1. kapitola: počasí v roce 2008
Leden V prvních deseti dnech měsíce ledna mírně mrzlo, teploty se pohybovaly kolem 3°C. Poté se
oteplilo a teploty zůstaly až do konce měsíce nad nulou. Nejvyšší teplota byla naměřena 20. ledna, a
to +10°C. Lednová průměrná teplota byla 1,7°C. Celkem bylo 11 dní se srážkami, z toho dvakrát
sněžilo. Sněhová pokrývka byla jen v prvních deseti dnech. Za měsíc spadlo dohromady 18,4 mm
srážek.
Únor Počasí v měsíci únoru lze rozdělit do tří částí - první část trvala od 1. do 10. února, v těchto
dnech se teploty pohybovaly kolem +5°C a nepršelo, v dalších deset dnech se mírně ochladilo,
denní teploty se pohybovaly kolem nuly a ranní teploty byly lehce pod nulou. Ve třetí části měsíce
se výrazně oteplilo, teploty se pohybovaly kolem 10°C. Celková průměrná teplota byla 3,15°C.
Tento měsíc byl téměř beze srážek, až v posledním dni hodně pršelo, spadlo 11,7 mm srážek,
celkem za měsíc spadlo 18,1 mm srážek.
Březen V březnu se teploty po celý měsíc pohybovaly v rozmezí 5°C - 10°C, pouze v sedmi dnech
byly ranní teploty lehce pod nulou. Průměrná březnová teplota byla 4,84°C. V tomto měsíci v 18
dnech pršelo, celkem za měsíc spadlo 47,7 mm srážek.
Duben V dubnu se výrazně oteplilo, po celý měsíc se ranní teploty pohybovaly v rozmezí 5°C 10°C a denní 9°C - 21,5°C. Průměrná dubnová teplota byla 10,24°C. Celkem spadlo 50,2 mm
srážek. Pršelo v prvních sedmi dnech měsíce a potom 15. - 21. dubna. 15. dubna byla bouřka.
Květen Během celého měsíce se ranní teploty pohybovaly kolem 10°C - 15°C a denní teploty
v rozmezí 15°C - 23°C. Jen ve dnech 19. - 22. května byly teploty nižší, nejchladněji bylo 20.
května, a to jen 9°C. Ochlazení bylo způsobeno silnou bouřkou 18. května, při které spadlo 31,2
mm srážek. Poté pršelo ještě další tři dny. Za měsíc spadlo cekem 66,8 mm srážek. Průměrná
květnová teplota byla 15°C.
Červen Červen roku 2008 byl velmi teplý, kromě tří dní byly denní teploty vždy přes 20°C.
Nejtepleji bylo 23. června, kdy bylo naměřeno 30°C. Průměrná teplota byla 19,35°C. V tomto
měsíci bylo celkem 8 bouřek, a to 3., 4., 7., 11., 24., 25., 26. a 30. června. Za měsíc spadlo celkem
50,4 mm srážek.
Červenec Teplota v červenci byla podobná jako v červnu, denní teploty se téměř vždy pohybovaly
kolem 25°C. Jen ve dnech 23. a 24. července se ochladilo, ranní teploty byly jen kolem 10°C a
denní 17°C - 18°C. Průměrná červencová teplota byla 19,1°C. Také hodně pršelo, celkem bylo 18
dní se srážkami, za celý měsíc spadlo 98,7 mm srážek.
Srpen Srpnové teploty se opět podobaly předchozím měsícům. Průměrná teplota byla 19,12°C.
Srážek oproti minulému měsíci výrazně ubylo, pršelo jen 6 dní a celkem spadlo 54,8 mm srážek.
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Září Do 12. září stále přetrvávalo teplé počasí - ranní teploty se pohybovaly kolem 11°C - 17°C a
denní 20°C - 27°C. Od 13. září se začalo ochlazovat, ranní teploty klesly na 4°C a denní se až do
21. září držely pod 10°C. Od 22. září se nepatrně oteplilo, teploty vzrostly asi o 5°C. Průměrná
teplota byla 13,3°C. Bylo celkem 12 dní se srážkami, z toho dvakrát byla bouřka, za celý měsíc
spadlo celkem 93,5 mm srážek.
Říjen První polovina měsíce byla poměrně teplá, ráno bylo kolem 10°C a před den okolo 15°C. Od
poloviny měsíce začaly teploty klesat, takže druhá polovina měsíce byla asi o 5°C chladnější.
Celková průměrná teplota tento měsíc byla 10,33°C. V říjnu bylo dohromady 15 dní se srážkami,
ale z toho v deseti dnech spadlo méně než 2 mm srážek, takže celkové množství srážek tento měsíc
nebylo tak vysoké - bylo to 35,6 mm.
Listopad První část měsíce byla teplá, až do 10. října se ranní teploty pohybovaly kolem 10°C a
denní kolem 15°C. Od 11. října se asi o 7°C ochladilo a od 18. října začalo ráno mrznout, až do
konce měsíce se ranní teploty pohybovaly mírně pod bodem mrazu a denní teploty asi okolo 2°C.
Průměrná teplota tento měsíc byla 6,28°C. Dní se srážkami bylo devět, z toho třikrát mírně sněžilo,
ale sníh hned roztál. Celkem za měsíc spadlo 26,8 mm srážek.
Prosinec Až do 23. prosince se ranní teploty držely okolo 3°C a denní okolo 6°C. 24. prosince se
mírně ochladilo, objevily se mrazy a postupně se ochlazovalo čím dál více. 31. prosince bylo ráno 8°C a přes den -6°C. Průměrná teplota byla 1,84°C. Celkem bylo 13 dní se srážkami, sněžilo až 31.
prosince, kdy napadly 3 cm sněhu. Celkem za měsíc spadlo 37,8 mm srážek.
(poznámka: Průměrná teplota za celý měsíc je počítána jako průměr všech ranních a denních teplot)

