k majetku 

lidí, tak i k jejich životům. 

Podle vzniku povodně rozlišujeme několik typů, které popsal Kakos (2006). Prvním 

typem jsou dešťové povodně, k nimž dochází v důsledku dlouhotrvajících, jedno- či 

vícedenních srážek. Tyto povodně se objevují v letním období a jsou doprovázeny zápornými 

teplotními odchylkami od dlouhodobého průměru, dosahujícími někdy až -8°C [Kyselý, 

Kakos, Halásová, 2008]. Další typ povodní, který bývá nazýván jako tzv. „bleskové 

Q [m3*s-1] 
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povodně“, vzniká následkem přívalových dešťů, které mají dobu trvání v měřítku hodin. Tyto 

povodně nemají větší vliv v rámci velkých povodí, ale mohou způsobit extrémní škody 

v povodích poměrně malých rozměrů.  

Tání sněhu je příčinou dalšího typu povodní, který je ale sám o sobě v České republice 

nevýznamný. Hůře se projevuje v kombinaci s dešťovými srážkami – vznikají tzv. povodně 

smíšené. Tyto povodně se vyskytují v průběhu zimy a na počátku jara a jsou doprovázeny 

kladnými teplotními anomáliemi, dosahujícími až +8°C [Kyselý, Kakos, Halásová, 2008]. 

Posledním typem povodní jsou povodně ledové, k nimž může docházet při přehrazení koryta 

toku ledovými nápěchy či zácpami ledových ker, jejichž následkem se vzduje vodní hladina.  

Velké povodně na velkých povodích se vyskytují pouze během několika měsíců 

v roce. Například na Vltavě v Praze nebo na Labi v Děčíně se v posledních 800 letech 

vyskytly povodně pouze v období od ledna do března a od července do září. Se snižující se 

velikostí povodí pak roste pravděpodobnost extrémní povodně i v dalších měsících roku 

[Kakos, 2006].  

Během posledních 150 let [Kakos, 2006], zvláště pak v posledních 50 letech, došlo 

v České republice k poklesu počtu povodňových situací i jejich kulminačních průtoků. Zvláště 

výrazný je úbytek povodní zimních. Ve 2. polovině 20. století se vůbec nevyskytly únorové 

ani dubnové povodně, výrazně poklesl i počet povodní březnových a na Vltavě také 

lednových. Došlo k tomu v důsledku postupného oteplování ovzduší v zimních měsících 

[Brázdil, R., 2002]. Změny letních povodňových situací v Čechách podle pozorování profilů 

na Labi (Děčín) a Vltavě (Praha) jsou nevýznamné (obr. č. 23) [Kyselý, Kakos, Halásová, 

2008]. Na obr. č. 24 a 25 jsou znázorněny trendy významných srážek v zimním a letním 

období.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 48 

Obr.č. 23  Dlouhodobé změny četností 3denních srážkových úhrnů ≥15 a 25 mm (≥30 a 50 

mm) v zimním a letním hydrologickém pololetí v Praze-Klementinu. Znázorněny jsou rovněž 

změny ve výskytu alespoň dvouletých povodní zimního a letního typu na Vltavě v Praze. 

Zobrazené hodnoty odpovídají klouzavým průměrům . 

 
Zdroj: Kyselý, Kakos, Halásová, 2008 

 

Obr č. 24  Trendy významných srážek v zimním hydrologickém pololetí (1961 – 2005) 

v povodí Labe v ČR (R1 – maximální 1denní úhrny, R5 – maximální 5denní úhrny. Velikost je 

vyjádřena v % za 10 let. Statisticky významné trendy jsou označeny tečkou)  

 
Zdroj: Kyselý, Kakos, Halásová, 2008 
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Obr. č. 25  Trendy významných srážek v letním hydrologickém pololetí (1961 – 2005) 

v povodí Labe v ČR (R1 – maximální 1denní úhrny, R5 – maximální 5denní úhrny. Velikost je 

vyjádřena v % za 10 let. Statisticky významné trendy jsou označeny tečkou). 

 

 
Zdroj: Kyselý, Kakos, Halásová, 2008 

 

 

 Oteplování v zimě, kromě přímých antropogenních vlivů, je globálního původu a je 

způsobeno přechodem k pozitivní fázi Severoatlantské oscilace od 70. let 20.stol. (viz kapitola 

č. 3.2.). V důsledku toho proudí do střední Evropy více teplejšího vzduchu, který zabraňuje 

vzniku sněhové pokrývky nebo způsobuje její průběžné odtávání. Tím nedochází 

k nahromadění většího množství sněhu a jeho odtávání nebývá příčinou vzniku extrémních 

povodní. 

Současně se během zimního období v poslední době díky oteplení vyskytuje větší 

množství srážek dešťových oproti sněhovým, než tomu bylo dříve. To také způsobuje, že 

nenapadne velké množství sněhu a již napadlé sněhové zásoby většinou postupně odtávají. 

Zvýšené množství dešťových srážek oproti sněhovým dále také omezuje vznik ledových zácp 

na řekách [Kakos, 2006, Kyselý, Kakos, Halásová, 2008]. Dešťové srážky se v České 

republice vyskytují v důsledku zesíleného západního proudění v četnější míře. V posledních 

asi 35 letech byly zaznamenány rekordní srážkové úhrny v zimním období. V prosinci 1974 

spadlo na území ČR 113 mm, v lednu 1988 to bylo 85 mm a v březnu 2000 napršelo 126 mm 

srážek [Kakos, 2006]. Tento nárůst srážek je pravděpodobně také způsoben dominující 

pozitivní fází Severoatlantské oscilace.  

Také výzkumy, prováděné na několika povodích v Polsku, ukazují, že se vzrůstající 

hodnotou indexu NAO ubývá množství vody akumulované ve sněhové pokrývce, což 
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způsobuje snížení množství zimních povodní [Kundzewicz, Kaczmarek, 2000]. V povodí řeky 

Meuse byl vysledován nárůstový trend v úhrnu srážek od 70.let 20. století [Berlamont, 1995].  

Na čtyřech řekách v Německu byla zaznamenána snižující se perioda návratu 100-letých 

povodní. V poslední době se takto intenzivní povodně objevují v rozmezí 5 – 30 let [Casapry, 

2000]. 

Podle obr. č. 3 v kapitole 3.3. se dá konstatovat, že oteplení v důsledku působení 

pozitivní fáze Severoatlantské oscilace se týká celé střední Evropy. Tak tomu ovšem není u 

srážek, kdy rozhraní mezi vzestupným (severní a západní Evropa) a sestupným (jižní a 

východní Evropa) srážkovým trendem vede přes střední Evropu. Změny v povodňovém 

režimu tedy nemusí být ve všech státech střední Evropy shodné.  

Lze si povšimnout rozdílných klimatických podmínek uvnitř našeho státu. Konkrétně 

na Moravě a ve Slezsku došlo k přechodu výrazně převažujících letních povodní v povodí 

Odry a na Bečvě (obr. č. 26). k povodním zimního typu na řekách Moravě a Dyji (obr. č. 27) 

V severní části oblasti tedy dochází k zvýšení počtu povodní způsobených dešťovými 

srážkami (tzn. nárůst srážek), naopak v jižní části Moravy a Českomoravské vrchoviny jsou 

povodně způsobené srážkami méně časté [Brázdil, Kirchner a kol., 2007]. Kromě nejasného 

vlivu Severoatlantské oscilace ve střední Evropě co se týče srážkové činnosti, ovlivňují 

rozdílné povodňové situace v povodích i celkové fyzickogeografické podmínky dané oblasti. 

Na obr. č. 28 jsou zobrazeny četnosti výskytu povodní podle jejich N-letosti a výskytu 

v letním a zimním hydrologickém půlroce na vybraných hydrologických stanicích na Moravě 

a ve Slezsku v období 1931 – 2000. 

 

Obr. č. 26  Chod povodní přesahujících dvouletý max. průtok v období 1916 2005 na Bečvě 

v Teplicích nad Bečvou a na Odře v Bohumíně 
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Zdroj: Brázdil,  Kirchner, a kol., 2007 

 

Obr. č. 27  Chod povodní přesahujících dvouletý max. průtok v období 1916 2005 na řece 

Moravě ve Strážnici a na Dyji v Trávním dvoře  

 

 
Zdroj: Brázdil Kirchner a kol., 2007 
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Obr. č. 28   Četnosti výskytu povodní podle jejich N-letosti a výskytu v letním (květen – říjen) 

a zimním (listopad - duben) hydrologickém půlroce na vybraných hydrologických stanicích na 

Moravě a ve Slezsku v období 1931 - 2000 

 
Zdroj: Brázdil Kirchner a kol., 2007 

 

6.6 Sucho a vliv Severoatlantské oscilace na jeho vznik 

 

Sucho nastává tehdy, není-li ve vodním zdroji dostatečné množství vody pro účely 

spotřebitele. Existuje sucho meteorologické, které nastává při dlouhodobém deficitu srážek, je 

spojeno s nárůstem teploty, která ovlivňuje evapotranspiraci, někdy s relativní vlhkostí 

vzduchu, rychlostí větru, slunečním zářením atd. Dalším druhem sucha je sucho agronomické, 

které souvisí s dopady na zemědělství, hydrologické sucho, při kterém jsou sledována období 

s podprůměrnými hodnotami průtoků ve vodních tocích. Posledním druhem je sucho 

socioekonomické, které má neblahé dopady na socioekonomický rozvoj společnosti [Hladný, 

Kakos, 2006].  

Při vzniku sucha je důležitá roční doba, ve které nastává. Sucho v zimním období 

přináší menší následky než sucho, které se objeví v průběhu vegetačních období rostlin 
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[Kundzewicz, Kaczmarek, 2000].  V České republice je suchem postihována ve vegetačním 

období nejvíce jižní Morava, která je v rámci České republiky v nejmenším dosahu 

frontálních systémů z Atlantského oceánu a kde je nejtepleji [Hladný, Kakos, 2006]. Nejvíce 

suchých období nastává v té oblasti jižní Moravy, která je vymezena Znojmem na západě, 

Břeclaví na východě a Brnem na severu. V této oblasti se sucha vyskytují velmi často – přes 

70 takovýchto období během 70 let a s podstatně větší intenzitou a dobou trvání (nad 4 

měsíce) než na zbylém území Moravy a Slezska [Brázdil, Kirchner a kol., 2007]. 

Otázka sucha je v současné době velice aktuální. Je to problém, který se musí již nyní 

řešit v mnoha oblastech světa, jako jsou některé části Afriky nebo Blízký východ. Zároveň 

intenzita tohoto problému narůstá a rozšiřuje se i do dalších oblastí. V Evropě je takovou 

oblastí Středomoří, kde může k suššímu klimatu napomoci i současná kladná fáze 

Severoatlantské oscilace, díky níž se zde snížily srážkové úhrny v zimním období. Naopak 

v severní Evropě dochází k nárůstu srážek. Střední Evropa, jak již bylo řečeno, je na rozhraní 

těchto dvou oblastí a situace zde bude muset být předmětem dalších výzkumů.   
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7. ZÁVĚR 
 

V práci byla provedena rešerše literatury zabývající se podstatou a působením 

klimatických oscilací, konkrétně Severoatlantské oscilace (NAO), Jižní oscilace (SO) a 

Arktické oscilace (AO). Zvláštní pozornost byla, kvůli dominantnímu vlivu na klima Evropy, 

věnována NAO a jejímu působení především na počasí a vodnost řek střední Evropy.  

 Podle zjištěných informací lze konstatovat, že Severoatlantská oscilace působí 

na počasí v Evropě intenzivně a to především v zimním období, kdy se tento jev nejvíce 

projevuje. Především je dobře prokazatelný její vliv na teploty. Ty jsou ve střední Evropě 

v současné kladné fázi NAO, započaté od 70. let minulého století a naprosto dominující po 

roce 1980, vyšší. Stejný vliv, týkající se teplot, byl zjištěn v západní a severní Evropě, opačně 

pak kladná fáze NAO působí v oblasti Středomoří.  

Severoatlantská oscilace má vliv kromě teploty také na intenzitu a rozložení srážek. 

Při kladné fázi je v severní a západní Evropě deštivěji, v její jižní části se pak vyskytuje méně 

srážek než za normálního stavu. Střední Evropa leží na rozhraní těchto oblastí, přičemž tato 

hranice není jednoduše vymezitelná. Mezi oblastmi s přibývajícími či ubývajícími srážkami 

není rozhraní ostré a mění se v čase spolu s velikostí indexu NAO.  

Srážková činnost, spolu s dalšími faktory, souvisí také s výskytem suchých a vlhkých 

období, vedoucích někdy k extrémním jevům, tedy k extrémnímu suchu nebo povodním. Ty 

jsou v současné době zvláště intenzivně sledovány z hlediska jejich prediktability, periodicity 

a extremity. Byl prokázán pravděpodobný vliv NAO, AO i SO na kolísání vodnosti ve 

středoevropských řekách. Výrazná perioda 3,6 roku byla vysledována jak v průtocích 

evropských řek, tak v řadách indexu Jižní oscilace. Další periody 7,8 a 13 let mají 

pravděpodobnou souvislost se Severoatlantskou oscilací. Perioda 28-31 let může být 

ovlivněna Arktickou oscilací. K tomu, aby tyto souvislosti, zvláště se vzdálenou Jižní oscilací, 

ale i s ostatními jevy, byly potvrzeny, potřebuje být provedena ještě řada výzkumů. 

Jelikož se v České republice snížil počet povodňových situací v zimním období 

(prosinec – březen), vyvstává otázka, zda existuje přímá souvislost se Severoatlantskou 

oscilací. Vzhledem k prokazatelnému vlivu NAO na evropské klima je zřejmé její působení i 

v této oblasti a to především díky oteplení v zimním období a zvýšení podílu dešťových 

srážek oproti sněhovým. S ohledem na pohyblivou hranici mezi přibývajícími (na severu a 

západě Evropy) a ubývajícími (na jihu) srážkami, je však značně obtížné charakterizovat 

celou střední Evropu v otázce průtoků ve vodních tocích a vzniku hydrologických extrémů 

stejně. Tato problematika vyžaduje ke svému objasnění další studie. 
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Sucho se vyznačuje pomalým vznikem i vývojem, který může trvat i měsíce. 

Stanovení začátku i konce suchých období proto není jednoduché. Efekty sucha mají 

kumulativní charakter, intenzita sucha se zvýrazňuje s jakýmkoliv jeho prodlužováním. I když 

vliv klimatických oscilací na periodicitu výskytu suchých období ve střední Evropě není 

zatím dostatečně prokázán, obecně se dá konstatovat, že druhá polovina 20. století byla 

významně sušší než první a že jižní část Evropy se bude setkávat s většími problémy při 

nedostatku srážek než část severní, zatímco střední Evropa si bude udržovat po této stránce 

přechodový charakter. 
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