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Abstrakt 

Pokladem pro hodnocení podnebí jsou data z měření na klimatologických stanicích. Cílem 

příspěvku je ověřit vliv okolí na naměřené hodnoty teploty vzduchu a srážek na stanicích 

v Brně a blízkém okolí. Analyzovány byly denní údaje o teplotě vzduchu a srážkách 

za  období 1988–2017 tří klimatologických, a to Brno-Žabovřesky, Brno-Tuřany a Troubsko. 

Na dynamiku a hodnoty teploty vzduchu má prokazatelně vliv zástavba v okolí stanici Brno-

Žabovřesky, ale také specifická poloha v kotlině. Nejnižší teploty vzduchu nacházíme na 

stanici Troubsko. V případě srážek je nutné zdůraznit, že roční průměry úhrnů na stanici 

Brno-Tuřany a Troubsko jsou takřka shodné. Dílčí rozdíly jsou u stanice Brno Žabovřesky. 

Vysvětlujeme je členitostí reliéfu a návětrnou expozicí této stanice.  

Klíčová slova: klimatologická stanice, klima města, Brno 

 

Abstract 

Data measured by climatological stations form the basis of climate analyses. Aim of this 

paper was to analyze the effect of the environment on air temperature and precipitation values 

at stations in Brno and its close surroundings. Used data consisted of daily values of air 

temperature and precipitation for the period between 1988 and 2017 from three climatological 

stations – Brno-Žabovřesky, Brno-Tuřany and Troubsko. It has been proven that air 

temperature dynamics are affected by buildings near the station, but also the specific location 

of the station in a basin. Lowest air temperatures were observed at the station in Troubsko. In 

terms of precipitation it should be emphasized that the annual average precipitation amount 

for the stations in Brno-Tuřany and Troubsko were almost identical. Some differences were 

observed for the station in Brno-Žabovřesky, which could be due to the nearby terrain and 

windward position of this station. 
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Úvod 

Geografické prostředí Brna a jeho okolí je velmi pestré. Zdejší klima ovlivňuje několik 

faktorů a k nejdůležitějším patří rozmanitá morfologie terénu a dominantní urbánní charakter 

aktivních povrchů (Dobrovolný a Krahula, 2012). Nadmořská výška území Brna se pohybuje 

v rozmezí od 190 m n. m. do 479 m n. m. Ačkoli je převýšení terénu nevelké, jedná se o 

rozmanitý reliéf uzavřených kotlin, plochých hřbetů, vrchovin, pahorkatin atd. Tvar reliéfu a 

využití půdy ovlivňují teplotní a vlhkostní poměry a také rychlost a směr proudění vzduchu 

(Netopil et al., 1984). Podle Quittovy klasifikace Brno leží v teplé oblasti W2, podle 

klasifikace z Atlasu podnebí ČSR z roku 1958 leží v teplé oblasti, podoblasti suché (teplý, 

suchý okrsek) A2 (Tolasz et al., 2007).  

Jednou z prvních podrobných studií klimatu města byla zpracována pro Bratislavu 

(Petrovič, 1979). Klimatické podmínky Brna byly předmětem mnohých publikací a k 

významným patří komplexní monografie redigovaná Dobrovolným (2012), ve které bylo 

využito údajů ze standardních měření v síti Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) 

a také účelových měření, mobilních měření a metod dálkové detekce. Monitoring městského 

prostředí Brněnska je tak oproti ostatním oblastem v současné době podrobný, nicméně stále 

je aktuální otázka detailního hodnocení reprezentativnosti měření na jednotlivých stanicích, 

které je vždy ovlivněno lokálními podmínkami a využitím dat. Se zřetelem na cíl 

monitoringu, by vždy mělo předcházet vyhodnocení míry „lokálních projevů“ ve specifických 

situacích. 

Odchylka mezi centrem Brna (Mendlovo nám.) a jeho okolím (letiště Tuřany) se u 

minimálních teplot během vegetačního období v roce 2005 činila 0,9 
o
C, u průměrných teplot 

1,3 
o
C, u maximálních teplot 2,5 

o
C (Litschmann a Rožnovský, 2005).    

Cílem práce bylo provedení porovnání vybraných charakteristik klimatu na třech stanicích 

reprezentujících oblast Brněnska, jako jsou Brno-Žabovřesky, Brno-Tuřany a Troubsko a 

identifikace „projevů“ lokálních podmínek v monitoringu klimatu. 

 

Materiál a metody  

Klimatologická stanice Brno-Žabovřesky se nachází v Žabovřeské kotlině v nadmořské 

výšce 236 m. Terén okolí je mírně svažitý s jižní expozicí. Stanice je umístěna v areálu 

brněnské pobočky ČHMÚ u silnice, v intravilánu města. Považujeme ji tedy za stanici 

ovlivněnou městským prostředím. Stanice Brno-Tuřany je profesionální meteorologická 

stanice ČHMÚ, která se nachází v areálu letiště, na jihovýchodním okraji města na Šlapanické 

pahorkatině s převahou zemědělské půdy. Nadmořská výška stanice je 241 m. Okolí je 



charakterizováno nízkou hustotou zástavby. Můžeme konstatovat, že tato stanice splňuje 

parametry klimatologické stanice podle předpisů (Lipina, Židek, 2014). Klimatologická 

stanice Troubsko leží v blízkosti města Brno, v nadmořské výšce 278 m v geomorfologickém 

okrsku Střelická kotlina. Terén je rovinný. Meteorologická zahrádka je umístěna v areálu 

společnosti Agrogen, spol. s.r.o. a zástavbou v blízkosti stanice jsou především jednopatrové 

průmyslové objekty a nízké rodinné domky a pole. Tato stanice představuje typ příměstské 

stanice. Polohu jednotlivých stanic prezentuje Obr. 1. 

 

Obr. 1 Poloha klimatologických stanic 

 

Tab. 1 Délka měření, typ stanice a nadmořská výška jednotlivých stanic 

Stanice Začátek Konec Typ stanice 
Nadm. 

výška 

Brno-Žabovřesky 1. 1. 1973 31. 12. 1986 Manuální srážkoměrná stanice 236 

Brno-Žabovřesky 1. 1. 1987 9. 8. 1999 
Manuální klimatologická 

stanice 
236 

Brno-Žabovřesky 10. 8. 1999 v provozu 
Automatizovaná klimatologická 

stanice 
236 

Brno-Tuřany 14. 4. 1958 31. 12. 1996 Meteorologická stanice 241 

Brno-Tuřany 1. 1. 1997 v provozu 
Automatizovaná 

meteorologická stanice 
241 

Troubsko 1. 7. 1971 31. 7. 2010 
Manuální klimatologická 

stanice 
278 

Troubsko 1. 8. 2010 v provozu 
Automatizovaná klimatologická 

stanice 
278 



Meteorologická měření probíhající v současné době na Brněnsku začala v roce 1958, kdy 

stanice Brno-Černovice byla přenesena do Tuřan (Tab. 1). Délka měření a pozorovací 

program se na jednotlivých stanicích liší, proto pro zpracování bylo zvoleno jednotné 

třicetileté období 1988-2017. 

Ke zpracování bylo využito základních statistických metod. Byly vypočítány standardní 

klimatologické charakteristiky a indexy. Detailní analýze byl podroben výskyt extrémů.  

 

Výsledky  

Variabilita srážkových poměrů Brna je dána především jeho geografickou polohou, 

členitostí reliéfu (nadmořská výška, expozice) a konkrétní synoptickou situací. Na téma 

srážkových poměrů Brna vznikla celá řada podrobných zpracování, ke kterým patří například 

práce Doleželové (2012) či Zientkové (2014). 

Podle měření na třech srovnávaných stanicích nejvyšší úhrny srážek v období 1988 až 

2017 byly zaznamenány v Brně-Žabovřeskách, kde průměrně spadne 517,3 mm srážek za rok 

(Tab. 2). Na této stanici byl také naměřen nejvyšší maximální denní srážkový úhrn rovný 

74,9 mm. Je to způsobeno hlavně návětrnou expozicí západní části Brna, protože nadmořská 

výška je v případě stanice Brno-Žabovřesky nižší než v případě Brna-Tuřan a Troubska. 

Popsaná prostorová diferenciace srážkového pole v oblasti Brna platila i v minulosti, jak tomu 

nasvědčují výsledky starších prací (Brázdil, 1979). 

 

Tab. 2 Statistické charakteristiky srážkových úhrnů (1988-2017) 

Charakteristika Brno-Žabovřesky Brno-Tuřany Troubsko 

 Průměrný roční úhrn 517,3 503,2 502,2 

 Standardní odchylka 4,1 4,0 4,1 

 Denní minimum 0,0 0,0 0,0 

 Denní maximum 74,9 69,0 71,0 

 Datum výskytu maxima 7. 8. 2006 23. 7. 2010 23. 7. 2010 

 1. decil (10 %) 0,0 0,0 0,0 

 Dolní kvartil (25 %) 0,0 0,0 0,0 

 Medián 0,0 0,0 0,0 

 Horní kvartil (75 %) 0,8 0,7 0,7 

 10. decil (90 %) 4,1 4,0 4,0 

 

Na stanici Brno-Žabovřesky je také vyšší počet dní se srážkami, zvláště ve srovnání se 

stanicí Troubsko (Obr. 2). V Brně-Žabovřeskách se srážky vyskytují průměrně ve 146 dnech 

za rok, zatímco v Troubsku ve 132 dnech. Při analýze dní s vyššími úhrny nad 1 mm a více už 

však rozdíly mezi porovnávanými stanicemi nejsou patrné. 



Pří analýze roční dynamiky srážek je třeba poznamenat, že nejvyšší měsíční úhrny v Brně-

Žabovřeskách a v Troubsku se vyskytují v červenci, zatímco v Brně-Tuřanech v červnu. 

Podobný rozdíl vidíme i v případě ročního minima. Zatímco v Brně-Žabovřeskách a v 

Troubsku se nejnižší srážky vyskytují v únoru, na stanici Brno-Tuřany je minimum v lednu. 

Měsíční srážkové úhrny jsou většinou nejvyšší v Brně-Žabovřeskách (Obr. 3). Výjimkou jsou 

však teplé měsíce květen a červen, kdy se nejvíce srážek vyskytuje v Brně-Tuřanech. 

 

 

Obr. 2 Průměrný počet dní se srážkami (1988-2017) 

 

 

Obr. 3 Rozdíly mezi měřením měsíčních úhrnů srážek na stanici Brno-Žabovřesky 

a stanicemi Brno-Tuřany a Troubsko 

 

Porovnání extrémních denních srážek, a zvláště doby jejích výskytu dokládá, že nejvíce se 

liší stanice Brno-Žabovřesky. Nejvyšší denní úhrn srážek se vyskytl v Brně-Žabovřeskách 

v jiném termínu než na ostatních stanicích a to 7. 8. 2006, kdy dosáhl 74,0 mm. Úhrny srážek 

naměřené v Troubsku a v Brně-Tuřanech byly nižší přibližně o 10 mm respektive 24 mm, 

a činily tento den 51,0 mm a 65,0 mm. Naopak nejvydatnější srážky na stanicích 

reprezentujících jihozápadní a jihovýchodní předměstí Brna, byly zaznamenány dne 

23. 7. 2010, kdy spadlo v Troubsku 71,0 mm a v Brně-Tuřanech 69,0 mm. Na stanici Brno-



Žabovřesky k tomuto datu bylo naměřeno přibližně o 20 mm srážek méně a to 49,2 mm. Je 

třeba v tomto místě zdůraznit, že prostorová variabilita extrémů je nejčastěji způsobená 

vývojem konkrétní situace, která do jisté míry souvisí s rozmístěním terénních překážek, a 

vliv města nebyl v tomto případě prokázán (Doleželová, 2012). 

Teplotní poměry Brna byly předmětem mnohých publikací. Zvláštní pozornost byla 

v posledních letech věnována vlivu urbanizace na klima. Podle Dobrovolného a Krahuly 

(2012) intenzita tepelného  ostrova Brna, způsobená vlivem geometrie aktivního povrchu, 

může dosahovat v letním období 2,5 °C.  

Porovnání teplotních charakteristik mezi stanicemi Brno-Žabovřesky, Brno-Tuřany a 

Troubsko názorně ukazuje význam lokálních podmínek v tvorbě a modifikaci klimatu. 

Nejvyšší teplota vzduchu je podle očekávání zaznamenávána na městské stanici Brno-

Žabovřesky, kde roční průměr dosahuje 10,2 °C (Tab. 3).  

Tab. 3 Statistické charakteristiky průměrné teploty vzduchu (1988-2017) 

Charakteristika Brno-Žabovřesky  Brno-Tuřany Troubsko 

 Průměr  10,2 9,9 9,4 

 Standardní odchylka 8,5 8,5 8,4 

Minimum -16,2 -18,1 -18,7 

 Datum výskytu minima 28. 12. 1996 23. 1. 2006 27. 12. 1996 

2. datum výskytu minima 23. 1. 2006 − − 

Maximum 30,2 30,8 29,0 

 Datum výskytu maxima 28. 7. 2013 8. 8. 2013 28. 7. 2013 

 1. decil (10 %) -0,8 -1,3 -1,5 

 Dolní kvartil (25 %) 3,2 2,9 2,5 

 Medián 10,4 10,2 9,8 

 Horní kvartil (75 %) 17,1 16,8 16,3 

 10. decil (90 %) 21,3 20,9 20,3 

Také v případě maximální teploty jsou nejvyšší hodnoty zaznamenány v Brně-

Žabovřeskách (Tab. 4).  

 

          Tab. 4 Statistické charakteristiky maximální teploty vzduchu (1988-2017) 

Charakteristika Brno-Žabovřesky Brno-Tuřany Troubsko 

 Průměr 15,0 14,3 14,5 

 Standardní odchylka 10,1 9,8 9,8 

Minimum -10,8 -15,2 -11,0 

 Datum výskytu minima 23. 1. 2006 23. 1. 2006 23. 1. 2006 

Maximum 38,5 37,8 37,7 

 Datum výskytu maxima 3. 8. 2013 3. 8. 2013 13. 8. 2003 

 1. decil (10 %) 1,7 1,1 1,2 

 Dolní kvartil (25 %) 6,5 6,0 6,1 

 Medián 15,3 14,7 14,9 

 Horní kvartil (75 %) 23,3 22,3 22,5 

 10. decil (90 %) 28,3 27,1 27,3 



Příčinou tepelné odlišností stanici Brno-Žabovřesky je však nejenom městský charakter 

dominantních aktivních povrchů v nejbližším okolí stanice, ale také specifická poloha 

v kotlině. Při některých synoptických situacích jsou vlivy města a morfologie terénu shodné a 

způsobují výskyt extrémů. Je tomu tak například v situacích, kdy při slunečném počasí se 

městské povrchy výrazně ohřívají, a pokud se jedná o polohu na jižním svahu, jako v případě 

stanice Brno-Žabovřesky, je ohřívání ještě intenzivnější. Dalším faktorem, který způsobuje 

dodatečný efekt, je zhoršené provětrávání v kotlině. Nejvyšší denní maximum teploty bylo na 

všech stanicích zaznamenáno dne 3. 8. 2013, kdy v Brně-Žabovřeskách bylo naměřeno 

38,5 °C. 

Vliv zástavby apod. na teplotní poměry stanice Brno-Žabovřesky se projevuje také ve 

zvýšeném počtu tropických a letních dní (obr. 4 A, B). Tropických dní je v Brně-

Žabovřeskách průměrně 23 za rok, zatímco v Brně-Tuřanech a Troubsku je to 15 a 16. Počet 

letních dní činí v Brně-Žabovřeskách průměrně 73 za rok, zatímco v Brně-Tuřanech a 

Troubsku je to 58 a 62. Situace je opačná v případě mrazových a ledových dní, kterých je 

v Brně-Žabovřeskách nejméně (obr. 4 C, D). Arktické dny se ve zkoumané oblasti vyskytuji 

zřídka. Na stanicích Brno-Žabovřesky a Troubsko bylo zaznamenáno pouze po 1 takovém dni 

během 30 let, zatímco na stanici Brno-Tuřany jich bylo 8, z čehož 4 se vyskytly v prosinci a 4 

v lednu. 

Tab. 5 Statistické charakteristiky minimální teploty vzduchu (1988-2017) 

Charakteristika Brno-Žabovřesky Brno-Tuřany Troubsko 

 Průměr 5,6 5,4 4,8 

 Standardní odchylka 7,4 7,5 7,4 

Minimum -22,1 -21,8 -24,3 

 Datum výskytu minima 28. 12. 1996 24. 1. 2006 28. 12. 1996 

Maximum 23,1 24,2 24,6 

 Datum výskytu maxima 2. 8. 2017 8. 8. 2015 30. 7. 2005 

 1. decil (10 %) -3,6 -4,1 -4,6 

 Dolní kvartil (25 %) -0,1 -0,3 -0,7 

 Medián 5,9 5,8 5,1 

 Horní kvartil (75 %) 11,7 11,6 10,8 

 10. decil (90 %) 15,1 15,0 14,2 

 

Rozdíly teplotních charakteristik mezi stanicí Brno-Žabovřesky a dvěma dalšími stanicemi se 

projevují během celého roku, i když v některých měsících existují výjimky. V případě 

průměrné teploty se stanice Brno-Žabovřesky nejvíce odlišuje v červnu, kdy je o 0,6 °C 

teplejší než Brno-Tuřany a o 1,0 °C než Troubsko (Obr. 5). V případě maximální teploty 



vzduchu největší rozdíl mezi stanicí Brno-Žabovřesky a Brno-Tuřany je v květnu a mezi 

stanicí Brno-Žabovřesky a Troubsko v červnu (Obr. 6).  

 

 

 

Obr. 4 Průměrný počet dní s charakteristickou teplotou vzduchu: tropické dni (A), letní 

dni (B), mrazové dni (C) a ledové dni (D) z období 1988–2017 

A 

B 

C 

D 



V chladném půlroce je maximální teplota vzduchu v Brně-Žabovřeskách v několika měsících 

nižší než na ostatních stanicích. Nejvýrazněji se to projevuje v únoru a březnu v porovnání s 

měřením v Troubsku. 

 

Obr. 5 Rozdíly mezi průměrnou teplotou vzduchu na stanici Brno-Žabovřesky a stanicemi 

Brno-Tuřany a Troubsko  

 

Obr. 6 Rozdíly mezi měřením maximální teploty vzduchu na stanici Brno-Žabovřesky a 

stanicemi Brno-Tuřany a Troubsko  

 

Obr. 7 Rozdíly mezi měřením minimální teploty vzduchu na stanici Brno-Žabovřesky a 

stanicemi Brno-Tuřany a Troubsko  



V případě minimální teploty vzduchu obecně platí, že vyšší hodnoty jsou v Brně-

Žabovřeskách, nicméně v březnu a ještě více v prosinci jsou minima vyšší v Brně-Tuřanech 

(Obr. 7). 

Zajímavé poznatky přináší analýza výskytu teplotních extrémů na porovnávaných 

stanicích. V případě průměrné denní teploty vzduchu byla nejnižší hodnota naměřena na 

stanici Troubsko dne 27. 12. 1996, kdy klesla k -18,7 °C. Další den tj. 28. 12. 1996 byla 

zaznamenána nejnižší hodnota na stanici Brno-Žabovřesky rovná -16,2 °C. Ta stejná hodnota 

se pak v Brně-Žabovřeskách zopakovala ještě dne 23. 1. 2006, kdy i v Brně-Tuřanech 

zaznamenáno nejnižší průměrnou teplotu rovnou -18,1 °C. Nejvyšší hodnoty průměrné denní 

teploty se vyskytly ve stejný den v Brně-Žabovřeskách a v Troubsku a to dne 28. 7. 2013, kdy 

bylo dosaženo 30,2 °C a 29,0 °C. V Brně-Tuřanech byla tento den průměrná teplota podobná 

a činila 29,1 °C, ještě vyšší však byla dne 8. 8. 2013, kdy dosáhla 30,8 °C. Absolutní pro 

období 1988–2017 maximální teplota vzduchu byla naměřená na stanici Brno-Žabovřesky 

dne 3. 8. 2013 a dosáhla 38,5 °C. Stejný den bylo absolutní maximum zaznamenáno také na 

stanici Brno-Tuřany a činilo 37,8 °C. V Troubsku bylo tento den jen nepatrně chladněji, 

absolutní maximální teplota vzduchu se však v Troubsku vyskytla 13. 8. 2003, kdy dosáhla 

37,8 °C. 

Absolutní minimální teplota vzduchu byla zaznamenána na stanici Troubsko dne 28. 12. 

1996, kdy bylo naměřeno -24,3 °C. Tentýž den se absolutní minimum vyskytlo i v Brně-

Žabovřeskách, kdy naměřeno -22,1 °C. Na stanici Brno-Tuřany absolutní minimum ve 

zkoumaném období bylo zaznamenáno dne 24. 1. 2006, kdy naměřeno -21,8 °C.  

Je nutné zdůraznit, že extrémní hodnoty sledovaných klimatologických charakteristik se 

vyskytovaly pouze v několika letech. Na začátku sledovaného období to byl rok 1996, kdy 

byla zaznamenána nejnižší průměrná denní teplota v Brně-Žabovřeskách a v Troubsku.  

Zároveň také na obou zmíněných stanicích absolutní minimální teplota. Další extrém byl 

zapsán v roce 2003, kdy se jednalo o absolutní maximální teplotu na stanici Troubsko. 

Následně v roce 2006 se vyskytla nejnižší průměrná denní teplota v Brně-Žabovřeskách a 

v Brně-Tuřanech, absolutní minimální teplota v Brně-Tuřanech a navíc maximální úhrn 

srážek v Brně-Žabovřeskách. V roce 2010 byly pak zaznamenány maximální úhrny srážek 

v Brně-Tuřanech a v Troubsku. Nejvíce extrémních hodnot se však vyskytlo ve výjimečně 

teplém roce 2013. Na všech stanicích byla zaznamenána nejvyšší průměrná denní teplota, u 

brněnských stanicích i absolutní maximální teplota. Provedená analýza potvrzuje tezi o 

častějším výskytu extrémů v posledním desetiletí. 

 



Závěr 

Na základě provedených analýz jsme dospěli k následujícím zjištěním. Porovnání 

klimatologických charakteristik podle měření na stanici Brno-Žabovřesky, Brno-Tuřany a 

Troubsko v období 1988–2017 potvrdilo závěry autorů, studujících vliv města na pole 

meteorologických prvků. Takže i pro území města Brna a okolí platí, že jeho podnebí je 

ovlivněno odlišnou morfologií terénu, expozicí, ale hlavně zástavbou a různými stavebními 

materiály, které představují jeho aktivní povrchů. Bylo prokázáno, že na stanici Brno-

Žabovřesky opakovaně dochází ke kumulaci vlivů urbánních a morfologických faktorů, což 

se projevuje jako lokální fenomén a odlišuje tuto stanici od okolí hlavně rozdílnými 

extrémními hodnotami a dynamikou teploty vzduchu. Ovšem v základních projevech, např. 

měsíčních průměrných teplotách vzduchu, ročních úhrnech srážek apod. nejsou významné 

rozdíly mezi hodnocenými stanicemi. Analýza výskytu zkoumaných klimatologických 

extrémů ukázala, že v posledním desetiletí dochází na Brněnsku k větším výkyvům teploty 

vzduchu a srážek. 

Ze srovnání dále vyplývá, že klimatologické stanice v síti Českého 

hydrometeorologického ústavu umístěné ve městech jsou ovlivněny městským prostředím. 

K tomuto faktu by mělo být přihlíženou při plošných vyjádřeních klimatologických prvků, 

včetně hodnocení projevů změny klimatu. 
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