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1. kapitola : Počasí v roce 2007 
leden 
Tento první měsíc měly teploty neuvěřitelné hodnoty. 13. a 18. ledna +11°C odpoledne, 
ráno občas pokles na -2°C. Od 23. do 27. 1 bylo naměřeno alespoň ráno až do -7°C. 
únor 
Tento měsíc to bylo velmi podobné, pomalu přicházelo jaro! Odpolední teploty stoupaly a 
klesaly od +3,5°C do +10°C, rána nebyla o moc chladnější a teploty se pohybovaly mezi  
-3°C a +5,5°C. Mrazíky byly jen dva 17.2. -1°C a 24.2. -3°C. 
březen 
Nástup měsíce byl teplejší – odpoledne až do 14,5°C, pak nastal menší zlom (jediný a 
zároveň poslední mrazík se objevil 23.března –1,5°C) a ke konci měsíce se odpolední 
teploty usadily kolem 12°C. 
duben 
Teploty se pomaloučku zvedaly, odpolední od 12,5°C až po 22°C 17.dubna, následovalo 
menší ochlazení o 8°C a ke konci měsíce bylo opět již 24°C odpoledne, jednoduše řečeno 
velmi teplý měsíc. 
květen 
Nástupní odpolední teplota +12°C se postupně vyšplhala na +28°C a toto oteplení s sebou 
přineslo také bouřku - 26. května a následně se ochladilo i na +14°C. 
červen 
Byl to velmi teplý měsíc, až do 25.6.se teploty pohybovaly v rozmezí +19,5 až +29°C, 
potom se lehounce ochladilo i na +18°C. 14. a 21.6 zasáhly město dvě bouřky, první ještě 
nezpůsobila žádné škody, při druhé však již ke škodám došlo – byla zatopena část Náměstí 
a zaplaveny sklepy domů na ul. 1. máje, Olejna a Nádražní. 

  
zahrada domu č.p. 780 náměstí před radnicí (21.6.2007) 

červenec 
V tom měsíci teploty kolísaly mezi 27, 18, 24, 16, 32, 27 a 19°C. Každá bouřka, třeba jen 
vzdálená, s sebou přinesla menší ochlazení. 
srpen 
Srpnové teploty byly dá se říci ustálenější, od +20,5°C do +31°C se pohybovaly až do 
29. srpna, kdy se ochladilo na +17°C. 
září 
Nástupní teplotu +19°C překonalo 5. září s +9,5°C. Srpnová horka vymizela, jako když 
utne. Jen 17. září bylo +20°C, jinak to bylo od +12 do +17°C. 
říjen 
Počáteční teplota +17°C velmi ukázkově den ode dne klesala, až se 23. října zastavila na 
+3,5°C. Následně se lehce oteplilo na +10°C a takto skončil měsíc říjen. 
listopad 
Z říjnových teplot jsme se asi v půli měsíce dostali na -1°C. Do konce měsíce odpolední 
teplota kolísala mezi +10 a -2°C. 
prosinec 
Odpolední teploty první poloviny měsíce se pohybovaly v rozmezí od +7 do +2°C. Od 
14. do 31. prosince mrzlo celý den, odpolední teploty měly hodnoty od –0,5 do -4°C. 
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Přehledné tabulky za rok 2007 

1. srážky  

Spadlo celkem 745,5 mm srážek. 
 Celkem srážek Maximum 

v mm 
Dne Sníh 

dní 
Bouřky 

mm dní 

leden 48,6 17 15,2 23.1. 6  
únor 25,4 11 5,3 25.2. 3  
březen 94,5 9 33,6 19.3. 6  
duben 6,6 2 5,5 17.4.   
květen 91,2 15 44,3 26.5.  2 
červen 109,3 15 50,3 21.6.  1 
červenec 41,5 14 9 9.7.  1 
srpen 69,1 12 23,3 20.8.   
září 132,7 13 60,5 5.9.   
říjen 65 14 15,1 23.10.   
listopad 29,4 16 6 11.11. 5  
prosinec 32,2 15 5,7 9.12. 10  

2. teploty 

 Minimální teplota °C, dne Maximální teplota, dne 
leden -7 26., 27.1. 11 13., 18.1. 
únor -3 24.2. 10 25.2. 
březen -1,5 23.3. 14,5 7., 14.3. 
duben 0 5.4. 24 28.4. 
květen 2,5 2.5. 28 22., 25.5. 
červen 9,5 28.6. 29 21.6. 
červenec 8,5 11.7. 32 17., 20.7. 
srpen 9 31.8. 31 16.8. 
září 3,5 20.9. 20 2., 3., 17.9. 
říjen -0,5 14., 15.10. 17 2.10. 
listopad -5 17.11. 11 3.11. 
prosinec -6 26.12. 7 3. 4. 6. 7.12. 
 

 
snímek pořízený 4. srpna 2007 z padákového kluzáku (motorový paragliding) 


