
VYBRANÉ METEOROLOGICKÉ EXTRÉMY PRO ROK 2006 
 
 
29-30. 4. 2006  celý víkend bylo zataženo a bez p�estávky pršelo, za 2 dny spadlo  

38,4 mm 
13. 5. 2006  již od rána vykazovala termika vysokou aktivitu, kolem 15.00  
   p�išla silná bou�ka, p�i které spadlo 12,5 mm 
16. 5. 2006  20:45 pozorována velká mlha nad Jeseníky (odpoledne byla bou�ka) 
28. 5. 2006  pozorován p�esun tlakové níže jihovýchodním sm�rem 
2-3. 6. 2006  v t�chto dnech na šumpersku velmi v�trno 
6. 6. 2006  dnes poklesla no�ní minima na pouhých 2,5 °C 
12. 6. 2006  pro rok 2006 první tropický den s teplotou 30,0 °C 
16. 6. 2006  dnešní maxima dosáhla neuv��itelných 34,0 °C 
17. 6. 2006  neobvyklá ranní bou�ka (7:43 – 8:15) 
30. 6. 2006   poslední školní den spadlo (zatím) rekordních 29,2 mm srážek 
9. 7. 2006  extrémn� bou�livý den, bylo pozorováno min. 5 bou�ek, p�evážn� 
   vzdálených, b�hem dne nespadla ani kapka 
18-24. 7. 2006  v t�chto dnech byla maxima vyšší jak 30 °C, nastalo extrémní sucho28. 
28. 7. 2006  nejteplejší den roku 2006, denní maxima dosáhla 34,6 °C 
29. 7. 2006  20:31 na západ� pozorovány úchvatné �ervánky 
4. 8. 2006  za�átek srpna p�inesl extrémní ochlazení, dnešní maxima byla o 16,1 °C 
   nižší oproti p�edchozímu týdnu 
3-8. 8. 2006  povod�ová aktivita v �R, ve Viký�ovicích spadlo 61,7 mm srážek 
28. 8. 2006  vzhledem k extrémnímu úhrnu v srpnu byla nejlepší houba�ská sezóna 
   za posledních 50 let 
10-15.9.2006 vlivem mohutné anticyklóny bylo 6 dní jasno 
4. 10. 2006  dnes byl rozdíl mezi min. a max. teplotou pouze 0,6 °C 
9. 10. 2006  první p�ízemní mrazík (-1,0 °C) 
17. 10. 2006  první záporná teplota ve 2 m nad zemí (-3,0 °C) 
29. 10. 2006  po 91 dnech op�t p�išla bou�ka, s 28,9 mm jde o druhý nejdeštiv�jší 
   den 
1. 11. 2006  ve�er padaly poprvé tuhé srážky 
2. 11. 2006  poprvé sn�žilo p�es den, slabý poprašek 
3. 11. 2006  sn�hová pokrývka dosáhla 4,0 cm 
28. 11. 2006  tento podzim je v Evrop� nejteplejší za posledních 150 let 
   na Slovensku padl teplotní rekord (12,3 °C) 
17. 12. 2006  silná ledovka 
31. 12. 2006  silná ledovka, v 11.00 hodin za�al padat op�t zmrzlý déš� 
 
 
 
    

 


