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ZPRAVA SVETOVE M ETEOROLOG IC KE ORGAN IZACE
O STAVU POCASI A PODNEB! VE SVETE V ROCE2O12
The WMO Report on the Status of the Global Climate in2012. Since 1993 the World Meteorological Organization (WMO)
has been publishing its annual "WMO Statement on the Status of the Global Climate". The report has gradually gained in popularity and recently is a recognized authoritative source of information for the scientific community, the media and the general
public. The report presented is the latest link of this successful sequence' The journal Meterologické zprávy (Meterological
Bulletin) offers to its readers an abbreviated version of the report.
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1.

Úvol
od

svého prvního vydání V roce 1993 ziskává p edkládanáZpráva Světové meteorologické organizace (SMo) o stavu
počasía podnebí ve světě na popularité avyznamu. Tento dokument je p ipravován Komisí pro klimatologii p i SMo Ve spolupráci jiŽ s l91 členskymi státy SMo . Zpráva souhrnně popisuje nejdťrleŽitější klimatické jevy v daném roce a je všeobecně
lznávána jako vyznamn zdroj informací pro vědeckou obec,
sdělovací prost edky i širokou ve ejnost (obr. 1).

Navzdory ochla-

zeni vlivem epizody La Ni a na začátku roku se rok 2012

zaÍadtl mezt

deset

nejteplejších rokťr
v historic( ch záznamech, a to na deváté místo v dlouhodobém po adí. P estoŽe
Se tempo oteplová-

ní mění rok od roku

v drisledku p irozené proměnlivosti cyklťr El Niflo/La

Nifla, sopečnéčinnosti a dalšíchjevri,

trvalé oteplování niŽšíchvrstev atmosfé-

ry je znepokojujíWMo.
cím jevem' Setrvalé
oJ the WMo publication.

obr.l obálka pubtikace
Fig.l. Cover

trendy v koncentraci

skleníkovych plynri a jejich následného radiačního pťrsobení v zemské atmosfé e naznačují,že oteplování bude pokračovat.

Rekordní ztrátaarktického mo ského ledu v Srpnu av záÍí,
187o pod dosavadním minimem z roku 200], byla rovněŽ jas_
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nym a alarmujícím projevem zmény klimatu. Y roce 2012
nastalo mnoho dalšíchextrémťt, zejména velmi suchych
období a silnych tropic( ch cyklon' P \rozená variabilita klimatu vždy p ináší podobné extrémní jevy, ale současnéprojevy extrémního počasía klimatick17ch jev jsou stále více
určovány změnou klimatu. Nap íklad proto, Že globální hladiny mo í jsou nyní asi o 20cm vyšší,než tomu bylo v roce
1880' bou e jako t eba hurikán Sandy zprisobují většízáplavy, než by tomu bylo d íve.
Hurikán Sandy usmrtil témě 100 lidí a napáchal velké škody v Karibiku ještě p edtím, než dále zesílil a zprisobil hmotné škody ve q ši desítek miliard americk ch dolarri a okolo
130 rimrtí na vychodním pob ežíUSA. Tajfun Bopha, nejni-

čivějšítropick cyklon roku, zasáhl Filipíny dvakrát během
prosince. V prriběhu roku zaž1ly Spojené státy a jihovychodní
Evropa extrémně suché období, zatimco západni Afrika byla
téŽce zasaŽena extrémními povodněmi.
došlo 1tž t eti rok po sobě v Pákistánu.

K

siln; m zápIavám

KaŽdy jednotliv život ztraceny v drisledku extrémních
atmosférick ch jev nebo katastrof souvisejících s nadbytkem či nedostatkem vody je tragédii. Naštěstí se počet takovych tragédiístále snižuje díky zkvalit ování systémťr včasného varování fungujícich24 hodin denně v rámci národních
meteorologic( ch a hydrologickych sluŽeb, zlepšujícíse spolehlivosti numerickych modelri p edpovědi počasía pokroku v radarovych, družicovych a dalších systémech sledování
počasí,klimatu a stavu vody.
Je velmi d: .ležité,že SMo bude i nadále podporovat
monitorováni avyzkum, což zlepší naše znalosti o proměnlivosti klimatu a klimatické změně. Musíme lépe pochopit, jaké
množství tepla zachycené díky skleníkovym plynrim je akumulováno v oceánech a jaké drisledky to p ináší, pokud jde
o okyselování mo í a adu dalšíchdopadri. Pot ebujeme vědět
více o současnych ochlazujícíchričincíchznečišťujících
látek
a aerosolťt vypouštěnych do ovzduší.Musíme také lépe porozumět měnícímu se chování extrémního počasía klimatic-
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cátym sedmym rokem v nep etrži-

té adě,

kdy globální teplota byla
l96l-l990. Roky
200I-20l2 jsou současně nejtep-

nad prriměrem

lejšímit inácti roky od začátku
moderního mě ení (obr. 2).
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odchylka globální teploty

=š='

I_Ě-

zemé a oceánu V roce 20l2byla jen
hodnota
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obr. 3 odchyllcy gLobalní povrchové teploQ souší a ocetin ["C] v roce 20]2 od pr měru ] 961-1990 (Zdro.j:
Met office Hadley Centre, LlK, and Climatic Research Unit, UniversiÍy ď EaSt Anglia, United Kingdom).
Fig. 3' GloballandsurJ'ace and serl sutJace temPerature anomalies ["C].for20]2, relative Ío 19 1-l990 (Source:
Met Olfice Hadley Centre, UK, and CLimatic Research Unit, Universitl of'East AngLia, United Kingdom).

jevri v dťrsledku globálního oteplování a musíme pomáhatzemim v nejvíce postiženych oblastech lépe zvládatrizlka
související s klimatick mi jevy pomocí kvalitnějších systémri
monitorování a včasnéhovarování.
k1 ch

opat ení p ijatá na mimo ádném kongresu Světové meteorologické organizace konaném v roce 2012 nyni poskytují
nezbytnou globální platformu pro lepšíp izprisobení se probíhaj ícímzměnám prost ednictvím stále kvalitněj šíchinformací a poznatkťr o klimatu.

2. GLoBÁLNÍTEPLOTA

Globální teplota povrchu země a oceánu v roce 2012 se
odhaduje na 0'45 oC + 0,1l "C nad prťrměrem 1961-1990,
kter1 činí14"C. Díky tomu je tento rok devátym nejteplejším
od začátku v počtťrglobální teploty V roce 1850. Je také dva-
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pro 50 nejteplejších let ztl období ]880-2010. Velikost sloupc
uje 95%o mez'e spoLehlivosti dat pro.jednotlivé roky. (Zdroj: Met office
Hadley Centre, UK, and Climatic Research Unit, University oJ East
Anglia, United Kingdom).
Fig. 2. Global ranked surface temperatures .for the warmest 50 years.
Inset shows globttl ranked surÍace temperatures.from 1880. The siz.e of
the bars indicates the 95 per cent conJidence limits associated with each
year. (Source: Met Office Hadley Centre, UK, ctnd Climatic Research
Unit, [Jniversity ofEast Anglia, United Kingdom).
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Zaznamenaná v roce 2010. Pokud
namísto prriměru 196l-|990 použIjeme poslední referenčnít icetilet období l981-2010, které zahrnuje t i nejteplejšídekády historie,
je odchylka globální teploty roku
2012 odhadována na +0,l6 'C.
Vyše uvedené daje jsou zalo-

ženy napr měrné hodnotě spočíta-

né ze t í hlavních globálních dato-

vych soubor , které jsou počítány
na

t ech špičkovch světovych pra-

covištích.Jsou to Hadleyho st edisko pro p edpovědi a vyzkum
klimatu a Ustav pro vyzkum klimatu p i V1 chodoanglické
univerzitě (HadCRU) ve Velké Británii, Národní st edisko
pro klimatická data p i Národním ri adu pro oceány a ovzduší

(NCDC-NOAA) a Goddardriv institut pro kosmic( v zkum
(GISS) p i Národním ri adu pro letectví a kosmonautiku
(NASA) ve Spojen ch státech americkych. Datové soubo_
ry NCDC a GISS sahají do roku 1880, HadCRU až do roku

1850. Jiné datové sady produkují podobné, ale mírně odlišné
sledky. Podle datového souboru japonské meteorologické
sluŽby se odhaduj e, že globální povrchová teplota byla v roce
2012 o 0,14 "C nad pr měrem l98l-20l0, což by tento rok
adilo na osmé místo v po adí nejteplejších rokri.
Prrjměrná globální teplota odhadnutá pomocí modelování

v1

reanalyzovanych dat je obvykle konzistentní s pozorováními.
Podle reanalyzovan ch dat z Evropského st ediska pro St ednědobé p edpovědi počasí(ECMWF) byla odchylka globální teploty zemé a oceánu 0,1 8 "C nad prriměrem referenčního období l98l-2010 arok20l2, společně s roky 2002,2003
a2009, byl šest1 m nejteplejšímod roku 1958.
Počátek roku byl Ve Znamení slabého až st edního prisobe_
ní jevu La Ni a, ktery vznikl v íjnu 20ll. P ítomnost epizody
La Ni a v prriběhu roku mívá ochlazující vliv na globální tepobdobí leden až
lotu a rok2012 nebyl vyjimkou. T íměsíční
bÍezen mělo nejnižšíglobální teplotu povrchu souše a oceánu od roku 1997. Poté La Ni a oslabovala a v dubnu p ešla
do neutrálního stavu, kter; p etrval do konce roku.
Nadprriměrná teplota byla zaznamenána nad většinou
zemského povrchu, p edevším V Severní Americe, jižní
Evropě, v západní části Ruska, V Severní Africe a jižníčásti
JižníAmeriky. Naopak pod pr měrem byla teplota na Aljašce,
v severní a vychodní Austrálii a ve st ední Asii. oceánská teplota byla nad prťrměrem na většíčásti povrchu světovych oceánri. Podprťrměrné teplotní poměry by|y zaznamenány na velké rozloze centrální tropické a severovychodní části Tichého
oceánu, v části jižníhoAtlantiku allžnim oceánu (obr. 3).

3. GLoBÁLNÍ snÁŽKI SNĚHovÁ PoKRÝVKA
NA SEVERNÍ PoLoKoULI

Na rozdíl od posledních dvou let (20l0 a2011), kdy byly
srážky vyrazné nadprťrměrné, zaznamenal svět v roce 2012
globální rihrn jen 6,3mm nad prťrměrem Z let l961-1990.
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chu kontinentu od roku 1966. To
bylo v ostrém kontrastu s p edchozími dvěma zimami, ve kten- ch
byl zaznamenán vribec největší
(2009_2010) a t etí největší (2010-

20Il) rozsah sněhové pokryvky'
Euroasijsky kontinent měl naopak
sněhovou pokryvku nadpruměrnou, její rozsah byl čtvrt1 největšív záznamech. Severní polokou-

le jako celek byla pokryta

sně-

hem nadpruměrně, 590 000 km2

nad pruměrem (45 200 000 km2),
a v záznamech se tím tato zima
dostala na čtmáctémísto.

Během jara (b ezen_květen) byl rozsah sněhové pokr vky v sevemí Americe t etí nejmen20
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obr 4 odchylky ročníhosrážkového hrnu (mm) 20l2 od pr měru ]95]-2000 pro globální plochu souší.
(Zdroj: Global Precipitation Climatology Centre, Deutscher Wetterdienst, Germany).
Fig. 4. Annual precipitation nnomctlies for global land areas for 2012 focusing on 195I-2000 base period.
(Source: Global Precipitation Climatology Centre, DeutscherWetterdienst, Germany).

záznamech, 93O 000 km2

podpr měrem. V Eurasii měla sněhová pokq vka dvanáct nejmen-

šíjarní rozsah a byla jeden milion
km2 pod prriměrem. Rozsah sněhové pokr; vky na severní polokouli tak byl v prriběhu jara 2012
hodnocen jako šesty nejmenší
V záznamech. Nedávná analyza
rozsahu sněhové pokq vky v červnl 2012 podle záznamŮ druŽice
NOAA potvrzuje rekordně nízkou
sněhovou pokr1 vku jak v Severní Americe, tak v Eurasii. Její roz-

loha byla pouze 2 7OO 000 km2
oproti prriměru z let 196]_2012,
kten- čini 1 800 000 km2. Je to
nejmenšírozloha od počátku druŽicovych pozorování v roce 196].

Rozsah červnovésněhové pokr; vaktuálně klesá rychleji' než plocha arktického

ky na souši tedy

mo ského ledu v létě, a to rychlostí, která je Vyšší,než p edpokláda-

ly projekce klimatickych model .
Je zde patrn,trend podstatně d ívějšího jarního tání sněhu ve VySokych zeměpisn1 ch šíkách.
obr. 5 Minimální rozloha mo ského ledu na severní polokouli v aj í 2012 (nejmenší v historii, vlevo)
a v ai í 2007 (druhá nejmenší,vpravo); fialovti/oranžovtí linie 7nápr uje pr měrnou rozlohu za období
1979-2000. (Zdroj: National Snow and lce Data Center United States).
Fig. 5. Northern hemisphere minimum sea-ice extent for September 2012 (lowest on rekord, left) and
September 2007 (second lowest on record, right) ; the magenta/orange line indicates the long-term median
from the 1979-2000 bctse period. (Source: National Snow and lce Data Center, United States).

Srážkové poměry byly místně velmi proměnlivé, dominantními jevy byly podpr měrné srážky ve Větší části centrálních Spojen1ich státri' v Severním Mexiku, na Severovychodě
Brazilie, v centrálních oblastech Ruska a jlŽni části centrální
Austrálie. Vyššínež prriměrné srážkové rihrny byly namě eny
celé severní Evropě, západniAfrice, v Severní části centrální
Argentiny, na západní Aljašce a v severní Čine 1our. +;.
Sněhová pokn- vka v zimě 20ll-20l2 byla v oblasti Severní Ameriky podpruměrná, pokryvala čtvrtou nejmenší ploV
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4. STAV ZALEDNĚNÍ
PoLÁRNÍCH
oBLAsTÍ
oblast arktického mo ské-

ho ledu se vždy v prriběhu zimy
na severní polokouli rozši uje
a v b eznu dosahuje svého maxima. Během léta docházík táni a minimální rozlohy je dosaženo v měsíci záÍí. Béhem zímy 20II_20I2 dosáhl arkticky
mo sk; led maxima své rozlohy dne 20.b ezna. rozkládal se
na ploše 15 24O 000 km2. Pruměrná b eznová rozloha byla
rc zrc 000 km2, což bylo 3,47o pod pruměrem z let I9]9_
2000 a deváty nejmenšíb eznovy rozsah od začátku mě ení
v roce 1919. Nicméně _ byla to také největšíbteznová rozlo-

ha ledu od roku 2008.

Po dosaženíb eznového maxtma začalo ledu

ubyvat
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a nastalo období tání. Během dalšíchměsícťr byly pozorovány denní stavy p ibližně odpovídajícíprriběhu tání v roce
2001. Rychlejšípokles nastal v červnu a pak zejména V Srp-

témě 92OOO km2ledu denně. Byl
to nejrychlejší srpnov ribytek ledu, ktery kdy byl zaznamenán. Led se rozpouštěl tak rychle, Že 1lŽ 26. srpna bylo p enu, kdy ubyvalo v prriměru

konáno dosavadní rekordní minimum, zaznamenané I8. záÍí
2007 (tedy o celych 18 dnťt d íve). Do 31. Srpna klesla rozloha mo ského ledu v Arktidě na 3 700 000 km2, coŽ znamená, že poprvé za 34 let sledování klesla V srpnu rozloha ledu
pod 4 miliony km2.
Nejmenší rozlohy svého ledového krun;Í e -3 4IO 000 km2
_ dosáhla Arktida dne 16. záfr 2012 (obr.5). Tato hodnota je
ntŽšinež dosavadní rekordní minimum o l8vo, ao 49vo (téměÍ

3 300 000 km2) než pruměrné minimlm Z let I9]9-2OOO.
Rozdíl mezi maximální rozlohou dne 20. bÍezna a minimální
dne 16. záÍibyl1 1 830 000 km2. Jednalo se o největší sezonní
ztrátu mo ského ledu ve 34let ,ch družicovychzáznamech.
Gr nsky ledovy p íkrov dramaticky tál jIž na začátku čerVence a rychle dosáhl 9J %a rozlohy, která b; vá obvykIá aŽ

v polovině tohoto měsíce. Bylo to nejintenzivnější tání ledu
od začátku družicov ch mě ení p ed 34 lety. Během letního
období byvá v Gr nsku obvyklé pÍirozené táni téméÍpoloviny ledového štítu'a to zejména v nižšíchpolohách. V roce
2012 byly nadprťrměrně teplé poměry a to zpťrsobilo velmi

rychly pr běh odtávání.

Antarktick mo sky led obráceně expanduje v chlad-

ném období na j1Žni polokouli a dosahuje maximálního rozsahu v záÍi.Poté v teplé polovině roku na jižnípolokouli taje

a minima dosahuje v noru nebo b eznu. V roce 2012 byl
zaznamenán jeho čtvrty největšíb eznovy rozsah, 5 milionťr
km2, coŽ bylo 16 vo nad, prriměrem let 19]9_2000. Během
zimního období se plocha antarktického mo ského ledu zvětšila na rekordní rirove 19 4O0 000 km2, coŽ dne 26. záí.Tato
rozloha p ekonala dosavadní maximum 19 360 000 km2 ze
dne

2I. zái2006.

5. vÝZNAMNÉ ExTRÉvtxÍJEvY A TRENDY

V roce 20l2byly po celém světě pozorovány pozoruhod-

né klimatické anomálie a události. Mnohé části severní polo-

koule byly postiženy četnymi extrémy, jako jsou vlny veder
a extrémně vysok1 ch teplot, sucha a požáry, extrémní srážky azáplavy, extrémni zimy a tropické cyklony (obr. 6). }dezt
10 nejvyznamnějších jevri a událostí roku2012 SMo zaÍazuje následující:
1. Globální teplota i nadále rostla, rok2012 se zaÍadtl mezt
1 0 nejteplej šich zaznamenan ch rok ;
2' Pokračovalo ubyvání arktického mo ského ledu, kter
V roce 2012 dosáhl historicky nejmenšírozlohy;
3. Extrémními vedry byla postiŽena Kanada, Spojené státy a Evropa;
4. Extrémní sucho zasáhlo Spojené státy a jihov chodní
Evropu;
5.Západni Afrika bylatéŽce zasaŽena extrémnípovodní;
6. Evropa, severní Afrika a severní Asie byla akutně ovlivněna extrémními mrazy a p ívaly sněhu;
7. Pákistán byl postiŽen rozsáhlymt záplavami t etí rok
za sebou;
8. Hurikán Sandy zpustošil vychodní pob ežíUSA;
9. Tajfun Bopha v prosinci těžce zasáhl Filipíny;
10. Polární ozonová díra byla druhá nejmenší za posledních

20 let.

6. PoLÁRNÍ ozoN

Stav antarktické ozonové díry byl V roce 2012lepši než
v posledních letech. Její největší denní rozloha byla hodnotou 21 100 000 km2 druhá nejmenší za posledních 20 let.
Minimální denní koncentrace ozonu byla namě ena 1. íjna,
a její hodnota l24 Dobsonov; ch jednotek je naopak druhym
nej vyššímminimem ve dvacetile| ch záznamech.
K tomuto pozitivnímu v1 voji p ispěly dva faktory.Zaprvé
nad
oblastí jižního p lu byly poněkud vyššístratosférické
teploty než v posledních letech. To vedlo k menšímu vyvinu polární stratosférické oblačnosti ve srovnání s posledními roky. Zanormálního stavu by tyto podmínky vedly k mírně slabé ozonové dí e, která by se nejspíšezaÍadlIa mezi rok

20l0 (relativně slabá) a2011

(prťrměrná).

Prisobil zde však ještě druh1i faktor. V roce 20l2byIastratosféra nad Antarktidou nezvykle aktivni, což vedlo k proudění vzduchu bohatého na ozon zntžšich zeměpisnych šíek nad
oblast jižního p lu. Ten vytvo il jakousi ozonovou pokličku
nad masami vzduchu chudého na ozon, a proto jsme se V roce
2012 mohli těšit z p iznivéjšíchzpráv o stavu polárního ozonu, p estoŽe jeho ribytek ve vyškách l4-20km byl víceméně normální.

7. REGIONÁLNÍ KLIMATICKÉ JBvy
A EXTRÉMY PoČASÍ
7.1Afrika

Neobvyklá horka s nadprriměrnymi teplotami byla v prriběhu roku Zaznamenánav některych částech severní Afriky.
Maroko zaŽilo nejhorší vlnu vederv prťrběhu června aodpoloviny července do začátku srpna' což p ineslo mnoho novych
teplotních rekordri. Některé nové rekordy byly i o 2 až 3 "C
vyššínež dosavadní. V Tunisku byl rok 2012 jeden z deseti nejteplejších od roku 1950. Ve vychodní Africe v Keni se

maximální teplota pohybovala nad prriměrem během ledna
a nora. V někter ch oblastech byla maxima, zejménalednová, nejvyššíod roku 2000. Y jiŽni Africe byla ročníprťrměrná teplota rokl2012 podle p edběžn; ch dajťt ze stanic
o 0,23'C vyššínež teplotní normál 196I-1990. Chladné
podmínky zavládly v části severní Afriky od konce ledna
do poloviny rinora. V někter ch zemích padla nová rekordní minima. V Kenit e v Maroku klesla teplota vzduchu dne
13. rinora na _3 'C (d ívějšíminimum 0,8 oC), a tak poprvé v historii moderního mě ení zaznamenala tato pob ežní
lokalita mráz. Tunisko zaŽIlo nejchladnější období od roku
2002.

Severní oblast celé subsaharské Afriky byla v letních srážkách nadpr měrná, hlavně na západé, konkrétně
v Senegalu , jiŽni Mauretánii, Mali' Nigeru a severní Burkině
FaSo, kde měli sráŽky 40vo a více nad normálem. Několik
zemí Guinejského zálivu a vychodní Afriky mělo naopak

srážkovy deficit s pouhymi ]07o srážkovéhonormálu. Silně
podprťrměrné sráŽky byly během období dešťriv b eznu
až květnu v severovychodní části Keni. Ve městě Garissa
spadlo pouhych l9,2mm, což je l37o prŮměru, tedy druh1
nejnižšírihrn od roku 1959. Mnoho oblastí západni Afriky
a Sahelu, zejména Niger a Čad, zasáhly během velmi silného monzunu od července do záÍítéžkézáplavy. Vydatnymi
srážkami zptisobené záplavy postihly Nigérii. Nebezpečné
počasíovlivnilo témě 3 miliony lidí a zpťrsobilo 300 rimrtí. Povodně ničily zemědělskou ptidu' domy a školy a zpisobily propuknutí epidemie cholery a jin ch onemocnění.
P ívalovésrážky zprisobily povodně v Nigeru' poničily tisíce dom , postihly yice než 480 tisíc obyvatel avyžádaly si
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témě 100 lidsk1 ch obětí. Na rizemí Tanzanie spadly silné
deště několikrát v dubnu a zapÍičinilyp ívalovépovodně.
V Keni došlo k rekordním sráŽkám v květnu a Srpnu a pak
v íjnu až prosinci. Tehdy se vylilo několik ek z b eh azpŮ'sobilo záplavy ničícíinfrastrukturu. V ridolí Viktoriina jezera muselo b;it obyvatelstvo evakuováno. Silné deště s sebou
p inesla do jlžníAfriky tropická bou e Dando dne 17. ledna. ZvyšIla prritoky ek a hladiny p ehrad a zprisobila místní
záplavy. K rozsáhlym záplavám a evakuaci tisícťr lidí došlo
v červnu v Kapském Městě a v Port Elizabeth, v srpnu byla
nížepoložená místa Kapského Města opět pod vodou.
7.2 Asie

Během rokl2012 byly na většině izemi západni a jiŽní Asie nadprťrměrné teploty, s největší kladnou odchylkou na severozápadě Asie. Naopak podprriměrné zavládly v Asii centrální. V Rusku byla nadnormální ztma, jaro
i léto. Nejteplejšim z jarních měsícťr byl duben, odchylka v některych oblastech p esáhla J "C. Léto 2OI2 bylo
po roce 2010 druhé nejteplejší a podzim nejteplejší
od počátku mě ení V roce l891. Vlna veder v oblasti centrálního Ruska od poloviny července do začátku srpna p inesla denní maxima mezi 29 až 37 "C.

Čina zaznamenala nadpr měrnou teplotu během jara
aléta, podprriměrná byla v zimě a na podzim. Celková pr měrná ročníteplota 2012 zde byla 9,4 "C, cožje o 0,2 "C
n1žšínežprriměrlet 198 1-2010. Na většině uzemiCíny byla
během dubna a května v17jimečná horka s denní odchylkou

'C nad normálem 196I-1990. Dne 30. dubna v Hong
Kongu zaznamenali rekordní prriměrnou denní teplo5

tu 28,5 oC, po 26. dubnu 1994 nejvyššíprriměrnou denní teplotu v dubnu od počátku mě ení V roce 1884. Dne
3. května zde také byla namě ena denní minimální teplota
28,0 "C a Zaznamenána tak nejd ívější
noc" (den',horká
ní minimum je rovno nebo vyššínež 28'C). V j|Žní části
st ední Čínybyly zaznamenány vlny veder od konce června do poloviny července, Srpen byl jedním z nejteplejších
v historii mě ení.
Prriměrná teplota v Indii v období letního monzunu byla
o 0,6 'C vyššínež normál 196I_1990 a byla t etí nejvyšší
od roku 1901, za rokem 2009 a 1987 .Intenzivní vlna veder
zasáhla část Indie v období od 29. května do 6. června.
PostiŽené oblasti zahrnovaly Uttarakhand, Uttar Pradesh,
Bihar, Jharkhand a části orissa, západní Bengálsko
a pob ežníAndhra Pradesh. Parné horko p ineslo maxima
i 45 "C a vyššía vyžádalo si životy více než 500 osob.
Severní Japonsko zaŽilo nadprťrměrnou teplotu od konce srpna do poloviny záÍí.Čina zaznamenala dvě chladná
období, která měla vyznamné dopady. od poloviny ledna
do poloviny rinora byla v severovychodní Číněa vychodním Mongo1sku registrována minimální teplota v rozmezíod'
-30 'C do _40 'C. To postihlo témě 41 000 osob, poškodilo
25 000 domri a zpťrsobilo p íméekonomické ztráty v hodnotě
1,8 milionri dolarri. Prrjměrné minimum (_25,6. C) měl
region nejchladnější od roku 1991 a čtvrténejchladnější
od počátku historie mě ení V roce 1951. K druhému ochlazeni a největším škodám od roku 1 961 došlo 22.-23. Srpna.
ovlivnilo 125 000 ha, mělo dopad na témě 400 000 lidí
a ekonomické ztráty byly 25,7 milionrj dolarri.
V Čině se vyskytlo velké sucho v provincii Jtin-nan
a v jihozápadní provincii S'-čchuan v zimě a na ja e. Mělo
dopad na témě 9,6 milionu lidí' bylo poškozeno p es
1 000 000 ha zemědělské pťrdy a p íméekonomické ztrá-
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ty činily více než 780 milionrj dolarťr. Sucho během června a července také velmi ovlivnilo západni část Ruska
a Sibi e, zprisobilo ne rodu a škody za témé630 milio-

n

dolarri.

Severní oblasti Číny'Peking a Tianjin, zažlly nejdeštivějšírokza posledních 35 let. Čast;izni Činy zaznamenala největší p ívalovésráŽky za poslednich 32let. Pršelo
od 5. dubna do 15. května. Z 2I' na 22. července postihly Peking, Tianjin a Hebei p ívalovélijáky, které se staly extrémem V dosavadním mě ení. V Mentougou bylo

zaznamenáno impozantních 305 mm srážek v jednom dni.
Této extrémnísrážkové události byly p ičítány ekonomické ztráty ve v1 ši 4,5 miliardy dolarri a 114 rimrtí. Celkovy

rihrn srážek v Indii činil pouze 69 vo priměru. Srážky
mimo monzunové období (b ezen až květen) byly nejnižší
od roku 1901, srážky V monzunové sezoně byly také nižší,jen 93 7o normálu. Silné srážky během posledního červ-

nového t dne zpťrsobily velké záplavy v Assamu V severov1 chodní Indii. obětí povodně bylo témě l20lidí. Ničivé
záplavy zasáhly Pákistán v prťrběhu zá i.Monzunové deště
zprisobující smrtícízáplavy byly v Bal čistánu, Pandžábu

a Sindhu. Téžcepostihly vice než 5 milionri lidí a více
než 400 000 hektarťr polí, na 460 000 dom bylo zničeno. Epizody p ívalovych srážek a ničiv1ych povodní byly

Zaznamenány v západni části Ruska v květnu až íjnu. Dne
21. května bylo ve vychodní části Krasnodarsku zaznamenáno 1l0 mm srážek za ménénež dvě hodiny. Siln liják
padal v této oblasti opět na počátku července, což vyvolalo ničivézáplavy, které zabily témě 200 lidí a zprisobily zatopeni více než 5 500 domri. Štoaybyly odhadnuty
na témě 630 milionri dolarrj. Dne 2' srpna byla pozorována extrémnípovode v oblasti Chabarovska, která zvedla
hladinu vody v ece o 10 metrri.

V

čínskéoblasti Nyalam dne

9. nora

zaznamenali

91,5 mm, historicky nejvyššídenní hrn ze sněžení.

7.3

JižníAmerika
roce 2012 byla teplota v Jižni Americe p evážně

V

nadprriměrná. Kladné odchylky od normálu v rozmezi od,

1

'C

do 2 "C byly pozorovány na severu Itžni Ameriky,

v Brazilti, v Paraguayi a severní Argentině. Prriměrná roční teplota v Argentině byla o 0,8 oC nad normálem 196I1990 a byla nejvyššív historii mě ení od 1961. Tato hodnota p ekonala dosavadní rekord z roku 2006 o O,2 "C.Těžké
vlny veder postihly části centrální Argentiny během prvních 10 lednov; ch dní, intenzivní horka vyvolala p ekročenímnoha rekordri.
SráŽky byly v lednu až b eznu nadprriměrné v západ'ních částech severu JižníAmeriky a v Argentině, s p ekročenímnormál v rozmezí od 50 do 250 mm. Naopak podnormální srážky byly po většinu roku (od dubna do kon-

ce roku) pozorovány v Brazilii, Venezuele, Kolumbii,
Surinamu a Guyaně. Severovychod Brazilie zaž1l kru-

té sucho během období dešťri 2012. Jednalo se o nejniŽší
registrované sráŽky v regionu za posledních 50 let. Sever
JižníAmeriky byl ovlivněn vydatn1 mi srážkami po většinu roku, některé oblasti Zaznamenaly denní rekordy s rihrny mezt 150mm a 250mm. Počasív Kolumbii ovlivnila během prvních čty měsícri roku La Ni a, vlivem silného deště došlo k povodním' které postihly tisíce lidí.
V severní části země, Istmině, Choco zaznamenali 31'
b ezna 25Imm srážek, coŽ je nejvyššíb eznovy 24hodinovy rihrn. V Buenos Aires v Argentině vyvolaly v srpnu
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Anglie

Aljaška' USA

P es sucho během pruních t í měsíc
byl zbytek roku natolik sráŽkově
nadnormální' Že se rok 201 2 za adil
jako druh] nejdeštivějšírok po roce 2000

Nezvykle chladné podmínky ovlivnily
v lednu Aljašku a zptlsobily rekordní,
nejstudenější leden v 95-leté historii státu'

A"l,+irVA

^aicVÁ

zllaánÁní

Evropa
J''

ť

ji

,iť*.-

Nedostatek srážek po většinu rokU V kombinaci
cnlinr
m rnÚmifonlnt:miznr'r<obil

Maximální rychlost Větru _ 1 75 km /

h:

sandy

zp sobil

Zprisobil také velké záplavy ve Spojen ch státech,
lztÁrá <i W'á.lelv vlrp npž 13o t'tmrtí_

-/l

{,

Brazílie

Extrémnísucho, nejhoršíza 50 let, zasáhlo severowy'chod
ovlivnilo Více než 1 l0o měst.

Maximá|ní rychlost
větru běhern <yklon
(kÍn/h}

63 - r'18
119-153
154 - 177
178 - 209

210 -249

>249

Argentina

Extrémní srážky v 5rpnu Vážně postihly
provincii Buenos Aires a zptlsobily rozsáhlé
povodně. Na několika místech byl p ekonán
historiclai' rekord mě5íčníhosráŽkového Úhrnu.

i..",

'*'"'''
Brazílie.
\1

Globálníčinnost
tropicklich cyklon

pr měrná:84 bou í,
4l hurikán / tajfunt)/ cykl n
Aktivita

Antarktické zalednění

Čtvrténejvětší mo ské zalednění v pr běhU období tání ledu'
Během období svého rtjstu byl V antarktické oblasti největší
rozsah mo ského zalednění od začá

*-

*".

*.-/-iJ"_

States)'
obr. 6 Nejdtiležitějšíklimaticke jevy a extrémy počasív roce 20]2 (Zdroj, Natinal Climatic Data Center, N)AA, United
States).
United
Fig. 6. Significant climate anomalies and events in 2012 (Source: Natinal Climatic Data Center, NOAA,
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Rusko

Severozápad Tichého oceánu

Druhé nejteplejší léto, za

V

obdobítajfun

Aktivita prriměrná: 25 bou í,'l 4 tajfun

Čína
V Yunnanu a jihozápadním Sichuanu měli suchou zimu a jaro.
Bylo postiženo témě 9,6 milionrj lidÍ a více než 'l milion hekta
zemědélské p dy poŠkozeno.

ciny aŽ po V}'chodní fulongolsko byla
Zaznamenána teplotní minima V rozmezí od 30 'c do -ao 'a
V oblastl severovychodni

,

,

T
/'

,/
?
t
I

-*'\{

--/
(í

'

I

rU

2o5 km /

h

nejsilnějšÍtajÍun na světě:

SanbazasáhlFilipíny,JaponskoaKore.jsk poloostrovavyvolal
p ívalove dešte, následné záplavy a sesuvy pridy, ktere
postihly tisíce lidí.

Tajfun Bopha
25. listopadU až9. prosince

MaXimá|ní rychlost Větru ] 85 km / h: Bopha zasáhl na začátku prosince
Mindanao najihu Filipínského ostrova. Bopha byl nejsilnějšítajfun,
Kreryuoent
kter
pevntnu Zabil
ude il VvtelooDtastt
této oblasti na pevninU
zabtl více
vtc než '] ooo obyvatel
a témě 900 lidí bylo prohlášeno za nezvěstné

dom

poškozeno
"'

DešťovesráŽky během
p edmonzunového
období byly nejniŽií
nejnižší
od roku 1 901

""uo.nit""-".

'i
Cyklon
12'až19'

Anais

L

Jihozápad lllndického
lvlLNLl
lv vLEol
oceánu
lu
v období cyklon
Aktivita nadprŮměrná:

'l

bou

Í,

3

ryklony

Maximální rychlost VětrU 23o km / h: Evan byl ne.jhorší
tropickyicyklon,kteďzasáhl
samoupocyklonuVal
, roce 199t a zp sobilzdeenormníškody

?
I
l
l

íjna

MaximálnírychlostVětru _ 185 km /h:Anarsbyl druhy
nejpozdnéjši tropick cyklon v ro(e po Blanche v roce 1 969
a byl prvním silnym cyklonem v historii meslce ijjna

'l

Cyklon Evan
9' až25' prosince

l

Austrálie

l
f

#J

Austrálie měla témě pr měrn roční
hrn srážek. západní Austrálie měla

t

''j#"'

1ď

etínejsuššíduben_ienvhistorii.

Jihozápad Tichého oceánu
v období cyklon
Aktivita podpr měrná;3 bou e,

1

cyklon

KATEGoRI E TRo PIcKÝcn cyxlotrt
Hurikán, tajfun a cyklon jsou rrizné pojmy pro stejně se projevující počasí, které je
doprovázeno p ívalov mi dešti a extrémnírychlostívětru nad ll9 km za hodinu.
Takov1i prriběh počasíse označuje v závislosti na oblasti v1iskytu následujícími názvy:

'
.

Tajfun: severozápad

.

Cyklon: Bengálsk záliv a Arabské mo e;

.

5iln1i

.

Tropic$Í cyklon: jihozápadní lndickyi oceán.

Hurikán: severozápadní Atlantik, st ední a severov chodníTich oceán, Karibské mo e a Mexick záliv;

tropick

Tichého oceánu;

cyklon: jihozápadní
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extrémníp ívalovédeště velké záplavy a nutnost evakuace obyvatelstva' Měsíčnírihrn v srpnu p ekročil historicky rekord (roku 1875) na několika místech st ední a severní části Argentiny témě dvojnásobně. Nejjižnějšíměsto
na světě, Ushuaia v Argentině, bylo ovlivněno v prriběhu
června silnym sněženíma rekordních l9 dn se sněŽením
v červnu se Vyrovnalo rokrim 1986 a 1995.
7.4 Severní

Amerika, St ední Amerika a Karibik

Celá Severní Amerika zažIla rekordně teply rok. Ztma
20II-20I2 (prosinec_rinor) na severní polokouli se umístila jako t etí nejteplejší v Kanadě i v USA, za rekordy
zlet 1948 a l895. Kanada zaŽtla své nejteplejšíl to (čerVen_Srpen) v historii, sousedící USA své nejteplejší jaro
(duben-květen) a druhé nejteplejšíléto v historii' Podzim
(zá í-listopad) byl v USA a Kanadě teplotně podpr měrny. Celkové lze Ííci,Že USA měly svťrj historicky nejtep-

lejšírok s odchylkou 1,8 oC nad prriměrem dvacátého století (1901-2000). Zatimco většina Severní Ameriky zaž1la
v lednu neobvyklé teplo, nezvyklá zimabyIana celéAljašce,
kde byl nejchladnější leden v 95leté historii. V Mexiku byla,
kromě podprriměrného nora, nadprriměrná teplota po cel

rok. V Karibiku byla v létě teplota nadprrimérná, ze1ména
na Velk1ich Antilách byla na některych místech p ekročena
historická maxima v období června až listopadu. V oblasti
San Juan v Portoriku bylo Iéto 2012 t etí nejteplejší v historii, s historicky nejteplejším červnem.
V pr běhu roku zasáhla horka celou Severní Ameriku,
abnormální vlny letních teplot se vyskytly na ja e (b ezen_květen) a ovlivnily její velkou část po většinu bÍezna.
V Kanadě vyšplhala teplota na rekordní rirove a p ispěla
k nejteplejšímu b eznu v historii na mnoha místech - oblast
prérií,zemí kolem Vehi ch jezer a zálivtl Svatého Vav ince.
V Petawawě registrovali maximum 28,8 "C, cožje nejvyššínamě ená teplota v ontariu v měsíci b eznu. Tato hodnota p ekonala p edchozí rekord 16,6 "C. Z Halifaxu hlášená maximální teplota 2J,2 "C dne 22. b ezna p ekonala
zdejši p edchozí rekord o 11,8 "C z roku 1983. Mimo ádné
teplo v b eznu zprisobilo ve Spojenych státech americkych
témě 15 000 nov ch denních rekord , což je témě dvojnásobek počtu p ekonaného v prťrběhu srpnovych veder 20II.
V někter; ch p ípadech byla minimální denní teplota vyšší
než rekordní maximum pro dany den. Nejvíce byl zasaŽen
st edozápad, kde byla teplota II aŽ 7'l "C nad prriměrem.
Extrémníhorko naítzemíUSA p ispělo k historicky nejteplejšímu b eznu.
Teplo na severní polokouli pokračovalo do léta (červensrpen), zhoršilo sucho a podněcovalo požáry. Rok 2012
začal vyjimečn m suchem, hlavně na jihu USA a v Severní polovině Mexika. Na jižníchpláních USA pokračovalo sucho jlž z pÍedešléhoroku 2011. Sucho bylo v USA

v

celém roce 2012. Podle monitoringu sucha (USDM)
bylo q jimečnésucho témě Ve dvou t etinách státti
s vrcholem 25. zái a jednalo se o nejhoršíobdobí sucha

v l3letych záznamech USDM. Sucho ovlivnilo
164 milion lidí a vedlo k obrovsk m škodám v

odhadem
zemědělstvi, nejzávažnějšíma nejrozsáhlejším dopadrim od roku
1988. Sucho v kombinaci s teplem po většinu jara a léta p ispělo k ničiv1 m požárrim. I když byl na izemí USA jejich
počet nejniŽšíod roku 2000, množství hektarťr spálenych p i
poŽárech bylo největší v historii.
V Kanadě byl v roce 2012 Zaznamenán normální rihrn
sráŽek, USA byly s celostátním pr měrnym rihrnem 675 mm
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podprriměrné, s odchylkou 65mm pod prťrměrem 19012000. Dva státy' Nebraska a Wyoming, měly nejsuššírok
v historii. V Karibiku byly sráŽky v období dešťťr(červen-

listopad) podpr měrné, červen a záÍi byly velmi suché.
Červnovésrážkové hrny 3 mm v Sint Maarten a4mmv San
Juan v Portoriku byly nejnižšív 601eté historii mě ení. Tolik
pot ebné srážky do suchem postižen ch oblastí USA p ineslo několik tropickych bou í. Tropická bou e Debby p inesla rekordní sráŽky na Floridu a p ispěla zdek nejdeštivějšímučervnu v historii. Hurikán Isaac p inesl silné deště na jih USA a zap íčtntldruh1i největší srpnovy srážkovy
rihrn v Louisianě a Mississippi. Sněhová bou e postihla 2.
aŽ 4. inora vychodní Colorado a Nebrasku. V Denveru
napadlo 40cm sněhu, 58 cm v Boulderu vytvo ilo novy rinorovy rekord. Čtvrtou nejvyššív šku nového sněhu s 28cm
namě ili v Lincolnu v Nebrasce.

7.5 Jihozápadní oblast Tichého oceánu
Ve větší části tohoto teritoria byla teplota nadnormální.
Australsky sever byl podprriměrny, ale Austrálie jako celek
měla teplotu prriměrnou (21'8 oC s odchylkou 0,1 oC nad normálem 196I-1990). od srpna se maximální teplota pohybovalavyrazné nad prťrměrem. Rekordní maximum 41,6 oC naměÍfi 20. íjna v Evans Head jako historicky nejvyššííjnovou
teplotu na pob ežíNového J1žniho Walesu. Neobvyklá zima
s nízkou teplotou ovlivnila vnitrozemí Austrálie na počátku
července. JižníAustrálie byla zvláště studená. V Yuntě zaznamenali 6. července rekordní minimum -J ,5 "C, nejnižšíteplotu v jižníAustrálii od roku 1983. Do té doby platil rekord
-5'0 "C zMarly dne 7. července'
Po extrémně vlhkych letech 2010 a20l1 spojenych sjevem
La Ni a se srážky V roce 2012 vrátíly k normálu na většině
zemíAustrálie. První čtvrtletíroku (leden_b ezen) bylo ještě mnohem vlhčí,neŽ je obvyklé, od dubna již bylo většinou sucho. Na mnoha místech Austrálie napršelo jen necel ch 10 mm Za sedmiměsíčníobdobí. Na letišti Alice Springs
nepršelo 157 dnri' od25. dubna do 28. záí, a bylo to nejdelší
období beze sráŽek v 7lleté historii mě ení' K nejrozsáhlejšípovodni roku došlo v Austrálii koncem nora a začátkem
bÍeznanásledkem pÍetrvávajicího silného deště v oblasti sahajícíod jihoq chodu Austrálie p es jižnívnitrozemi Nového

JižníhoWalesu po severní okraj Victorie. P ívalové deště

začaly 2J. nora a pokračovaly až do 4. bÍezna, s t denním
rihrnem p esahujícím200mm. Sedmidenní srážkové pr měry
(na horním toku Murray 295 mm, na Murrumbidgee 203 mm
a v povodí eky Lachlan 180 mm) byly témě dvojnásobné
oproti p edchozímu sedmidennímu rekordu. V někter;ich místech ek Murrumbidgee a Lachlan bylo dosaženo jejich nejvyššíhokulminačního prťrtoku z roku 1914. Muselo byt evakuováno mnoho měst, včetně Wagga Wagga, Hay a Forbesu.

V Nadi

na Fidži byl zaznamenán rekordní ročnísrážkovy
rihrn 3 548 mm, coŽ je nejvyššíhodnota za 69 let pozorování. V severozápadni části Fidži došlo k ničiv m povodním 21.
až26.ledna. Mezi22. a24.Iednem byly zaznamenány VySoké srážkovérihrny: 863 mm na Vatukoula, 8l8 mm na Tavua,
579mm na letišti v Nadi, 552mm v Lautoka Mill, 547mm
v Penang Mill a 513mm u Rarawai Mill' obrovsky rihrn srážek, spadl; ch na již vodou nasycené povodí, p ispěl k rozsáhlym záplavám v hlavním městě Nadi, v Ba a Rakiraki.
K nejpozdějšímu sněženídošlo v Austrálii v polovině íjna.
Na horách Blue Mountains západné od Sydney byla s 15 až
25 cm sněhu namě ena největší sněhová pokr1 vka od roku
1

984.
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7.6

Evropa

V Evropě byl rok 2012

nadprťrměrně teply, s největší

kladnou odchylkou v její jihov;ichodní části. Nízká teplota ovlivnila region pouze od konce ledna do poloviny rinora, což vedlo k celkově mírnézimě v mnoha evropskych
zemich. V b eznu nastalo období s nadprriměrnou teplotou.
Mnoho zemí mělo b eznov; pniměr adici se mezi první t i
nejteplejší: Norsko (nejteplejší), Šv;carsko (druh; nejteplejší)' Nizozemsko, Rakousko' Anglie, Francie a Německo
(všechny t etí nejteplejší). V někter ch oblastech byla prťrměrná měsíčníteplota v b eznu vyššínežv dubnu. Zatimco
na mnoha místech Evropy bylo v b eznu neobvyklé teplo,
na jihov1 chodě měli teplotu podprriměrnou. Zbytek jara
byl v celé Evropě nadprriměrny, pouze v severní oblasti byl
podpr měrn duben. Léto 2012 lze zhodnotit jako jedno
z nejteplejšíchpro celou jižnípolovinu Evropy: nejteplejšíbylo v Bulharsku, Bosně a Hercegovině, Srbsku, Černé
Ho e a Makedonii. Nezvykle teplé bylo léto v Gr nsku'
na mnoha místech témě rekordní. Na druhé straně měly
Dánsko, Švédskoa Anglie nejchladnější léto od roku 2000

či 1998.

Horko a extrémní teploty, stejně jako v USA a Kanadě,

vytistily v pr běhu posledního b eznového tydne v mnoho
evropsk ch rekordťr. B ezen 2012byl historicky nejteplejší

centrálních ob1astech Švédska,na několika stanicích naměili denní maxima, která p ekonala staré rekordy až o 3 oC'
V íjnu ovlivnilo teplé počasíjižníčásti Švédska.Dne 20.
íjna hlásil Helsingborg maximum 19,J "C, nejvyššínaměv

enou teplotu v závěru roku. Na jihu Norska v Landviku
zaznamenali 21. b ezna nov; národní bÍeznovy rekord
s maximem 23,7 "C, dne 25. května byla namě ena maximální historická květnová teplota 31,1 oC. Gr nsko mělo

také nadprriměrnou teplotu a Zaznamenalo nejvyššíkvětno-

vé maximum. Teplota se vyšplhala 29. května v Ivittuutu
/ Narsarsuaq na 24,8 "C. Slovensko zaŽ1lo v prriběhu léta
několik vln veder. JiŽní Slovensko mělo 3] až 53 tropick ch
dn , což je druh1 nejvyššípočet tropickych dnri od počátku
mě ení V roce 1901. Kypr zažtl osm po sobě jdoucích dnri
s maximy 40 "C a vyššími.Díky extrémní vlně veder v červenci musely stovky lidí v Bulharsku vyhledat léka skou

pomoc' Rekordní maximum 4I,5 "C bylo zaznamenáno

15. července v Somovitu. V Madhrsku zažtla Budapešťčtyi vlny veder v červnu aŽ srpnu, kdy denní prriměrná teplota

byla rekordních 24 dnírovna nebo vyššíneŽ2'7 oC. Ve Francii
byla krátká, ale v, znamná vlna veder v druhé polovině srpna. V Česku byl 20. Srpna stanoven nov1 národní rekord
absolutního maxima 40,4 "C namě eny v Dob ichovicích.
Vlna studen1 ch teplot, která postihla euroasijsky kontinent od konce ledna do poloviny nora, byla v1ijimečná svojí
intenzitou, délkou trvání a společenskym dopadem. V Rusku
se minima pohybovala mezí -45 'C a -50 'C. Několik míst
vychodní Evropy hlásilo minima okolo _30 "C, dalšíobtrasti
v severní Evropě a st edním Rusku měly teplotu pod _40 "C.
Maxima z stala pod nulou po dobu několika dn na Většině
zemí Evropy. Na vychodě st ední Evropy bylo pod nulou
20 po sobě jdoucích dn . Ve Francii měli nejchladnější leden
od roku 1987, ve Švycarsku byl nejchladnějši za 2] Iet.
V Rakousku byly teploty 10'C pod prťrměrem v první polovině rinora,byl zde nejchladnější rinor od roku l986. Dne
6. rinora ŠvédskoZaznamenalo teplotu -42,8 "C, rekordní
minimum od roku 2001. V Portugalsku byl druhy nejchladnějšírinor od roku 1931 s odchylkou témě o 5 "C ntžšineŽ
prriměr l91I-2000. Některé části vychodního Španělska
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hlásily minima v rozmezi_l0 "C a -15" C, a měly nejchladnějšírinor od roku 1956. Na severu Slovenska se prriměrná denní teplota pohyboval a mezi _20 "C a _23 "C, minima
klesala pod -30 'C a jejich prťrměr byl nejniŽšíza poslednich25let. Jednalo se o nejstudenější zimu po zimě 19621963 v tomto regionu' V Bosně a Hercegovině bylo prvních
1 0 rinorovych dnri nejchladnějšich za l20 |et' Evropská část
Ruska měla vyskyt extrémné nizk ch teplot 8. aŽ 13. nora,
na jihu bylo dosaženo několika rekordních minim.
V prriběhu roku 2012 byl pozorován vyrazny srážkovy kontrast mezi severní a j1žníčástíEvropy, p ičemžvétšina severní Evropy měla nadpruměrné srážky, zatímco jIžní Evropa podprriměrné. Anglie zaž1la svrij druh1 nejdeštivější rok od začátku mě ení V roce 1910. Ročnírihrn srážek

mm (l2l7o prriměru) byl pouze o 6 mm n1Žšinežrekord
roku 2000. Po nejsuššímb eznu od roku l953 měla sv j srážkově nejbohatšíduben a červen v historii. Léto měla nejvlhčíod roku l9I2. Na konci listopadu byl zaznamenán nejdeštivější t den za posledních 50 let. Vzniklé povodně ovlivni1 331

z

ly dopravu, zatopíIy nemovitosti a zap ičinily vznik

sesuvťt

pťrdy. Švédskomělo svrij t etí nejdeštivější rok od počátku mě ení p ed 150 lety. Stockholm měl nejdeštivějšíčerven od počátku mě ení V roce 1]86. Silné srážky začátkem

července vyvolaly na jihu Švédskalokální zápIavy. Dne
7. července spadlo v jihov1 chodním Švédskul63mm, páty

nejvyššídenní rihrn. Ve Finsku byl ročnírihrn srážek 739 mm,
s odchylkol I]3 mm nad normálem 196I-1990, a rok 2012
se tak stal nejdeštivějšímrokem od počátku mě ení V roce
196l. Nadnormální byly zejména měsíce červenec, záÍi
a íjen' V Helsinkách byl zaznamenán nejvyššírihrn měsíce zái od začátku mě ení V roce 1844' Na Kypru bylrok2012
nejdeštivějšíod roku 1902. Naproti tomu ve Španělsku byly
sráŽky v lednu až b eznu s pouhymi 37 7o priměru za azeny jako nejnižšípro toto období od roku 1947. Podpruměrné
srážky pokračovaly aŽ doléta, což vedlo k druhé nejsuššíletní sezoně za posledních 60 let' Vlhčeji bylo v části severní
Evropy koncem jara, zatimco některé jižníoblasti měly vlhčípodmínky na začátku podzimu' NízkésráŽky v kombinaci s nadprriměrnymi teplotami p ispěly k suchu v části jihovychodní Evropy, které značně ovlivnilo zemědělskou produkci, splavnost ek a zdroje pitné vody. V Mad'arsku sucho
trvalo témě dva roky a zprisobilo vážné škody v zemědělství
se ztrátou p es 1,8 miliardy dolar . V drisledku sucha propukly velké požáry i v Evropě. Ve Španělsku bylo spáleno
témě 210 000 hektarri pridy. Nejničivějši požár vznikl dne
24. zái ve Valencii, a p inutil k evakuaci témě 2 000 lidí.
Neobvyklá zimav Evropě byla také doprovázena silnym sněženim. V severní Itálii byla zaznamenána nejvyššív1 ška sněhu za l00 let, y rozmezi mezi 250 a 305 cm. V celé Evropě
byly extrémnísněhové podmínky odpovědné za smrt vice neŽ

650lidí.

originální text: WMo Statement on the Status of the Global
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