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Weather in the Czech Republic in2012. Both the course of the weather and description of main events in inďviduď months
of the calendar are presented in the paper. The main events of the year 2Ol2 were cold beginning of February with minimum
temperature near -40 oC and new absolute maximum temperature for Czech Republic achieved on 20th August +40,4 "C.
Yearly temperature was more than 1 oC above normď for whole Czech Republic and precipitation amount was normď (ust
17 mm below normď).

xr,ÍČovÁSLoVA: počasí- charakteristiky - Česká replblika-2OI2
KEY WORDS: weather - characteristics - Czech Republic - 2012

L. Úvon

Rok 2012byljako celek teplotně nadpruměrn1i (+1,0 'C

nad dlouhodobym pruměrem 196I_1990). Na obr. 1 je Vidět,
Že v devíti měsícíchbyla teplota nad dlouhodobym prumě-

rem' pouze měsíce tinor (4,0 oC), íjen (-0,5 "C) a prosinec
(_0,4'C) byly chladnější, ale ani vyrazně studen1i rinor roční pr měrnou teplotu p ílišneovlivnil. Srážkově byl rok jako

celek normální (3 %o nad dlouhodob1im pr měreffi, což odpo_
vídá jen 17 mm). Vyrazné nadnormáIni (obr. 2) byly měsíce leden (200 %o) a červenec (144 7o), a vyrazně podnormální měsícebÍezen (37 vo) a květen (65 vo). Pro vyvoj vláhové
bilance V pr běhu roku bylo nepŤiznivé období pěti srážkově
podnormálních měsíci za Sebou (od rinora do června). Rok
2012 je po dlouhé době rokem, kdy Se p episovaly historické tabulky absolutních extrémťr teploty v Českérepublice.
od 20. Srpna je absolutní nejvyššíteplotou hodnota +40,4 "C
namě ená ve st edočeskych Dob ichovicích.

2. PoČAsÍv JEDNoTLIYÝcH vtĚsÍcÍcu
Leden

Rok zahájtly vysoké pruměrné denní teploty, odchylky
dosahovaly v prvních dnech roku až +9 oC nad dlouhodo_
b;imi pruměry. Na obr. 3 je uveden typic\i ročníchod pru_
měrné denní teploty v Česku s minimem v lednu a maximem
v červenci (p íklad pro stanici Praha_Libuš za období 197l_
2010). Vloženy graf pro rok 2012 ukazuje jiŽ zminěn , teply začátek roku a dále popsan;i chladn;i rinor. Ve q škách do
600m n. m. se vyznamnější sněhová pokq vka objevila až
po 15. lednu. Během měsíce byla v horsh- ch polohách několikrát Zaznamenána vich ice S rychlostí větru p es 21 m.S_l
anárazy p es 35 m.s_l.
Vyskyt zimnich bou ek není V našich podmínkách riplné běžn,. V lednu 2012 se však mírnébou lcy Vyskytly hned
5. ledna v severních Čechách, 12. a 13. ledna opět v severních
Čechách, ojediněle i ve st edních a jlžnch Čechách a na Seve-
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obn ] Ročníchod teploty vzduchu v roce 2012 ve Srovndní s dlouhodobym

pr

měrem za období 1961_1990 (prostorové pr měry teploty pro

zemí ČH.

Fig. 1. The annual course of air temperature in 2012 in comparison with
a long-term average for period 1961-1990 (spatial air temperature averages

for

CR).

Meteorologické Zptávy, 66, 2013

12345678910tLL2
l Měsíčnípr

měr

l

D|ouhodob prriměr

obr 2 Ročníchod srdžek v roce 2012 ve srovndní s dlouhodobym
pr měrem za období 1961_1990 (prostoiové hrny srdžek pro zemí
ČH.

Fig. 2. The annual course of precipitation in 2012 in comparison with
a long-term average for period 1961-1990 (spatial precipitation totals
averages

for

CR).
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obr 3 Ročníchod prtiměrnn orrri"*oloQ vzduchu (plnti červend čdra)
na stanici Praha-Libuš za období 1971_20]0 a pr běh pr měrné denní
teploty v roce 2012 (p erušovan modrd čdra) na stejné stanici.
Fig. 3. The yearly course of daily average temperature (solid line) at the
station Praha-Libuš for the period 1971-20]0 and daily avera7e temperature in the year 2012 (dashed line) on the same station.

a2I.|ednav pozdních večerních hodinách v okrese
Most (na stanicích Čes(i Ji etín a NováVes v Horách). Na stanici Nová Ves v Horách se v lednu vyskytly čtyi bou lcy a za cel
rok 2012 celkem}I dní s bou kou' na stanici Čes\i Ji etín v lednu t i bou lcy azacel;i rok 20 dní. V pruměru se zarok vyslcytuje
v jednotliqich 1oka1itách22 dní s bou kou (od I7 v Kralovicích,
okres Plze -sever po 35 na šumavském Chura ově), v lednu to
byvámaximálně jeden den s bou kou, pr měr seblížínule[4].
ru Moravy

Únor

Na začátku měsíce se nad centráIním Ruskem udržovala
oblast vysokého tlaku vzduchu, kolem které do st ední Evropy

TMI 6.

nora _39,4 oC v lokalitě Jezerní
oC, naměslať, v oficiální síti ČHvtÚ to byla hodnota :38,1
Íená ve stejny den na stanici Rokytská slať. Rozloženídenního minirna teploty vzduchu dne 6. rinora 2012 je na obr. 4.
Mrazy si v Evropě vyžádaly stovky obětí, několik obětí je udáváno i z Českérepubliky. Yyrazné oteplení v závéru měsíce
zpťrsobilo, žejsme zaznamenali jednu z největších měsíčních
amplitud teploty vzduchu u nás v historii-rozdíImezinejnižší
a nejvyššírinorovou teplotou na izemi Českérepubliky dosáhl hodnoty 55,1 "C (29. nora bylo v Plzni-Bolevci namě eno +I5,7 oC), p ičemžv historii nejvyššírinorová amplituda
(56,4'C) byla zaznamenána v roce 1998. Měsíčníteplotní
amplituda na jedné stanici byla nejv5rššíopět v lokalité Jezerní
slať (48,9 oC), v historii nejvyššíteplotní rinorová amplituda
oC.
byla V roce 1998 na stanici Hliniště (okres Prachatice) 51,0
Vícedenní silné mrazy v místech bez sněhové pokryvky zpisobily promÍZnutí p dy až do 50, místy dokonce do 100cm.
oteplení na konci nora vyvolalo na někten- ch tocích ledové
povodně (nap . Berounka nebo Bečva).

minimum bylo namě eno

6.

B

ezen
V b eznu Se vyskytly dva velmi teplé víkendy, kdy
se teplota na mnoha místech bližLla k hranici letního dne
(Dob ichovice, okres Ptaha-západ 24,,2 oC nebo HusinecŘež, okres Praha-v chod 23,7 'C). V poslední b eznovy den
byly Zaznamenány intenzivní bou ky v severních Čechách
(Bed ichov, Hejnice, Liberec) a v Moravskoslezsk ch
Beskydech na Lysé ho e. Y bÍeznu došlo také k vyraznému
zeslabení ozonové vrstvy Ve st ední Evropě, slunečníUV
záÍenídosahovalo hodnot aŽ 25 %o nad dlouhodob m bÍeznovym prťrměrem (v hors$ich oblastech aŽ 50
hodobym prťrměrem).
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Fig.4. Spatial distribution of daily minimumtemperature in CRfor 6th February 2012.
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obr 5 Úhrn srdžekv roce 2012 (sloupcovy diagram) na stanici Štítndnad

Vl

í ve Srovndní s dlouhodobym

pr

měrem (plnti

č ra).

obr 6 Úhrn sr žekv roce
ve Srovndní s dlouhodoby*

zolfftr;;rrr;,r#^,'Tr,#,ffirory
pr

měrem (plnd čdra).

Fig. 5. Precipitation total in 2012 (bar chart) on the station Štítndnad
Vld í in comparison with long term avera7e (solid line).

Fig. 6. Precipitation total in 2012 (bar chart) on the station Doksany in

Duben

ní tropická noc (minimáIni nočníteplota neklesla pod 20 "C)
a zárove je tato noc na 29. dubna historicky nejčasnějšítropickou nocí na našemizemi.

Chladny začátek dubna vyvrcholil o velikonočním víkendu. období od 5. do 9. dubna bylo studené, deštivé, se sněžením i v nižšíchpolohách. Nová sněhová pokr]ivka Se na veli_
konočnípondělí objevila i v podhri í našich pohraničních
poho í a v okolí Českomoravskévrchoviny (Vatín, Velké
MezI ičí,Svratouch, TYra, Dyle i jinde). První tropick] den
byl v tomto roce Zaznamenán j|Ž 27. dubna _ Husinec-Řež
34,,6 "C a Praha-Karlov 30,5 "C. V posledních čty ech dubnoqich dnech Se V nižšíchpolohách vyskytl tropicky den

postupně na

málně dva.

celém zemi Česka, na jedné stanici však maxiV historii nejvíce tropickych dní v dubnu bylo

Zaznamenáno V roce 1968 v Děčíně,t i tropické dny. Na konSe na stanici Nové Město pod Smrkem vyskytla prv-

ci dubna

comparison with lon,g term average (solid line).

Květen

Rozložení srážek v pr běhu roku bylo značnénerovnoměrné. Měsíce unor až červen byly v Českérepublice V pruměru podnormáIní, p ičemžtoto období vrcholilo právě
v květnu s rihrnem jen 65 7o dlouhodobého pruměru (v červnu 99 %o).Y některych regionech však srážkově podnormáIní
období začalo aŽ v měsíci květnu a trvalo s postupnym prohlubováním po cel:i zbytek roku, viz obr. 5, kde je uveden
p íklad z jtžni Moravy (stanice Štitnánad Vlá í-Popov' okres
ZIin). obr. 6 ukazuje p íklad ze st edních Čech (Doksany,
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Spatial distribution of the days with maximum temperature above 30 "C in 2012.
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Fig.9. Spatial distribution of snow cover in CRfor 2\th October 2012.
okres Litomě ice), kde srážkově podnormální byly jen měsíce květen a červen, a rok jako celek skončil 67 mm nad dlouhodob;im pruměrem.

Červen

V

druhé polovině června byla na jIžníMoravé zaznamekdy byl na mnoha místech ve dnech 16. až

nána horká vlna,

4

20. června p ekračovánpět dní Za Sebou limit pro tropick den
(30,0 oC), na Stanici Brn o-Žabov esky dokonce 6 dní (aŽ do
2I. června). od 29. června trvala taková horká vlna na mnoha stanicích jlžníMoravy deset dní (do 8. července). Na obr. 7
je zobrazeno tozloŽení celkového počtu tropiclc-ich dní v roce
2012.
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Rychnov nad Kněžnou a Lobendava v okrese Děčín). o den
později,28. Ííjna, jtž leŽela sněhová pok4ivka alespo 1cm
na témě celém zemí Českérepubliky (obr. 9).

Listopad
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Lysti

hora (p erušouand modrd čdra), Churd ov (tečkovaruÍčervend čdra)
a Milešovka (plnd zelená čdra).

Fig. l0 The yearly course oÍ Snow Cover in 20]2 at Lysd hora (dashed
line), Churd ov (dotted line) and Milešovka (solid line).

Červenec

Horká vlna na p elomu června a července byla doprová-

zena mimo ádnym bou kovym obdobím [3]. V prťrběhu tohoto období se nad st ední Evropou udržovalo vyrazné frontální
rozhraní s teplou vzduchovou hmotou nad st ední a v]ichod_
ní Evropou. od 1. do 8. července se denně vyskytovaly silné

bou ky doprovázené p ívalovymi srážkami, kroupami anárazy větru, v někter; ch oblastech vzestup hladin ek dosáhl
až 3. SPA (nap . v profilu P edlánce na Smědé nebo V pro_
filu Varnsdorf na Mandavě). V poslední dekádě července p i
nočnímvyjasnění klesala ranní minima teploty pod 10 oC,
23. července byla v mÍazov] ch kotlinách zaznamenána minima dokonce zápotná(naŠumavéJezerníslať _3,2 oC, Horská
Kvilda -2,2 oC, B ezník _I,7 oC a Rokytská slať -I,5 oC,
v Jizers$ ch horách Ko enov-Jizerka _0,6 oC a hned další
den _0,8 'C). V historickych záznamech najdeme pro červenec podstatně nižšíminima teploty, nap . na Horské Kvildě
_6,9 "C z 20. července 1996.

Srpen
V srpnu bylo p ekonáno absolutní teplotní maximum

z roku
1983 (+40,2?C z27 . červencev Praze, Uh íněvsi) [1]. Po několi_
ka tropic\ich dnech byla 20. srpna2}I2na stanici Dob ichovice
ve st edních Čechách namě ena teplota +4O,4 "C. Na obr. 8 je
vidět, že v tento den dosahovala denní maxima téměÍ40 oC
ve velké oblasti na západ a severozápad od Prahy.

ZáÍí

První tropické dny roku 2012 se vyskytly lž v dub_
nu a byly zaznamenány ještě i 10. a 11 záÍí,nejvyššíteplota byla namě ena 1 1. záÍi Ve StráŽnici, okres Hodonín
(32,5'C). A hned za dalšídva dny, 13. záÍi, bylo Zaznamená-

no první sněžení v oblasti Hrubého Jeseníku, které je

jiŽ zaÍa-

zimní sezoně 20I2t2O13. První sněhová pokr;ivka této
Sezony byla zaznamenána až 26. Ííjnana Klínovci.
Ří1en
Postupné podzimni ochlazování bylo ve druhé polovině
Zeno k

Ťijnap erušeno velmi tepl;im a pěkn]im počasím,teplota mír_
ně p ekračovala na jlŽniMoravě i26 "C (Dyjákovice 27,0 "C,
Brod nad Dyjí 26,6 oC a Poho elice 26,5 "C). Inverzní teplotní
zvrstvení však na ostravsku zapÍičtniloprvní smogovou situaci (od 2I. do 24.Ťijna)blížícíse zimní Sezony, kterou signa_
lizovalo i první plošně rozsáhlé sněženi 27 . ijna, s v,ftaznou
sněhovou pokryvkou i v nižšíchpolohách (Verušičky, okres
Karlovy Vary 18cm v nadmo ské vyšce 585m, R;ichorská
bouda 13 cm ve vyšce 1 001 m a 1 1 cm na stanicích Petrovice_

Krásn;i les, okres Ústí nad Labem, orlické ZáhoÍi, okres
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již mohou v někteÚch lokali_

tách vyskytovat celodenní mÍazy, tzv. ledové dny, kdy denní
maximum teploty ztistane pod bodem ÍÍÍraZU.Zcelaběžnéto
je v horssich oblastech uŽ v první dekádě měsíce (Sněžka,
Lučníbouda, Klínovec, Šerák), 15. a 16. listopadu však byly
ledové dny zaznamenány i v nižšíchpolohách západních Čech
1Šinaet ová, Karlovy Vary nebo Aš). Ve stejn;iclrdnech vystupovala maxim a v jilžníchČechách a na severní Moravě nad
+10 'C (Horská Kvilda 12,6 "C, Churá ov I2,I oC, RoŽnov

rf
I

pod Radhoštěm a Javorník v okrese Jeseník 10,3 'C). V listopadu se několikrát zhoršily na ízemíČeskérepubliky rozptylové podmínky. Drisledkem inverzniho zvrstvení teploty
v pÍizemní vrstvě atmosféry V kombinaci s bezvétÍim nebo
jen malymi rychlostmi větru dochází v rizikoq ch regionech

ke zvyšování koncentraci škodlivin V ovzduší. Proto byla

nap íklad v Moravskoslezském kraji 15. listopadu vyhlášena
Smogová situac e trvajíci aŽ do 22.listopadu.

Prosinec

Zimni mrazivé počasíSe sněžením začalo 7. prosince
a trvalo více než tyden. Nejvyššíchhodnot dosáhla sněhová pokq vka v tomto měsíci na stanicích Klínovec (99 cm),
Železná Ruda, Špičák(79 cm) a Abertamy, okres Karlovy
Vary Q0 cm). Ve st ední Evropě však maximum sněhové
pokqivky b;ivá v měsícíchnor abÍezen. Na obr. 10 je pru-

běh v]išky sněhové pokryvky V roce 2012 na stanici Lysá hora
v Moravskoslezs$ich Beskydech' na šumavskémChurá ově
anavětrné Milešovce. Ve dnech 14. aŽ 16. prosince Se na mnoha místech vyskytovala intenzívní ledovka a opět se ukázalo,
Že pÍi informování ve ejnosti nerozlišujímédia mezi ledov_
kou a náledím. Náledí vzn7ká, pokud teplota povrchu, ktery
ztistal mokr; po p edchozich sráŽkách nebo od tajícího sněhu
klesne pod bod mÍaz:u a vrstva vody na tomto povrchu ZmÍZne. Ledovka vznikápouze jako pruvodní jev ÍnÍZnoucího deš_
tě nebo lnÍZnoucíhomrholení. P i ÍnÍZnoucíchsrážkách dopadaJi na Zemsk]i povrch s teplotou pod bodem ÍnÍazr kapičky vody, které pi dopadu ihned zménískupenství' ZÍÍTrznoU
a vytváÍi se ledovka. Ledovkabyvá na rozdíl od náledí čirá

a hladká a pokr ,vá zptavidla velké plochy |2]. Pozorovatelé
na stanicích d sledně tyto dva jevy rozlišujít5]. Proto byly
nap . na stanici v olomouci v prosinci 2012 evidovány jen
3 dny s ledovkou, ale 13 dní s náledím, na stanici Ústí nad
Labem-Kočkov 6 dní s ledovkou a22 dní s náledím.
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