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NERATOVICE - POČASÍ 

LEDEN 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM  

(ROK) 

Oblačnost *63,3% 73% 89,5% (1997) 63,9% (2005) 

Jasné dny (0-20%) 3 2 5 (2006) 0 (2007) 

Zamračené dny (>82%) 9 14 24 (1997) 7 (2005) 

Dny s mlhou *0 4 10 (1997,2011) 0 (2007) 

Dny s bouřkou 0 0 2 (1995) 0 (2009,2010,2011) 

Vítr - náraz (ZSZ) 17,6 m/s 06.01. 24,0 m/s (19.01.2007) - Z  

Vítr - max 10,1 m/s 7,7 m/s 11,9 m/s (2007) 5,0 m/s (2009) 

Vítr - průměr  1,9 m/s 1,0 m/s 2,0 m/s (2007) 0,2 m/s (2009) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 13 8 15 (2004) 3 (1996) 

Dny se srážkami 22 18 27 (2004) 10 (1994) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 14,1 mm 21.01. 25,0 mm (13.01.2004) 

Měsíční úhrn srážek 58,3 mm 47 mm 99,9 mm (2004) 20,0 mm (2006) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  3 cm 21.01. 29 cm (18.01.2010) nsp (31.01.1999) 

Nejvyšší maximální teplota  +11,1°C 02.01. +15,3°C (19.01.2007) +4,0°C (25.01.1997) 

Nejvyšší Ø denní teplota +8,9°C 02.01. +12,2°C (10.01.2007) +1,4°C (19.01.2010) 

Nejvyšší minimální teplota +7,1°C  04.01. +10,5°C (10.01.2007) +0,5°C (24.01.2009) 

Průměrná měsíční Tmax +4,7°C +2,4°C +5,5°C (2008) -1,5°C (1996) 

Průměrná měsíční teplota  +2,4°C +0,2°C +4,6°C (2007) -4,1°C (2006) 

Průměrná měsíční Tmin -0,0°C -2,2°C +1,1°C (1994) -6,9°C (2006) 

Nejnižší maximální teplota -0,9°C 31.01. 0,0°C (17.01.1994) -12,1°C (24.01.2004) 

Nejnižší Ø denní teplota  -5,4°C 31.01. -1,5°C (20.01.1994) -15,2°C (24.01.2004) 

Nejnižší minimální teplota  -8,6°C 31.01. -5,0°C (18.01.1994) -19,9°C (27.01.2010) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 0 1 4 (2002) 0 (2009,2010,2011) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

ÚNOR 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM  

(ROK) 

Oblačnost 54,0% 63% 82,4% (2009) 45,5% (2003) 

Jasné dny (0-20%) 6 4 12 (2003) 0 (2009) 

Zamračené dny (>82%)  *3 9 17 (2009) 5 (2008) 

Dny s mlhou 1 2 6 (2007) 0 (2004) 

Dny s bouřkou 0 0 1 (2007) 0 (2009,2010,2011) 

Vítr - náraz (ZSZ) 16,9 m/s 15.02. 17,1 m/s (05.02.2011) - JZ  

Vítr - max 8,2 m/s 7,1 m/s 8,4 m/s (2007) 4,6 m/s (2006) 

Vítr - průměr  1,2 m/s 0,9 m/s 1,3 m/s (2009) 0,3 m/s (2010) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 4 6 12 (1999) 2 (2008,2011) 

Dny se srážkami 15 17 23 (2005) 8 (1994) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 9,3 mm 19.02. 15,0 mm (12.02.2005) 

Měsíční úhrn srážek 17,0 mm 23 mm 43,1 mm (2005) 5,2 mm (2011) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  4 cm 14.02. 21 cm (01.02.2010) 0 cm (15.02.2008) 

Nejvyšší maximální teplota  +12,9°C 24.02. +18,7°C (24.02.2008) +7,0°C (29.02.1996) 

Nejvyšší Ø denní teplota +10,4°C 29.02. +13,3°C (05.02.2004) +3,2°C (28.02.2003) 

Nejvyšší minimální teplota +8,6°C  29.02. +11,5°C (07.02.2004) -0,7°C (06.02.2003) 

Průměrná měsíční Tmax +1,0°C +5,1°C +9,4°C (2000) +0,4°C (1996) 

Průměrná měsíční teplota  *-2,7°C +1,8°C +5,8°C (2002) -2,5°C (1996) 

Průměrná měsíční Tmin *-6,8°C -1,5°C +2,8°C (1995) -5,3°C (1996,2003) 

Nejnižší maximální teplota *-8,5°C 07.02. +4,3°C (22.02.2000) -8,0°C (13.02.1994) 

Nejnižší Ø denní teplota  *-13,0°C 11.02. +0,2°C (07.02.2007) -10,1°C (01.02.1998) 

Nejnižší minimální teplota  *-19,3°C 12.02. -4,0°C (10.02.1995) -15,0°C (10.02.1996) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 1 1 6 (1998) 0 (2009,2010,2011) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

BŘEZEN 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 46,3% 61% 77,3% (2001) 42,1% (2011) 

Jasné dny (0-20%) *9 4 9 (2011) 0 (2000,2009) 

Zamračené dny (>82%)  6 9 15 (2001) 3 (2011) 

Dny s mlhou 4 2 6 (2003) 0 (1995,2005,2008) 

Dny s bouřkou 0 0 2 (2010) 0 (2007,2009,2011) 

Vítr - náraz (SZ) 18,3 m/s 31.03. 20,0 m/s (01.03.2008) - Z  

Vítr - max 7,6 m/s 8,5 m/s 10,3 m/s (2008) 5,8 m/s (2006) 

Vítr - průměr  1,0 m/s 1,2 m/s 1,5 m/s (2009) 0,7 m/s (2011) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 3 8 16 (2006) 2 (2002,2005) 

Dny se srážkami 12 17 24 (2000) 7 (2011) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 5,8 mm 19.03. 26,9 mm (18.03.2011) 

Měsíční úhrn srážek 14,4 mm 32 mm 82,1 mm (2006) 6,2 mm (2005) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  4 cm 08.03. 26 cm (12.03.2006) - cm (2011) 

Nejvyšší maximální teplota  +21,1°C 17.03. +22,1°C (27.03.2006) +11,0°C (22.03.1996) 

Nejvyšší Ø denní teplota +13,5°C 28.03. +16,0°C (04.03.1998) +6,5°C (22.03.1996) 

Nejvyšší minimální teplota +9,2°C  29.03. +11,3°C (04.03.1998) +4,0°C (24.03.1996) 

Průměrná měsíční Tmax *+12,7°C +9,8°C +12,4°C (2007) +5,1°C (1996) 

Průměrná měsíční teplota  *+7,4°C +5,5°C +7,2°C (1994) +1,9°C (1996) 

Průměrná měsíční Tmin +2,1°C +1,1°C +3,9°C (1994) -1,3°C (1996) 

Nejnižší maximální teplota +5,1°C 08.03. +6,0°C (27.03.1994) -1,1°C (12.03.2006) 

Nejnižší Ø denní teplota  +0,4°C 06.03. +3,5°C (18.03.1994) -6,1°C (02.03.2005) 

Nejnižší minimální teplota  -6,0°C 07.03. -1,0°C (19.03.1999) -11,7°C (02.03.2005) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C *9 4 8 (2010) 0 (1996,2009) 

* nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

DUBEN 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 57,2% 52% 66,1% (2001) 33,5% (2009) 

Jasné dny (0-20%) 3 6 14 (2009) 2 (1998,2004,2006) 

Zamračené dny (>82%)  5 4 13 (1995) 1 (2003,2004,2007) 

Dny s mlhou *2 1 2 (2006) 0 (2001,2002,2007) 

Dny s bouřkou *0 1 3 (2011) 0 (2004,2007,2010) 

Vítr - náraz (ZSZ) 13,6 m/s 07.04. 21,0 m/s (09.04.2011) - ZSZ  

Vítr - max 8,3 m/s 7,8 m/s 8,7 m/s (2011) 5,9 m/s (2006) 

Vítr - průměr  1,1 m/s 0,9 m/s 1,3 m/s (2011) 0,7 m/s (2008) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 6 6 15 (2006) 1 (2007) 

Dny se srážkami 15 13 23 (2001) 3 (2007) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 10,4 mm 15.04. 18,1 mm (12.04.2010) 

Měsíční úhrn srážek 42,1 mm 33 mm 71,1 mm (2006) 2,2 mm (2007) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  - cm - 3 cm (16.04.1997) - cm (2010,2011) 

Nejvyšší maximální teplota  *+32,0°C 29.04. +29,2°C (30.04.2000) +20,0°C (28.04.1997) 

Nejvyšší Ø denní teplota *+23,9°C 29.04. +21,7°C (29.04.2000) +13,8°C (28.04.2008) 

Nejvyšší minimální teplota +15,5°C  29.04. +16,3°C (29.04.2000) +8,6°C (30.04.2008) 

Průměrná měsíční Tmax +16,1°C +16,3°C +21,6°C (2009) +11,4°C (1997) 

Průměrná měsíční teplota  +10,9°C +10,8°C +13,6°C (2000) +7,2°C (1997) 

Průměrná měsíční Tmin +4,7°C +5,0°C +7,5°C (2000) +3,1°C (1997) 

Nejnižší maximální teplota +4,8°C 08.04. +13,4°C (18.04.2009) +0,7°C (12.04.1996) 

Nejnižší Ø denní teplota  +1,3°C 08.04. +7,1°C (07.04.2004) -0,7°C (12.04.1996) 

Nejnižší minimální teplota  -4,5°C 09.04. +2,0°C (21.04.1999) -5,1°C (09.04.2003) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 17 18 28 (2009) 10 (1997) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

KVĚTEN 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 44,9% 53% 73,4% (2010) 42,5% (2011) 

Jasné dny (0-20%) 4 4 10 (2003) 0 (2010) 

Zamračené dny (>82%)  *0 4 13 (2010) 1 (2003) 

Dny s mlhou 1 1 3 (2008) 0 (2006,2007,2009) 

Dny s bouřkou 4 4 9 (1996) 1 (1998) 

Vítr - náraz (JV) 12,1 m/s 21.05. 18,0 m/s (11.05.2007) - JJZ  

Vítr - max 7,8 m/s 7,8 m/s 9,2 m/s (2007) 6,4 m/s (2006) 

Vítr - průměr  *0,9 m/s 0,7 m/s 0,9 m/s (2007) 0,4 m/s (2008) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm *4 9 14 (2010) 4 (1998) 

Dny se srážkami 12 15 20 (2009,2010) 11 (1994,2001) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 23,8 mm 03.05. 29,6 mm (27.05.2009) 

Měsíční úhrn srážek *39,1 mm 66 mm 97,9 mm (2009) 39,6 mm (2011) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  - cm - - cm (-) - cm (-) 

Nejvyšší maximální teplota  +30,8°C 11.05. +33,3°C (30.05.2005) +23,5°C (24.05.2010) 

Nejvyšší Ø denní teplota +24,3°C 11.05, 23.05. +26,3°C (30.05.2005) +17,8°C (29.05.2010) 

Nejvyšší minimální teplota +17,4°C  22.05. +19,2°C (30.05.2005) +13,0°C (25.05.1996) 

Průměrná měsíční Tmax +22,9°C +21,4°C +24,1°C (2000) +17,8°C (1996) 

Průměrná měsíční teplota  +17,5°C +15,6°C +17,9°C (2002) +13,3°C (1996) 

Průměrná měsíční Tmin +10,1°C +9,6°C +12,1°C (2002) +8,1°C (1995) 

Nejnižší maximální teplota +11,7°C 13.05. +16,6°C (15.05.2003) +5,9°C (03.05.2011) 

Nejnižší Ø denní teplota  +8,8°C 13.05. +13,1°C (05.05.2002) +3,4°C (03.05.2011) 

Nejnižší minimální teplota  +1,5°C 18.05. +6,6°C (01.05.2002) -1,5°C (04.05.2011) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 29 29 31 (2002,2003,2008) 24 (1995) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

ČERVEN 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 58,7% 55% 67,3% (1999) 39,6% (2003) 

Jasné dny (0-20%) *0 3 7 (2003) 0 (1999) 

Zamračené dny (>82%)  4 4 9 (1999) 0 (2000,2003) 

Dny s mlhou *2 0 1 (2009) 0 (2007,2008,2010) 

Dny s bouřkou 4 5 9 (2009) 2 (1996,2005,2010) 

Vítr - náraz (Z) 14,0 m/s 25.06. 15,5 m/s (28.06.2007) - ZJZ  

Vítr - max 7,7 m/s 7,5 m/s 8,8 m/s (2009) 4,8 m/s (2006) 

Vítr - průměr  0,8 m/s 0,8 m/s 0,9 m/s (2009,2011) 0,5 m/s (2008) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 9 9 15 (1995) 5 (1996,2000,2008) 

Dny se srážkami *23 16 23 (2009) 9 (1994,2003) 

Nejvyšší denní úhrn srážek *32,2 mm 21.06. 32,0 mm (15.06.2005) 

Měsíční úhrn srážek 88,0 mm 77 mm 127,9 mm (2011) 32,5 mm (2003) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  - cm - - cm (-) - cm (-) 

Nejvyšší maximální teplota  +33,6°C 18.06. +36,0°C (22.06.2000) +28,8°C (27.06.2001) 

Nejvyšší Ø denní teplota +27,5°C 30.06. +28,1°C (07.06.1998) +21,5°C (30.06.1999) 

Nejvyšší minimální teplota +19,4°C  30.06. +22,0°C (07.06.1998) +16,0°C (08.06.1999) 

Průměrná měsíční Tmax +24,6°C +24,2°C +28,2°C (2003) +20,0°C (1995) 

Průměrná měsíční teplota  +19,3°C +18,6°C +21,6°C (2003) +15,7°C (1995) 

Průměrná měsíční Tmin +12,9°C +12,7°C +15,0°C (2003) +10,7°C (2009) 

Nejnižší maximální teplota +14,0°C 05.06. +21,9°C (21.06.2003) +9,0°C (22.06.1996) 

Nejnižší Ø denní teplota  +11,6°C 05.06. +16,5°C (21.06.2003) +9,0°C (22.06.1996) 

Nejnižší minimální teplota  +3,2°C 06.06. +9,9°C (22.06.2003) +2,7°C (06.06.2009) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 30 30 30 (2009,2010,2011) 29 (1996) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

ČERVENEC 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 56,3% 54% 75,0% (2000) 31,9% (2006) 

Jasné dny (0-20%) 2 4 13 (1995) 0 (1997,2000) 

Zamračené dny (>82%)  2 4 9 (2000) 0 (2006) 

Dny s mlhou *2 1 2 (1997,1999) 0 (2006,2008,2009) 

Dny s bouřkou *11 5 8 (1997,2007) 2 (1994,1996,2000) 

Vítr - náraz (ZJZ) 14,1 m/s 12.07. 26,0 m/s (23.07.2009) - Z  

Vítr - max 8,5 m/s 8,2 m/s 9,4 m/s (2007) 6,8 m/s (2006) 

Vítr - průměr  0,8 m/s 0,8 m/s 1,1 m/s (2007,2011) 0,4 m/s (2010) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm *14 9 14 (1997) 2 (1994) 

Dny se srážkami 22 17 25 (1998) 10 (1994,2006) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 51,1 mm 03.07. 58,0 mm (18.07.2010) 

Měsíční úhrn srážek *166,4 mm 111 mm 159,7 mm (2011) 52,4 mm (2006) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  - cm - - cm (-) - cm (-) 

Nejvyšší maximální teplota  +35,2°C 28.07. +37,1°C (17.07.2007) +27,0°C (24.07.1997) 

Nejvyšší Ø denní teplota +26,6°C 27.07. +29,2°C (16.07.2010) +21,0°C (03.07.1997) 

Nejvyšší minimální teplota +19,1°C  28.07. +21,4°C (12.07.2006) +16,0°C (30.07.1996) 

Průměrná měsíční Tmax +26,6°C +26,2°C +31,3°C (2006) +22,1°C (1996) 

Průměrná měsíční teplota  +20,5°C +20,4°C +23,6°C (2006) +17,1°C (1996) 

Průměrná měsíční Tmin +15,0°C +14,5°C +16,5°C (1994) +12,1°C (1996) 

Nejnižší maximální teplota +19,9°C 22.07. +24,5°C (16.07.2006) +13,0°C (09.07.1996) 

Nejnižší Ø denní teplota  +14,8°C 21.07. +18,3°C (16.07.2006) +11,5°C (09.07.1996) 

Nejnižší minimální teplota  +9,1°C 23.07. +12,0°C (29.07.1997) +7,5°C (11.07.2007) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 31 31 31 (1994-2011) 31 (1994-2011) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

SRPEN 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 46,9% 50% 69,4% (2006) 34,7% (2003) 

Jasné dny (0-20%) 5 5 10 (2003) 1 (2006) 

Zamračené dny (>82%)  1 3 9 (2006) 0 (2003,2009) 

Dny s mlhou *0 1 6 (2011) 0 (2007,2008,2010) 

Dny s bouřkou 6 4 7 (1995,2007) 2 (1999,2005,2010) 

Vítr - náraz (Z) 11,8 m/s 30.08. 16,3 m/s (18.08.2009) - ZSZ  

Vítr - max 7,5 m/s 7,3 m/s 7,7 m/s (2008) 7,0 m/s (2007) 

Vítr - průměr  *0,5 m/s 0,6 m/s 0,8 m/s (2006) 0,5 m/s (2010,2011) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 7 8 19 (2006) 4 (2000) 

Dny se srážkami 16 15 24 (2006) 8 (2003) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 38,7 mm 31.08. 75,7 mm (16.08.2010) 

Měsíční úhrn srážek 80,0 mm 100 mm 301,6 mm (2010) 22,5 mm (2009) 

Nejvyšší sněhová 

pokrývka  
- cm - - cm (-) - cm (-) 

Nejvyšší maximální 

teplota 
**+38,2°C 20.08. +37,3°C (13.08.2003) +28,6°C (31.08.2005) 

Nejvyšší Ø denní teplota *+28,7°C 20.08. +28,4°C (13.08.2003) +21,6°C (21.08.2005) 

Nejvyšší minimální teplota +21,3°C  21.08. +22,0°C (02.08.1994) +16,0°C (22.08.2005) 

Průměrná měsíční Tmax +26,8°C +25,7°C +29,3°C (2003) +23,1°C (2006) 

Průměrná měsíční teplota  +20,9°C +19,9°C +22,4°C (2003) +17,7°C (2006) 

Průměrná měsíční Tmin +14,4°C +14,1°C +16,0°C (2002) +12,3°C (2006) 

Nejnižší maximální teplota +17,1°C 31.08. +22,1°C (22.08.2009) +13,0°C (31.08.1995) 

Nejnižší Ø denní teplota  +15,0°C 31.08. +16,4°C (24.08.2004) +11,0°C (30.08.1995) 

Nejnižší minimální teplota  +8,2°C 14.08. +13,3°C (23.08.2002) +6,9°C (30.08.2009) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 31 31 31 (1994-2011) 31 (1994-2011) 

*nové rekordy, ** absolutní rekord 
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NERATOVICE - POČASÍ 

ZÁŘÍ 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 51,3% 55% 83,0% (2001) 37,9% (2006) 

Jasné dny (0-20%) 1 5 12 (2006) 0 (1996,2001) 

Zamračené dny (>82%)  2 6 19 (2001) 0 (2006) 

Dny s mlhou 5 3 7 (2011) 0 (2004,2005) 

Dny s bouřkou 1 1 2 (1994,1999) 0 (2008,2009,2010) 

Vítr - náraz (JZ) 15,3 m/s 11.09. 15,5 m/s (12.09.2011) - Z  

Vítr - max 7,1 m/s 6,8 m/s 7,9 m/s (2007) 6,1 m/s (2011) 

Vítr - průměr  *0,4 m/s 0,6 m/s 0,9 m/s (2007) 0,4 m/s (2008,2011) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 5 7 14 (1998,2007) 2 (2006) 

Dny se srážkami 12 13 23 (1996) 7 (1997,2000,2006) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 14,4 mm 19.09. 69,2 mm (26.09.2010) 

Měsíční úhrn srážek 40,8 mm 48 mm 141,1 mm (2010) 8,0 mm (2009) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  - cm - - cm (-) - cm (-) 

Nejvyšší maximální teplota  +29,4°C 11.09. +30,9°C (21.09.2003) +22,3°C (12.09.2010) 

Nejvyšší Ø denní teplota +22,7°C 11.09. +23,0°C (04.09.2011) +17,5°C (24.09.2010) 

Nejvyšší minimální teplota +14,3°C  08.09. +18,7°C (20.09.1999) +12,0°C (30.09.1996) 

Průměrná měsíční Tmax +20,7°C +20,1°C +24,1°C (2006) +14,3°C (1996) 

Průměrná měsíční teplota  +15,5°C +15,1°C +17,7°C (1999) +11,3°C (1996) 

Průměrná měsíční Tmin +9,9°C +10,1°C +12,1°C (1999) +8,1°C (2008) 

Nejnižší maximální teplota +15,3°C 19.09. +19,0°C (08.09.2006) +9,0°C (24.09.1996) 

Nejnižší Ø denní teplota  +10,5°C 23.09. +13,2°C (09.09.2006) +7,7°C (19.09.2008) 

Nejnižší minimální teplota  +4,3°C 21.09. +7,4°C (03.09.1999) +0,9°C (19.09.2008) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 30 29 30 (2006,2009,2011) 21 (1996) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

ŘÍJEN 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 69,1% 64% 74,2% (1998) 44,8% (2005) 

Jasné dny (0-20%) *0 3 9 (2005) 0 (1998,2002,2009) 

Zamračené dny (>82%)  10 9 14 (2001) 2 (2005,2006) 

Dny s mlhou 7 5 10 (2008) 1 (1998,1999,2003) 

Dny s bouřkou 0 0 0 (1994-2011) 0 (1994-2011) 

Vítr - náraz (JZ) *19,8 m/s 04.10. 17,5 m/s (29.10.2006) - ZSZ  

Vítr - max 6,1 m/s 6,3 m/s 7,9 m/s (2009) 5,5 m/s (2007) 

Vítr - průměr  *0,3 m/s 0,5 m/s 0,8 m/s (2009) 0,3 m/s (2006) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 4 7 16 (2002) 3 (1995,2005,2010) 

Dny se srážkami 15 16 25 (2002) 4 (2005) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 14,8 mm 27.10. 18,3 mm (29.10.2008) 

Měsíční úhrn srážek 37,4 mm 40 mm 65,6 mm (2008) 6,3 mm (2010) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  *2 cm 27.10. 0 cm (27.10.1997) - cm (2010,2011) 

Nejvyšší maximální teplota  +23,1°C 06.10. +26,7°C (03.10.2001) +17,6°C (07.10.2010) 

Nejvyšší Ø denní teplota +16,7°C 06.10. +20,9°C (02.10.2001) +13,6°C (17.10.2002) 

Nejvyšší minimální teplota +12,8°C  04.10., 06.10. +16,0°C (02.10.2001) +11,0°C (24.10.1998) 

Průměrná měsíční Tmax +12,7°C +13,9°C +17,2°C (2001) +11,1°C (1994) 

Průměrná měsíční teplota  +8,8°C +10,0°C +13,5°C (2001) +7,7°C (2003) 

Průměrná měsíční Tmin +5,4°C +6,2°C +9,8°C (2001) +3,5°C (2010) 

Nejnižší maximální teplota *+2,6°C 27.10. +11,1°C (24.10.2001) +3,0°C (29.10.1997) 

Nejnižší Ø denní teplota  +0,8°C 27.10. +9,5°C (24.10.2001) -1,1°C (29.10.1997) 

Nejnižší minimální teplota  -2,5°C 30.10. +5,1°C (20.10.2001) -6,0°C (28.10.1997) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 8 16 28 (2000,2001) 7 (1994) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

LISTOPAD 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 77,7% 74% 81,3% (2002) 62,0% (2003) 

Jasné dny (0-20%) *0 1 6 (2003) 0 (2002,2004,2008) 

Zamračené dny (>82%)  13 14 19 (2005) 10 (2003) 

Dny s mlhou 9 6 12 (2011) 1 (1996) 

Dny s bouřkou 0 0 0 (1994-2011) 0 (1994-2011) 

Vítr - náraz (JZ) 12,0 m/s 07.11. 16,3 m/s (20.11.2008) - ZJZ  

Vítr - max 5,4 m/s 6,8 m/s 8,4 m/s (2007) 5,2 m/s (2011) 

Vítr - průměr  *0,4 m/s 0,7 m/s 1,0 m/s (2007) 0,4 m/s (2011) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 6 7 14 (2010) 0 (2011) 

Dny se srážkami *20 15 20 (1998) 6 (2011) 

Nejvyšší denní úhrn srážek *25,4 mm 29.11. 20,0 mm (09.11.2004) 

Měsíční úhrn srážek 49,7 mm 38 mm 73,6 mm (2007) 0,9 mm (2011) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  0 cm 30.11. 7 cm (30.11.2010) - cm (2009) 

Nejvyšší maximální teplota  +12,8°C 03.11. +18,6°C (05.11.2008) +11,0°C (16.11.1995) 

Nejvyšší Ø denní teplota +11,1°C 03.11. +15,4°C (04.11.2010) +8,5°C (01.11.1998) 

Nejvyšší minimální teplota +7,3°C  05.11. +13,7°C (05.11.2010) +7,0°C (04.11.1998) 

Průměrná měsíční Tmax +8,4°C +7,6°C +10,0°C (2006) +3,6°C (1995) 

Průměrná měsíční teplota  +5,9°C +5,0°C +7,1°C (2000) +2,1°C (1998) 

Průměrná měsíční Tmin +3,5°C +2,4°C +5,1°C (1994) -0,3°C (2007) 

Nejnižší maximální teplota +1,8°C 15.11. +6,0°C (19.11.2000) -4,0°C (22.11.1998) 

Nejnižší Ø denní teplota  -0,1°C 14.11. +2,4°C (19.11.2000) -7,0°C (22.11.1998) 

Nejnižší minimální teplota  -3,1°C 14.11. -0,2°C (06.11.2009) -10,0°C (22.11.1998) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 1 3 7 (2010) 0 (1998,2005) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - POČASÍ 

PROSINEC 2012 - měsíční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 67,7% 74% 84,2% (2010) 66,0% (1996) 

Jasné dny (0-20%) 3 2 6 (1996) 0 (1999,2005,2007) 

Zamračené dny (>82%)  11 14 22 (1995) 8 (2011) 

Dny s mlhou 7 4 8 (2010) 0 (2008) 

Dny s bouřkou 0 0 1 (2003) 0 (2009,2010,2011) 

Vítr - náraz (ZSZ) 13,3 m/s 11.12. 19,8 m/s (08.12.2011) - JJZ  

Vítr - max 5,9 m/s 7,0 m/s 10,3 m/s (2011) 5,7 m/s (2006) 

Vítr - průměr  *0,4 m/s 0,7 m/s 1,5 m/s (2011) 0,4 m/s (2006,2009) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 10 8 14 (2001) 2 (2000) 

Dny se srážkami 21 19 28 (2010) 12 (1996) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 16,8 mm 23.12. 25,1 mm (12.12.2008) 

Měsíční úhrn srážek 50,7 mm 45 mm 74,4 mm (2009) 17,2 mm (2004) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  6 cm 10.12. 19 cm (02.12.2010) pop (21.12.2011) 

Nejvyšší maximální teplota  +9,9°C 27.12. +14,4°C (05.12.2006) +5,2°C (11.12.2010) 

Nejvyšší Ø denní teplota +7,0°C 27.12. +11,8°C (13.12.2000) +2,9°C (11.12.2010) 

Nejvyšší minimální teplota +4,5°C  27.12., 28.12. +11,0°C (13.12.1994) +1,2°C (12.12.2010) 

Průměrná měsíční Tmax +2,4°C +3,0°C +6,6°C (2011) -2,0°C (2010) 

Průměrná měsíční teplota  +0,1°C +0,8°C +4,2°C (2011) -4,0°C (2010) 

Průměrná měsíční Tmin -2,2°C -1,3°C +2,0°C (2011) -6,8°C (2010) 

Nejnižší maximální teplota -3,6°C 08.12. +2,3°C (20.12.2011) -12,9°C (28.12.1996) 

Nejnižší Ø denní teplota  -6,1°C 08.12. +0,2°C (11.12.2011) -16,8°C (28.12.1996) 

Nejnižší minimální teplota  -10,1°C 08.12. -2,3°C (11.12.2011) -20,6°C (28.12.1996) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 0 0 4 (1994) 0 (2009,2010,2011) 

*nové rekordy 
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NERATOVICE - ROK 2012 - roční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Oblačnost 57,8% 61% 66,0% (2001) 52,0% (2003) 

Jasné dny (0-20%) 36 43 83 (2003) 28 (1998) 

Zamračené dny (>82%)  *66 94 130 (2001) 67 (2003) 

Dny s mlhou 40 29 47 (2011) 18 (2004) 

Dny s bouřkou *26 20 26 (2007,2008) 13 (1994) 

Dny s kroupami 2 3 7 (2006) 0 (1994) 

Vítr - náraz (JZ) 19,8 m/s 04.10. 
26,0 m/s - Z 

(23.07.2009) 

17,5 m/s - ZSZ 

(29.10.2006) 

Vítr - max / den (ZSZ) *5,6 m/s 06.01. 
5,4 m/s - ZJZ  

(09.04.2011) 

2,9 m/s - ZJZ 

(05.11.2006) 

Vítr - max / měsíc: 1 10,1 m/s 
7,4 m/s 

11,9 m/s (1/2007) 4,6 m/s (2/2006) 

Vítr - max / rok 7,5 m/s 8,3 m/s (2007) 6,2 m/s (2006) 

Vítr - průměr / rok 0,8 m/s 0,8 m/s 0,9 m/s (2007) 0,6 m/s (2006,2010) 

Dny se srážkami ≥ 1 mm 85 91 119 (2006) 67 (2000) 

Dny se srážkami 205 190 213 (1998,2009) 135 (1994) 

Nejvyšší denní úhrn srážek 51,1 mm 03.07. 75,7 mm (16.08.2010) 

Nejvyšší měsíční úhrn 

srážek - červenec 
166,4 mm 

111 mm 
(červenec) 

301,6 mm (8/2010) 83,2 mm (7/2007) 

Nejnižší měsíční úhrn 

srážek - březen 
*14,4 mm 23 mm (únor) 13,1 mm (4/2004) 0,9 mm (11/2011) 

Roční úhrn srážek 683,9 mm 658 mm 993,2 mm (2010) 540,4 mm (2003) 

Srážky sněhové  18,8% 22% 33,0% (2010) 11,8% (2008) 

Dny se sněžením 42 44 73 (2010) 21 (1994) 

Nejvyšší sněhová pokrývka  6 cm 10.12. 29 cm (18.01.2010) 3 cm (25.01.2011) 

Dny se * pokrývkou ≥ 1 cm 23 25 92 (2010) 7 (1994,2007) 

Nejvyšší maximální teplota  *+38,2°C 20.08. +37,3°C (13.08.2003) +32,0°C (08.06.1996) 

Nejvyšší Ø denní teplota +28,7°C 20.08. +29,2°C (16.07.2010) +24,5°C (17.07.2009)  

Nejvyšší minimální teplota +21,3°C 21.08. +22,0°C (07.06.1998) +17,4°C (03.07.2009) 

Průměrné roční maximum +15,0°C +14,6°C +16,2°C (2000) +11,6°C (1996) 

Průměrná roční teplota +10,5°C +10,3°C +11,8°C (2000) +8,0°C (1996) 

Průměrné roční minimum +5,8°C +5,9°C +7,4°C (2000) +4,4°C (1996) 

Nejnižší maximální teplota -8,5°C 07.02. -2,8°C (31.12.2008) -12,9°C (28.12.1996) 

Nejnižší Ø denní teplota  -13,0°C 11.02. -5,9°C (26.01.2007) -16,8°C (28.12.1996) 

Nejnižší minimální teplota  -19,3°C 12.02. -9,6°C (26.01.2007) -20,6°C (28.12.1996) 

* nové rekordy 
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NERATOVICE - ROK 2012 - roční charakteristiky a srovnání 

PRVEK HODNOTA  NORMÁL / DATUM  
DOSAVADNÍ MAXIMUM 

(ROK) 

DOSAVADNÍ MINIMUM 

(ROK) 

Dny tropické (Tx ≥ 30,0°C) 19 16 34 (2003) 5 (1997) 

Dny letní (Tx ≥ 25,0°C) 79 67 88 (2003) 43 (1996) 

Noci tropické (Tn ≥ 20,0°C) 1 1 7 (1994) 0 (2008,2009,2011) 

Dny s ø T ≥ 10,0°C 187 192 210 (2000) 178 (1996) 

Dny mrazové (Tn < 0,0°C) 73 74 108 (2010) 34 (1994) 

Dny ledové (Tx < 0,0°C) 23 21 54 (2010) 5 (2008) 

Dny arkt ické (Tx < -9,9°C) 0 0 6 (1996) 0 (2008,2010,2011) 

Noci arkt ické (Tn < -9,9°C) 15 7 20 (1996) 0 (2007) 

Nejvyšší atmosférický t lak 1040,0 hPa 10.02. 
1048,4 hPa 

(17.02.2008) 

1037,7 hPa 

(12.01.2009) 

Ø roční atmosférický tlak 1016,9 hPa 1016,4 hPa 1018,5 hPa (2011) 1013,7 hPa (2010) 

Nejnižší atmosférický tlak 984,8 hPa 05.01. 
993,5 hPa 

(17.02.2006) 

975,3 hPa 

(16.12.2011) 

Nejvyšší v lhkost vzduchu *92% 19.12. 96% (27.03.2006) 92% (14.01.2011) 

Ø roční vlhkost vzduchu 68,9% 69% 70,3% (2006) 68,2% (2007) 

Nejnižší vlhkost vzduchu  *23% 20.08. 28% (11.07.2010) 23% (01.05.2007) 

* nové rekordy 
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Směry větru v roce 2012 


