
Jak nás trápí počasí v roce 2018 

Jak nás trápí počasí 

Letošní počasí je extrémní, padají teplotní rekordy, nebývalé sucho, srážkové úhrny jsou  

extrémně nízké…. To jsou časté titulky  letošních zpráv,  novinových i internetových článků…. 

Bylo  to  i nás v Nekoři? Bylo.   Podle  záznamů o počasí  uvedených v obecní kronice  podle  

podkladů  zaznamenávaných  hráznými  Pastvinské přehrady  - o srážkách od roku 1977 a 

teplotách od roku 1988  i za letošní rok padnou  nekořský teplotní a  srážkové rekordy:  

Pokud  do konce  roku  nepřijdou  extrémní srážky výrazně přesahující  měsíční průměry, bude  

za letošní rok celkový úhrn srážek  rekordně nízký.  Dlouhodobý  průměr  za 41let je 839 mm 

srážek za rok, do konce října letošního roku doposud napršelo jen 473 mm.  

A teplotní rekordy  padly ve třech letošních měsících: dubnu, květnu a  srpnu.  

Průměrná  teplota v měsíci dubnu 2018 byla 12,1 oC,  přičemž dlouhodobý průměr za 30 let 

nazpět  pro duben je jen 7,21 oC.  Dosavadní maxima průměrné měsíční teploty pro duben  byla  

naměřena roku  2000:  10,87 oC a v roce 2009:  10,9 oC.  

Průměrná  teplota v měsíci květnu 2018 činila 15,5 oC,  dlouhodobý průměr za 30 let nazpět  

pro květen je  12,3 oC,  k této hodnotě se v minulosti přiblížila jen  v roce 2002, kdy byl měsíční 

májový teplotní průměr  15,26 oC.  

A průměrná  teplota v měsíci srpnu 2018 byla vyčíslena  na 20,4 oC,  kdy  dlouhodobý 

průměr pro srpen 16,68 oC byl také výrazně překročen.  Jen  srpnové počasí  roků  1992  a  2015  

s   20,1 oC  se mu doposud blížily.  

 A ani ostatní měsíce  teplotně  v třicetiletém pozorování nezaostávaly:  červnový průměr  17,1 
oC  byl druhý po rekordním roce 2003  s 18,19 oC,  červencový 17,9 oC byl  devátým v pořadí 

červencovým maxim (rekordní 2006: 20,18 oC) ,  zářijový 14,3 oC  byl čtvrtým v pořadí 

(nejvíce 2016 s 15,2 oC), říjnový 9,8 oC  rovněž čtvrtým (max. 2000 s 11,06 oC). 

 Hrázná  Dva Dvořáková ještě zjistila tyto letošní  teplotní zajímavosti: 

leden   21 dní nad + 0,1°C 

únor    4 dny nad +0,1 °C 

            6 dní nad -5,0 °C 

           3 dny nad -10,0 °C  

březen      26 dní bylo pod - 0,0 °C  

   4 dny nad + 10  °C 

duben     3 dny bylo pod -0,0 °C  

 27 dní nad + 10 °C  

11 dní nad + 20 °C  

květen 19 dní nad + 20 °C 

červen 20 dní nad + 20 °C 

červenec 15 dní nad + 25  °C 

                  1 den nad +30 °C 

srpen   9 dní nad + 30 °C 

          20 dni nad + 25 °C 

září    3 dny nad + 25 °C 

       18 dní nad + 20°C 

říjen     4 dny  nad +20°C  

       13 dní nad +15°C 

         23 dní nad +10°C

 

Jiří  Pomikálek  s použitím podkladů Evy Dvořákové 

 



 


