
P�ehled po�así v uplynulém roce 2012 
 
    I tento rok byl podobn� jako rok 2011 teplotn� i srážkov� nadnormální. Nejv�tší zvláštností tohoto roku byl 
mimo�ádn� vlhký leden, dokonce nejvlh�í od po�átku m��ení vodních srážek v našem m�st�, tedy od r. 1879. Byl tak 
p�ekonán dosud nejvlh�í leden roku 1920 s úhrnem srážek 110 mm! Pozoruhodný byl výskyt tropické teploty koncem 
dubna, což se také dosud nestalo v historii m��ení teplot v Rožmitále p.T�., tedy od r. 1912. Velkou zvláštností byl i 
výskyt druhé nejvyšší nam��ené teploty též v celé historii jejího m��ení, kdy dne 20. 8. se rtu� teplom�ru zastavila až 
na úctyhodné hodnot� 38,2°C. Vyšší teplota byla nam��ena jen 27. 7. 1983, a to 38,7°C. V Dob�ichovicích však bylo 
ten den nam��eno 40,4°C, �ímž byl poko�en o 0,2°C dosud platný teplotní rekord pro �eskou republiku, nam��ený 
tehdy dne 27. 7. 1983 v Uh�ín�vsi. Zima 2011/2012 byla v prosinci a lednu velmi mírná. Až v únoru se projevila 
t�eskutými mrazy a teprve vyvrcholila. Jaro nastupovalo podobn� jako v roce 2011 velmi rychle. Pozd�ji se však za�al 
projevovat nedostatek vláhy. V listopadu �asto nastávaly prudké zm�ny tlaku vzduchu, a ty m�ly nep�íznivý vliv na 
citlivé jedince. 
    V následujícím �íselném p�ehledu jsou pro jednotlivé m�síce a celý rok uvedeny pr�m�rné teploty vzduchu 
s p�ipojenými odchylkami od šedesátiletého mezinárodn� užívaného normálu z období 1931-1990. Podobn� jsou 
zpracovány i úhrny vodních srážek zaokrouhlené na celé mm (neboli litry spadlé vody na 1 m² plochy). M��ítkem 
odchylek jsou v tomto p�ípad� ovšem procenta normálu 1931-1990. 
 

m�síc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. rok 
Pr�m. 
teplota  0,3 -5,2 5,0 7,5 13,6 16,5 17,2 17,6 12,4 6,7 3,8 -1,0 7,87ºC 

Odchylka 
od 
normálu 

+3,7 -3,0 +3,3 +1,0 +2,1 +1,6 +0,7 +1,8 +0,1 -0,4 +1,7 +0,6 +1,10ºC 

Úhrn 
srážek 120 29 17 45 45 91 116 109 45 52 40 96 805 mm 

% 
normálu 293 72 42 90 67 123 133 140 87 113 95 218 122 % 

 
     Z uvedeného p�ehledu vyplývá, že nap�. relativn� (tj. m��eno velikostí odchylky od normálu) byl nejteplejším 
m�sícem leden (odchylka s nejvyšší hodnotou +3,7 ºC). Absolutn� nejteplejším m�sícem byl ale srpen, když jeho 
pr�m�r teploty o hodnot� 17,6 ºC je ze všech m�síc� nejvyšší. Podobn� je tomu u posuzování ostatních extrém� v�etn� 
vodních srážek. 
     Myslím si, že vše nutné bylo již sd�leno a vysv�tleno. Dejme proto kone�n� prostor vlastnímu stru�nému popisu 
po�así v jednotlivých m�sících roku 2012. 
 
Leden – byl tedy mimo�ádn� vlhký a velmi teplý p�edevším ve své první polovin�. Od 14. 1. až do konce m�síce ležel 
sníh (až 21 cm dne 19. 1.). Ve 22 dnech vály silné až bou�livé v�try. Dne 2. 1. bylo jarních 10,9°C, zatímco 27. 1. bylo 
naopak -11,3°C.  
 
Únor – byl naopak teplotn� i srážkov� siln� podnormální. Panovalo typické zimní po�así. M�li jsme i 4 tzv. arktické 
dny, p�i nichž teplota nevystoupila ani p�es den nad hranici -10°C. Nejvíce mrzlo dne 13. 2., a to t�eskutých -22,7°C, 
když p�i zemi bylo nam��eno -27,8°C. To jsou i nejnižší teploty zimy 2011/2012 a zárove� i celého roku 2012.  Sníh se 
udržel do 23. 2. Druhá polovina m�síce byla siln� v�trná a 29. 2. se oteplilo až na 10,0°C. 
  
B�ezen – byl teplotn� mimo�ádn� nadnormální, zárove� však velmi suchý. Sníh se objevil jen výjime�n� a 16. 3. 
teplota poprvé vystoupila nad 20°C, aby pak 17. 3. dosáhla až k 22,1°C. Prob�hla �ada krásných slune�ných dní a 
p�íroda se za�ala až p�ekotn� probouzet.  
 
Duben – byl také teplejší a p�ece jen na vláhu bohatší než b�ezen. Mimo�ádnou událostí, jak bylo již p�edesláno 
v úvodu, byl výskyt teploty 30,1°C nam��ené dne 29. 4. Toho dne jsme zaznamenali i první bou�ku. Kontrastem 
zmín�né tropické teploty byl výskyt mrazu -6,8°C (p�i zemi -11,0°C!) dne 9. 4. 
 
Kv�ten – i když byl teplotn� zna�n� nadnormální, tropické teploty nebylo dosaženo a za�al se již citeln� projevovat  
nedostatek srážek. Zase uve�me kontrasty: 12. 5. bylo nejtepleji s teplotou 29,5°C, ale ve 2 m nad zemí mrzlo ráno dne 
18. 5.  (-1,7°C, p�i zemi dokonce -5,5°C). Omrzly tak brambory a raj�ata. 
 
�erven – byl v první polovin� deštivý a chladný. V dalším pr�b�hu bylo horko, hned 16. 6. bylo 30,8°C a 20. 6. spadlo 
p�i bou�ce 29,1 mm vody. Sucho tak bylo zažehnáno. Konec m�síce byl velmi horký, když bylo dne 30. 6. nam��eno 
mimo�ádných 34,2°C! A zase kontrast. Dne 6. 6. ješt� mrzlo p�i zemi, a to -2,0°C. Ve 2 m bylo jen 0,6°C.  
 
�ervenec – byl deštivý a ob�as i siln� v�trný. P�evládalo teplé po�así, i když jen v 5 dnech nepršelo. Srážky byly 
rovnom�rn� rozloženy, což také napomohlo k vypln�ní srážkového deficitu. Nejtepleji bylo 27. 7., a to 31,8°C. 
V okolních lesích jsme zažili doslova houbovou (h�ibovou) explozi.  



Srpen – byl nejteplejším m�sícem celého roku. Bylo p�evážn� horko a vlhko, což zp�sobovalo pocit dusna. Jinak ale 
bylo po�así nejstálejší a nejkrásn�jší z celého léta. Pov�stného 20. 8. 2012 léto vyvrcholilo mimo�ádnou teplotou 
38,2°C, o které již bylo výše napsáno. Dne 30. 8. spadlo p�i prudké bou�ce 42,5 mm vody! I v tomto m�síci 
pokra�ovalo „houbové“ po�así. 
 
Zá�í – bylo teplotn� normální, a ješt� 10. 9. bylo letních 28,9°C. První p�ízemní mrazík se objevil 14. 9. (-0,1°C p�i 
zemi). V�tší mrazík byl pak 21. 9. (-1,8°C p�i zemi). Dne 12. 9. napršelo 21,7 mm srážek. M�žeme konstatovat, že zá�í 
m�lo ješt� p�evážn� letní charakter.  
 
�íjen – byl teplotn� i srážkov� nadnormální. Dne 6. 10. bylo ješt� skoro letních 23,0°C. První mrazík ve výšce 2 m se 
ohlásil 11. 10., a to -1,7°C (p�i zemi -5,5°C), což otužilejší vegetace ješt� bez úhony p�e�kala. Až dne 29. 10. mrzlo  
více, totiž -3,7°C (p�i zemi -8,0°C). Z 27. na 28. 10. napadlo náhle 7 cm sn�hu, který ale 31. 10. roztál. 
 
Listopad – byl velmi teplý, když ješt� 3. 11. bylo 13,1°C (tzv. „léto Všech svatých“). Nejv�tší mráz byl jen -2,9°C (p�i 
zemi -8,4°C) zjišt�ný dne 15. 11. Druhá polovina m�síce byla v�tšinou zamra�ená a mlhavá s žádným nebo jen 
nepatrným slune�ním svitem. Vlivem p�íznivých tepelných podmínek z�stala p�edevším tráva dlouho zelená a sv�ží.  
 
Prosinec – byl teplotn� prakticky normální, avšak byl velmi vlhký. Dne 10. 12. p�i silném sn�žení napadlo 16 cm 
nového sn�hu a 13. 12. jej leželo již 29 cm. 14. 12. mrzlo �ádn�, když bylo nam��eno -14,8°C (p�i zemi -19,0°C!). Ve 
druhé polovin� m�síce se natolik oteplilo, že sníh na Vánoce roztál. Na Št�drý den bylo 11,2°C a na Boží hod (25. 12.) 
dokonce 11,3°C. V�trno a dosti teplo se udrželo až do konce m�síce a teplé po�así skon�ilo až 10. ledna 2013. 
 

     Slunce svítilo celkem1844,4 hodin, což je tém�� stejné jako v roce 2011. Nejdéle pak svítilo v kv�tnu (257,1 hodin), 
nejmén� v listopadu (34,9 hodin). Jasných dní, s obla�ností mén� než 20%, bylo celkem 51(nejvíce v b�eznu, 13), 
nejmén� v listopadu a v prosinci, 0). Zamra�ených dní, s obla�ností nad 80% bylo naopak 100 (nejvíce v prosinci, 20). 
V 70 dnech Slunce nesvítilo v�bec (nejvíce v listopadu, 14). Mlha nás trápila ve 25 dnech (nejvíce v listopadu, ve 
12 dnech). Bou�ku jsme pozorovali ve 22 dnech. Silné v�try vály v rekordních 73 dnech, z toho bou�livé pak ve 24 
dnech. Padající srážky všeho druhu se vyskytly ve 201 dnech, z  toho sn�žilo v 53 dnech a sn�hová pokrývka ležela 70 
dn�. S denním úhrnem srážek 1,0 mm a více bylo 125 dní a s denním úhrnem srážek 10,0 mm a více jich bylo 23. 
Pr�m�rná relativní vlhkost vzduchu vyšla v hodnot� 79% (nejvyšší byla v listopadu, 91% a nejnižší naopak v kv�tnu, 
67%), zatímco v m��icím termínu 14 hodin byla nižší, a to 64% (nejmenší pr�m�r ve 14 hodin m�l kv�ten s hodnotou 
pouhých 48%). Pr�m�rná obla�nost vyšla 58% (nejvíce v listopadu 85%, nejmén� v b�eznu, 42%). Pr�m�rný tlak 
vzduchu v nadmo�ské výšce 533,54 m byl 715,0 torr, což je 953,3 hPa. P�epo�tením na hladinu mo�e vyjde hodnota 
760,8 torr, tj. 1014,3 hPa. Podíl tlaku vodních par �inil z celkového tlaku vzduchu 7,00 torr, což je 9,33 hPa. 
     Mrazových dní ve dvou metrech nad zemí (v budce) bylo 114, ale p�i zemi 143. Silný mráz (alespo� -10 ºC) jsme 
zaznamenali v 26 dnech (nejvíce v únoru, 14). Celodenní mrazy, tzv. ledové dny byly zjišt�ny jen v 26 dnech. 
Vegeta�ních dní (s teplotou alespo� 10 ºC) bylo 209, teplých dní (alespo� 20 ºC) 117, letních dní (25 ºC a více) 56 a 
zažili jsme i 15 tropických dn� (30 ºC a více). Teplých nocí (teplota nepoklesla pod 10 ºC) bylo 79 (nejvíce v �ervenci, 
24), letních nocí (teplota nepoklesla pod 15 ºC) bylo 20. Pr�m�rná rychlost v�tru byla zjišt�na 2,19 m/s, tj. 7,01 km/h, 
ve 14 hodin 2,84 m/s, tj. 10,22 km/h. Ve 148 dnech byla zaznamenána rosa, nejvíce v zá�í, ve 27 dnech. Jíní se 
vyskytlo v 51 dnech a jinovatka jen ve 2 dnech. Krásu duhy jsme mohli obdivovat ve 3 dnech, náledí �i zmrazky nás 
sužovaly v 9 dnech a ledovka  pouze ve 2 dnech. 
      Následuje p�ehled roz�len�ní �etnosti v�tru podle sm�ru a podle pr�m�rné rychlosti v t�chto jednotlivých sm�rech. 
V p�ípad� zájmu rád sd�lím podle možností jiné �i podrobn�jší údaje. 
 

Sm�r: S SV V JV J JZ Z SZ bezv�t�í celkem 
Pr�m�rná 
�etnost 

v % 
4,19 4,83 7,28 6,38 4,10 5,55 35,52 14,57 17,58 100  % 

Pr�m�rná 
rychlost 

v m/s 
2,38 2,14 1,86 2,47 2,69 3,52 2,98 1,87 0 2,19 m/s 

 
     Kone�n� je tu záv�r naší pov�trnostní exkurze do uplynulého roku 2012. Zažili jsme rok s krásným jarem i létem. 
Podzim dlouho hý�il barvami a tráva z�stala syt� zelená až do za�átku prosince. V okolních lesích rostlo velké 
množství hub již od konce �ervna až do listopadu. Zima roku 2011/2012 byla krom� února 2012 velmi mírná. Jak to ale 
bude s nastávajícím rokem z hlediska po�así, nikdo z lidí, natož snad já sám, opravdu nedovede seriózn� ani 
odhadnout. A to je jist� dob�e. Vždy� si sta�í jen „chvilku“ po�kat na za�átek roku 2014, kdy vše, dá-li Pán B�h, 
spolehliv� a d�kladn� na tomto míst� z hlediska po�así zhodnotíme. Bu�me spíš než zvídaví, plni o�ekávání. Zima 
2012/2013 jakoby zatím v�bec neza�ala, snad až v t�chto dnech. Uvidíme, zda ješt� n�co provede. Prost�, nechme se 
p�ekvapit a t�šme se na dny p�íští.  
 
                                                                   Hubert Hoyer, správce meteorologické stanice Rožmitál p.T�., 15. ledna 2013 


