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10. Klimatologie
Z meteorologického hlediska lze definovat podnebí
jako dlouhodob˘ reÏim poãasí v dané oblasti. K jeho
charakteristice je tﬁeba dlouhodob˘ch ãasov˘ch ﬁad mûﬁení
meteorologick˘ch a klimatick˘ch stanic. Jedná se pﬁedev‰ím
o dlouhodobé prÛmûry meteorologick˘ch veliãin a rovnûÏ
o záznamy jejich extrémních hodnot.
Podnebí celého území okresu Vsetín lze charakterizovat
jako podnebí mírného pásu mírnû kontinentální.
Vzhledem k malému plo‰nému rozsahu okresu dominantní v˘znam pro charakteristiku klimatu v jednotliv˘ch
místech okresu má nadmoﬁská v˘‰ka a orografie (terénní
ãlenitost). Nadmoﬁská v˘‰ka jednotliv˘ch míst v okresu
se pohybuje v rozsahu 262 m (koryto Beãvy pﬁi opu‰tûní
okresu Vsetín) do 1206 m (âertÛv ml˘n). RovnûÏ terénní
ãlenitost území okresu je znaãná - cca 1000 vrcholÛ a 2000
údolí. Z toho vypl˘vá i znaãná rozdílnost podnebí v jednotliv˘ch lokalitách okresu Vsetín.
Území okresu spadá do dvou klimatick˘ch oblastí.
Chladná oblast zabírá horské ãásti okresu, jmenovitû
Vizovické vrchy, Javorníky a Bílé Karpaty, Vsetínské vrchy,
Moravskoslezské Beskydy, Veﬁovské vrchy. Host˘nské vrchy
spadají spolu s dal‰ími oblastmi okresu (údolními, rovinn˘mi) do mírnû teplé oblasti. PrÛmûrná roãní teplota vzduchu dle 50. leté ãasové ﬁady (1901 - 1950) se pohybuje
dle nadmoﬁské v˘‰ky lokality od 4,0°C do 7,9°C.
NejniÏ‰í prÛmûrné teploty vykazují stanice ve vysok˘ch
polohách Beskyd, jmenovitû stanice Radho‰È - kaple
se 4,0°C v nadmoﬁské v˘‰ce 1120 m a stanice Skalíkova
louka 4,7°C, leÏící ve v˘‰ce 945 m.
NíÏe uvádíme hodnoty prÛmûrné roãní teploty
ve vybran˘ch lokalitách okresu Vsetín na základû ﬁady
mûﬁení z let 1901 aÏ 1950.
Pro doplnûní údajÛ dále uvádíme chod prÛmûrné maximální a minimální teploty vzduchu v jednotliv˘ch mûsících
v lokalitû Vala‰ské Meziﬁíãí, zpracovanou na základû 30ti leté
ãasové ﬁady (1961-1990). Pro stanice Vsetín, RoÏnov
pod Radho‰tûm jsou hodnoty velmi blízké, li‰ící se maximálnû o 0,2 stupnû Celsia.

Nejteplej‰ím mûsícem je v okrese Vsetín ãervenec
s prÛmûrnou mûsíãní hodnotou 17° aÏ 18°C na území
do 400 m nad moﬁem, nejchladnûj‰ím mûsícem je leden
s teplotami -3 aÏ -5° C.

stanice
Vala‰ské Meziﬁíãí
Vsetín
RoÏnov pod Radho‰tûm
Bystﬁiãka - pﬁehrada
Hutisko
Zdûchov
Pozdûchov
Horní Beãva
Prostﬁední Beãva - Skalíkova louka

nadmoﬁská
v˘‰ka

prÛmûrná
roãní teplota °C

302
344
374
388
497
518
524
681
945

7,9
7,8
7,5
7,4
7,0
7,0
6,9
6,1
4,7

Podle 75 leté ﬁady meteorologick˘ch mûﬁení (1901 - 1975),
absolutní maximum teploty vzduchu bylo v okrese Vsetín
namûﬁeno dne 8. 7. 1957 a to 37°C na stanici Bystﬁiãka.
Absolutní teplotní minimum -37°C bylo namûﬁeno dne
11. 2. 1929 na Bystﬁiãce, v RoÏnovû a na Vsetínû.
Tropick˘ch dnÛ, kdy teplota vzduchu dosahuje 30°C
a více, b˘vá v okrese Vsetín v prÛmûru 7 za rok, v nadmoﬁsk˘ch v˘‰kách nad 800 m v nûkter˘ch letech neb˘vají (napﬁ.
na Skalíkovû louce b˘vá tropick˘ den jednou za tﬁi roky).
Letních dnÛ, kdy teplota vzduchu dosahuje 25°C a více,
b˘vá v okrese aÏ 48 v roce. Jejich poãet je závisl˘
na nadmoﬁské v˘‰ce stanice, napﬁ. Vala‰ské Meziﬁíãí 47,
Vsetín 40, RoÏnov p. R. 35.5, Skalíkova louka 8.
PrÛmûrn˘ poãet mrazov˘ch dnÛ, kdy teplota ve 2 m
nad zemí poklesne pod 0°C, b˘vá v okrese 112 aÏ 146,
i zde je jejich poãet závisl˘ na nadmoﬁské v˘‰ce mûﬁící
stanice, napﬁ Vala‰ské Meziﬁíãí 113, Vsetín 129, RoÏnov
p. R. 129, Skalíkova louka 145.
PrÛmûrn˘ poãet arktick˘ch dnÛ, kdy teplota nestoupne
nad -10°C, b˘vá v okrese 3 aÏ 5 do roka.
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SráÏkové pomûry
Uvedené sloupcové diagramy ukazují mûsíãní úhrny
sráÏek v uvádûn˘ch lokalitách za léta 1961 - 1990.
PrÛmûrné mûsíãní úrhny sráÏek ve Vala‰ském Meziﬁíãí
za období 1961 - 1990
(celoroãní prÛmûrné mnoÏství za uvedené období ãiní 760,8 mm)

Území okresu lze pﬁiﬁadit tzv. stﬁedoevropsk˘ typ
roãního chodu sráÏek s maximem v letních mûsících a minimem v zimû. Celé území okresu je nadprÛmûrnû zavlaÏováno, ale podle frekvence v˘skytu sráÏek není území okresu
nadmûrnû de‰tivé. Nejvy‰‰ích hodnot dosahují sráÏky
na vrcholov˘ch místech Moravsko - Slezsk˘ch Beskyd
(cca 1200 mm).

PovodeÀ 1997
Na tomto místû je tﬁeba zmínit se o rekordní hodnotû
sráÏek, spadl˘ch v ãervenci roku 1997, jejichÏ dÛsledkem
byla tzv. tisíciletá voda a s ní spojené katastrofické povodnû.

PrÛmûrné mûsíãní úrhny sráÏek na Vsetínû
za období 1961 - 1990
(celoroãní prÛmûrné mnoÏství za uvedené období ãiní 782,1 mm)

Toto období nadmûrn˘ch sráÏek zpÛsobila tlaková níÏe
velmi pomalu postupující k severov˘chodu, která se díky
zadrÏující tlakové v˘‰i na v˘chodû témûﬁ zastavila zprvu
nad územím Moravy a Slezska a ve dnech 7. a 8. ãervence
se její centrum postupnû pﬁesunulo nad jiÏní Polsko.
V t˘lu tlakové níÏe proudil nad zmínûné území tepl˘ a vlhk˘
vzduch, zpÛsobující intenzivní sráÏky v uveden˘ch po sobû
následujících pûti dnech. Nejvût‰í mnoÏství sráÏek spadlo
v nedûli 7. ãervence (napﬁ.Vala‰ské Meziﬁíãí 159 mm).
Nejvy‰‰í hodnoty sráÏek byly namûﬁeny na Lysé hoﬁe
a to 586 mm, toto pﬁedstavuje rekord ve zpracovan˘ch
ãasov˘ch ﬁadách pozorování sráÏek, které se vyhodnocují
od roku 1961.

PrÛmûrné mûsíãní úrhny sráÏek v RoÏnovû p. Radho‰tûm
za období 1961 - 1990
(celoroãní prÛmûrné mnoÏství za uvedené období ãiní 888,7 mm)

Kvantita sráÏek se li‰ila v˘znamnû podle polohy sráÏkomûrné stanice. Hodnota sráÏek namûﬁená na stanici StﬁíteÏ
nad Beãvou ãiní ve zmínûném období 194,7 mm, v nedalekém RoÏnovû pod Radho‰tûm bylo za tent˘Ï ãasov˘ interval
namûﬁeno 401,1 mm. Obec StﬁíteÏ nad Beãvou se nacházela
vzhledem k proudûní v relativním “sráÏkovém stínu“ ve srovnání s RoÏnovem pod Radho‰tûm. Obdobnû, na stanicích
na návûtrné stranû hor bylo namûﬁeno v˘znamnû vût‰í
mnoÏství sráÏek ve srovnání s okolím.

PrÛmûrné mûsíãní maximální a minimální teploty
ve Vala‰ském Meziﬁíãí za období 1961 - 1990
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Následná povodeÀ byla nejvût‰í na Moravû a ve Slezsku
co do velikosti prÛtoku, tak trváním tûchto prÛtokÛ
a plochou zasaÏeného území v tomto století.
Odhaduje se, Ïe v prÛbûhu tûchto sráÏek spadlo
na plochu okresu celkovû 193 523 000 m3 vody a bylo
odplaveno 11 742 000 t plavenin.
SráÏkov˘ úhrn v mm mûﬁen˘ sráÏkomûrn˘mi stanicemi
na území okresu Vsetín ve dnech 4. aÏ 8. ãervence 1997
Stanice

4. 7.

5. 7.

6. 7.

7. 7.

8. 7.

suma

Horní Beãva
Ho‰Èálková
Huslenky
Kelã
Pozdûchov
RoÏnov p. R.
StﬁíteÏ n.Beãvou
Vala‰ská Bystﬁice
Vala‰ské Meziﬁíãí
Velké Karlovice
Vsetín

9,4
12,3
7,0
8,1
11,2
12,6
10,3
10,7
11,0
7,0
11,6

20,8
30,6
7,6
18,2
13,6
94,5
48,6
53,6
86,0
20,5
18,3

125,5
108,7
86,9
24,3
72,1
148,0
69,3
130,0
159,0
76,0
103,2

80,3
66,4
49,3
38,1
52,7
78,0
55,9
77,0
75,0
70,0
60,6

106,8
44,4
38,6
12,3
17,4
68,0
10,6
54,2
44,1
63,8
34,6

342,8
262,4
189,4
101,0
167,0
401,1
194,7
325,5
375,1
237,3
228,3

PrÛmûr

10,1

37,5 100,3

63,9

45,0

256,8

Z uvedené tabulky je patrné, Ïe sráÏky v uvedeném
období byly místnû velmi promûnlivé a obecnû lze konstatovat, Ïe mnoÏství sráÏek rostlo územnû smûrem k severov˘chodu a s pﬁib˘vající nadmoﬁskou v˘‰kou.

Následky boﬁivého vûtru u Ho‰Èálkové v srpnu 2001.
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