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Počasí patří k nejoblíbeněj-
ším tématům hovorů. Lidé 
si stěžují na teplo, vzápětí na 
zimu, stále jsou s něčím nespo-
kojení. O počasí jsme zavedli 
řeč se známým meteorologem, 
třebíčským rodákem Michalem 
Žákem, pracovníkem České 
televize.
� Antonín Zvěřina

Proč lidé meteorologům nevěří?
To je dobrá otázka. Možná to čás-

tečně souvisí s tím, jak se zvětšuje 
spektrum informací, kde mohou lidé 
předpovědi získat. Často si neuvědo-
mují, že vlastně to, co vidí na internetu 
nebo mají v mobilním telefonu, nejsou 
poklady zpracované z numerických 
modelů. 

Jsou to pouze výstupy z těchto 
modelů, převedené do nějakých hez-
kých obrázků, hezkých grafů, které 
člověk snadno pochopí. V tom tkví 
nebezpečí, že přesnost těchto mode-
lů nemusí odpovídat stavu počasí, 
než když je předpověď zpracovaná od 
meteorologů. 

Na druhou stranu předpovědět poča-
sí i pro tak malé území, jako je Česká 
republika, není jednoduché. To poča-
sí se může lišit, a v dnešní uspěchané 
době, s přihlížením ke stručnosti, to 
svádí k používání jedné ikony, což je 
málo. 

Může se stát, že v Chebu prší při dva-
nácti stupních, a v Ostravě je jasno při 
33 stupních, a to jednou ikonou nepo-
stihnete. Proto je k předpovědi velice 
důležitý slovní doprovod. Když se na 
to podívám čísly meteorologů, úspěš-
nost předpovědí v posledních letech je 
mimořádně vysoká. 

Co tedy vlastně určuje ráz počasí?
Základní informací je charakter 

proudění nad střední Evropou. To zna-
mená, jestli nás ovlivňuje tlaková výše, 
nebo níže, náročnější jsou situace, kdy 
přichází nějaká fronta. To je určitý oří-
šek. 

Pak jsou důležité numerické modely, 
meteorologovy zkušenosti. Pro před-
pověď je důležitá teplota, oblačnost, 
výskyt srážek, případně výskyt nebez-
pečných jevů, jako jsou bouřky, kroupy 
či mlhy nebo vítr. Myslím si, že srážky 
jsou největším problémem. 

Mění se v posledních letech počasí 
nad střední Evropou?

Dříve se to označovalo jako globální 
oteplování, nyní se volí termín změna 
klimatu. Což neznamená, že by otep-
lování nepokračovalo. To globální lidi 
svádělo k různým úvahám, zvlášť když 
na některých místech dochází k ochla-
zování. 

Jak se mění teplotní poměry, tak se 
mění charaktery proudění. V někte-
rých částech světa se už ty změny pro-
jevují docela citelně. Pro Evropu je to 
častější sklon k proudění ze severního 
nebo jižního směru, než proudění od 
západu, které vlastně bylo v minulých 
dekádách převažující. 

To, co jsem říkal, platí zejména o zim-
ním období. S tím dochází ke změně 
počasí, častější výskyt teplých období, 
sušších období. Často je to spojeno se 

střídáním počasí, kratší délkou nějaké-
ho rázu počasí. Pamatuji se, že v dřívěj-
ších letech období s tlakovou výší, kdy 
je slunečno, sucho, tak trvaly pět sedm 
dní. Nyní tak dva tři dny. Nyní je poča-
sí takové rozkolísanější, než v minulos-
ti. 

Dříve lidé na vesnicích dokázali 
počasí předpovědět poměrně přes-
ně podle různých věcí kolem sebe. 
Zdá se, že už neplatí ani pranostiky. 

To asi souvisí s tou větší proměnli-
vostí počasí. Rosa třeba znamenala, že 
se vyjasní a bude tak po celý den. To 
už nyní mnohdy neplatí. Odpoledne 
dorazí další fronta, přeháňky. To samo-
zřejmě trápí zemědělce, třeba v období 
žní. Platnost pranostik souvisí se změ-
nou klimatu a charakteru cirkulace - že 
to, co platívalo dříve, dneska už nepla-
tí. Musím uznat, že pranostiky nyní 
dostávají částečně na frak. 

Ovlivňuje počasí opravdu člověk? 
Co Jaderná elektrárna Dukovany?

Zjednodušovat, že za všechno může 
tato elektrárna, není dobrá cesta. 
Obecně člověk ovlivňuje klima i v sou-
vislosti s oteplováním. Tam je jeho vliv 
rozhodující. Pokud jde o dukovanskou 
elektrárnu, prováděly se studie, které 
vyhodnocovaly vliv na počasí v okolí. 

Z těch poměrně jednoznačně vyplý-
valo, že to ovlivnění je velmi malé, 
omezuje se jen na bezprostřední oko-
lí elektrárny. Nejvýznamnějším vli-
vem je, že se nad chladícími věžemi 
při určitém rázu počasí tvoří oblaka 
páry, ale ta zastíní jen malou část oko-
lí. Netvrdím, že při nějaké specifické 
situaci k ovlivnění nedochází. Třeba 
pára může způsobit mlhu v okolí, ale 

v minimu případů. 

V posledních letech se marně 
těšíme na jaro, po zimě přichází ih-
ned léto, jako letos. Dá se ráz poča-
sí určit na několik let do budouc-
na?

Tak to bychom byli rádi, kdyby to 
tak bylo. Je pravda, že toho, co popi-
sujete, si začínáme všímat. Ta délka 
přechodného období, zejména na 
jaře, je opravdu velice krátká. Tep-
lé počasí po zimě nastupuje s velkou 
razancí. 

To pozvolné oteplování není tak 
časté. Pokud jde o výhled do budouc-
na, dá se očekávat nárůst teplot. Hlav-
ně v zimním období, ale i na jaře. To 
ovšem nevylučuje po teplých dnech 
vpád studeného vzduchu, třeba v půli 
května, a škody jsou pak poměrně 
vysoké. 

Ještě k tomu výhledu: do budoucna 
se očekávají největší problémy v sou-
vislosti se srážkami. Dá se i u nich 
očekávat větší rozkolísanost. On tře-
ba průměr za rok zůstane stejný, nebo 
naopak naroste, ale problémy jsou 
s množstvím, jak ty srážky spadnou. 

Pokud za bouřky spadne 50 milime-
trů srážek, a přijdou dvě za sebou, a 
pak měsíc neprší, tak je měsíční prů-
měr normální, ale z hlediska využitel-
nosti je něco takového značně nevý-
hodné. A právě tyhle náležitosti 
se budou objevovat častěji. Takže 
začnou problémy se suchem. Ta ten-
dence nárazových srážek je výrazná 
mezi dubnem a červnem, což je pro 
pěstitele nejvýznamnější období.

Můžeme se tedy v zimě těšit, nebo 
netěšit na nárazové přívaly sněhu?

V souvislosti s kolísáním se extrém-
ní srážky opravdu mohou vyskyto-
vat častěji. Může to být i v zimě. Ale 
sníh samozřejmě záleží na teplotě. A 
zima je obdobím, kdy by se mělo nej-
více oteplovat. Srážky pak zejména 
v nížinách budou spíš dešťové. Což 
nevylučuje, že při určité konstelaci 
nemůže dojít ke kalamitě, ale oprav-
du výjimečně. 

Osobní otázka: jak jste se k 
meteorologii dostal? 

Už během dětství mě počasí bavi-
lo. Sledoval jsem relace o počasí, 
i když jich nebylo tolik jako dnes. 
V televizi to byl můj nejoblíbeněj-
ší pořad. Chtěl jsem vědět stále více 
informací. Snažil jsem se sehnat 
nějaké materiály, v polovině 80. let 
minulého století jich příliš k dispozi-
ci nebylo. Chodil jsem i do třebíčské 
knihovny. Když jsem se rozhodo-
val, jakou vysokou školu, zvolil jsem 
obor meteorologie - klimatologie na 
matematicko-fyzikální fakultě. 

Pracujete v České televizi.
Ano, a přednáším na fakultě, kde 

jsem vystudoval. Pokud chceme ně-
co o meteorologii a klimatologii 
vědět, musíme znát i spoustu věcí 
z fyziky. 

Ale zpět, stává se mezi meteoro-
logy, že každý má jiný názor?

Určitě jsou situace, kdy se to stává. 
Pak je otázkou, kolik meteorologů je 
pohromadě. Potom je předpověď o 
dohodě a shodě, aby byla co nejob-
jektivnější. 

Jak přesné jsou desetidenní či 
měsíční předpovědi?

V našich podmínkách bych bral 
předpovědi tak do týdne. Pak už 
je to trend možného vývoje, ale ne 
tolik přesný. Brát si podle měsíč-
ní předpovědi dovolenou, to bych 
neriskoval. 

Bavili jsme se o suchu. Mohou 
meteorologové mluvit do duší 
politikům, aby si to uvědomili?

Podklady se snažíme dodávat na 
patřičná místa. V posledních letech 
se situace zlepšila, na změny klima-
tu se klade důraz. Myslím si, že pro-
blematika sucha se začíná řešit, i 
když to není až tolik viditelné. Horší 
byla situace před tak deseti lety, kdy 
premiér tvrdil, že to žádný problém 
není. Je to i tím, že sucha donutila 
některé podniky sáhnout si na dno, a 
na to už museli politici reagovat. 

Můžeme se obávat, že by Vysoči-
nu postihly takové katastrofy, jako 
třeba v americkém středomoří? 

Takového rozsahu asi nikoli, byla 
by to naprosto výjimečná událost. Co 
může způsobit největší škody, jsou 
silné větry a souvislé pásmo bouřek. 

A poslední otázka: jaké bude 
léto?

(smích) Já myslím, že krásné. Z hle-
diska meteorologie se k tomu moc 
říct nedá. 
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Počasí se opravdu mění, říká meteorolog Žák


