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Měsíční výhled počasí pro ČR na období od 1. prosince do 31. prosince 2012
=====================================================

Průměrný úhrn srážek v ČR v tomto období:
45,0 mm a interval průměrných srážek je od 34,3 mm do 50,6 mm

Průměrná teplota v ČR v tomto období:
-0,7 °C a interval průměrných teplot je od -1,1 °C do +0,4 °C.

Srážkové a teplotní rekordy v ČR pro toto období od roku 1934:
---------------------------------------------------------------------------
Nejméně srážek v roce 1972 (4,0 mm), nejvíce srážek v roce 1974 (96,5 mm)
Nejchladněji v roce 1969 (-6,1 °C), nejtepleji v roce 1934 (+4,1 °C)
_______________________________________________________________
Pozn.: Průměrné hodnoty jsou vypočítány pro celé území ČR do nadmořské
výšky přibližně 600 m n.m. za období od roku 1961 do roku 2000.
Úspěšnost předpovědí teplotních charakteristik je kolem 75% a
úspěšnost předpovědí srážkových charakteristik kolem 70%.

Období jako celek očekáváme teplotně podprůměrné, srážkově průměrné.

I. Dekáda 1.12.-10.12.:

Převážně oblačno, místy s občasným sněžením nebo sněhovými přeháňkami,
v nížinách přechodně srážky smíšené. Nejnižší noční teploty -1 až -7 °C,
při zmenšené oblačnosti a na sněhové pokrývce až -10 °C, v závěru období
-3 až -9 °při zmenšené oblačnosti a na sněhové pokrývce kolem -12 °C.
Nejvyšší denní teploty -2 až +4 °C, v závěru období většinou pod 0 °C.

II. Dekáda 11.12.-20.12.:

Oblačno až zataženo, na většině území se sněžením nebo sněhovými přeháňkami,
postupně zataženo nízkou oblačnosti, ojediněle mrholení nebo slabé sněžení.
Na horách a místy i v nižších polohách polojasno, místy mlhy. Nejnižší
noční teploty -1 až -7 °C, při mále oblačnosti kolem -10 °C, nejvyšší denní
teploty -1 až +5, při zmenšené oblačnosti až +8 °C.

III. Dekáda 21.12.-31.12.:

Většinou zataženo nízkou oblačnosti, jen ojediněle polojasno. Místy mrholení
nebo slabé sněžení a místy mlhy. Postupně srážky četnější. Nejnižší noční
teploty 0 až -6 °C, nejvyšší denní teploty -1 až +5 °C.


