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Abstrakt 

Od 80. let 20. století je pozorována intenzivní změna chování klimatického systému nejen v 

České republice. Navíc v prostředí městského klimatu je tento efekt umocněn tzv. tepelným 

ostrovem města. Pro potřeby lepšího hospodaření se srážkovou vodou na území města Brna 

byla zpracována studie zabývající se projekcí klimatu v letech 2021-2060 na takto 

specifickém území. K tomu byl využit střední odhad z Euro-CORDEX modelů a emisní 

scénář RCP8,5. Změna klimatu v prvním období 2021-2040 nebude tak dramatická oproti 

současnému stavu, ale v následujících letech 2041-2060 je predikovaná změna v některých 

aspektech již zásadnější. Teplota vzduchu se zvedne do roku 2060 na území města Brna o 

2,7°C. V prvním období dojde spíše k poklesu množství srážek, ale pro období 2041-2060 je 

predikován jejich nárůst o 16 %. K největšímu nárůstu, a to v obou obdobích, se očekává u 

počtu dnů se srážkami nad 10 mm.  
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Abstract 

Since the 1980s, there has been observed an intense change in the behavior of the climate 

system, not only in the Czech Republic. Moreover, in an urban climate, this effect is enhanced 

by the so-called urban heat island. For the purposes of better management of rainwater in the 

city of Brno, a study dealing with climate projection in 2021-2060 on such a specific territory 

was prepared. For this, the Euro-CORDEX models' middle estimation and the RCP8.5 

emission scenario were used. Climate change will not be so dramatic in the first period of 

2021-2040 compared to the current period, but in the following years 2041-2060 the predicted 

change is already more fundamental in some aspects. Air temperature will rise by 2060 in the 

city of Brno by 2.7°C. In the first period, the amount of rainfall is similar as in the current 

climate, but for the period 2041-2060, a 16% increase is predicted. The greatest increase in 

both periods should be for the number of days with precipitation 10 mm and more. 
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Úvod 

Probíhající globální změna klimatu je předmětem všeobecného velkého zájmu laické i 

odborné veřejnosti. Aktuální poznatky o jejím průběhu shrnují vždy jednou za několik let 

hodnotící zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu (Intergovernmental Panel on 

Climate Change, dále jen IPCC). Poslední hodnotící zpráva IPCC vydaná v roce 2013 shrnuje 

několik hlavních pozorovaných projevů změny klimatu (IPCC, 2013). Mezi ty se řadí globální 

zvýšení průměrné teploty vzduchu, nárůst koncentrací skleníkových plynů v atmosféře, 

oteplování oceánu a zvyšování jeho hladiny nebo tání velkých pevninských ledovců a značný 

úbytek mořského zalednění v Arktidě.  

Od 60. let 20. století je pozorován postupný růst teplot vzduchu, který se zintenzivnil 

především od 80. let 20. století (Zahradníček a kol. 2016). K největšímu oteplování dochází 

většinou ve velkých městech jako je Praha a Brno, kde navíc působí efekt tzv. tepelného 

ostrova města (Skalák a kol. 2015). Klimatické modely předpokládají, že v nastoupeném 

rostoucím teplotním trendu bude chování klimatického systému pokračovat. Zároveň se počítá 

s tím, že se zvýší i podíl městského obyvatelstva, a to i bez ohledu na to, zda česká populace 

celkově poroste nebo ne.  

Pro potřeby správného nakládání s vodními zdroji a hlavně s efektivní správou stokových sítí 

byla vypracována studie zabývající se změnou klimatu pro město Brno a to hlavně s ohledem 

na srážkovou činnost. Proto byly analyzovány srážkové sumy, ale také počty dnů s vyššími 

úhrny srážek. Jelikož nedílnou součástí vodního cyklu je výpar, tak byly zpracována i změna 

teploty vzduchu a počtu tropických dnů, za kterých dochází právě k největší evapotranspiraci.  

 

Data a metody 

Výsledky regionálního modelování z Euro-CORDEX simulací jsou používány jako vstupy 

pro studování klimatické změny a jejich dopadů, včetně adaptačních opatření v páté hodnotící 

zprávě IPCC. Euro-CORDEX využívá nových emisních scénářů (tzv. Representative 

Concentration Pathways - RCP) a vychází ze simulací globálních klimatických modelů 

CMIP5 až do roku 2100. Rozlišení regionálních modelů je zhruba 12 km (v této studii byly 

použity výstupy z EUR-11, což je již dostačující pro převážnou většinu dopadových a 

adaptačních studií. Území města Brna je vzhledem k prostorovému rozlišení klimatických 

modelů relativně malá oblast a v projekci do budoucna je reprezentovaná několika uzlovými 

body. V této studii byl vybrán střední model (MPI-ESM-LR_CLM4.8.17) reprezentující celou 

skupinu EURO-CORDEX modelů. Z emisních scénářů byl vybrán RCP 8,5 a to z toho 

důvodu, že do roku 2050 se výsledky modelů pro jednotlivé emisní scénáře příliš neliší, a až 



 

 

pro pozdější budoucnost je vliv emisního scénáře zásadní. Výstupy tohoto modelu byly 

korigovány přímo na podmínky města Brna, aby i projektovaná změna klimatu odpovídala 

dané oblasti (Deque a kol. 2007, Štěpánek a kol. 2016). Zpracované budoucí klima je 2021-

2060 a jako referenční roky byly použity 1981-2010.  

 

Výsledky 

Teplota vzduchu 

Podle klimatických modelů pokračovat trend současného oteplování a to i na území města 

Brna. Jak lze vidět v tabulce 1, tak v prvním sledovaném období 2021-2040 dojde k oteplení o 

0,6°C oproti současnému klimatu reprezentovaném průměrem 1981-2010. K většímu skoku 

bude docházet ve druhém období (2041-2060), kdy se předpokládá nárůst ročních teplot o 

1,7°C.  

 

Tabulka 1. Průměrná teplota vzduchu na území města Brna pro tři období 1981-2010, 2021-

2040 a 2041-2060. Projekce klimatu vychází ze středního odhadu modelů EURO-CORDEX, 

pro emisní scénář RCP 8,5. 

Období Zima Jaro Léto Podzim Rok 

1981-

2010 -0.5 9.7 19.0 9.2 9.3 

2021-

2040 0.1 10.2 19.3 9.7 9.9 

2041-

2060 1.5 11.3 20.3 10.7 11.0 

 

 
Obrázek 1. Vývoj průměrné teploty vzduchu na stanici Brno - Tuřany v letech 1961-2060. 

Průměrná hodnota (černá čára) je za období 1981-2010 (znázorněna na celé současné 

období), 2021-2040 a 2041-2060. Šedá svislá čára ukončuje současné pozorování, na ní 

navazuje predikce modelů. Projekce klimatu vychází ze středního odhadu modelů EURO-

CORDEX, emisní scénář RCP 8,5. 



 

 

 

 
Obrázek 2. Průměrná teplota vzduchu na území města Brna v období 1981-2010, 2021-2040 

a 2041-2060. Projekce klimatu vychází ze středního odhadu modelů EURO-CORDEX, RCP 

8,5. 

 

K největšímu oteplení podle výhledu dojde v zimních měsících, a to o 0,6°C v prvním období, 

a o 2°C v letech 2041-2060. To odpovídá predikcím klimatických modelů pro celou Českou 

republiku (Štěpánek et al 2016, Farda et al 2017). To se mj. projeví v poklesu množství tzv. 

mrazových dní, kdy minimální teplota vzduchu klesá pod bod mrazu. Za těchto podmínek 

klesá i množství dní se sněžením a rovněž šance na udržení sněhové pokrývky je podstatně 

menší.  

Z jednotlivých měsíců v prvním období 2021-2040 dojde k největšímu nárůstu teploty 

vzduchu v prosinci a březnu (obrázek 3). K minimálním změnám v Brně by mělo dojít 

v lednu, srpnu a září. Ve druhém sledovaném období je situace jiná. Nejdramatičtější nárůst 

teplot vzduchu by měl nastat v únoru (o 3,2°C) a březnu (o 2,7°C). Naopak nejmenší změna 

se očekává v měsíci květnu (o 0,6°C).  

Všechny vypočtené teplotní trendy za celé období 1961-2060 jsou statisticky významné (na 

hladině významnosti p=0,05). Trend roční průměrné teploty vzduchu je 0,28°C za 10 let. 



 

 

Z jednotlivých sezón je nejvyšší zjištěný trend u zimy, a to 0,34°C za 10 let. Naopak nejmenší 

nárůst teplot vzduchu je na podzim, a to o 0,20°C za 10 let. Z jednotlivých měsíců jsou 

nejvyšší trendy očekávány pro únor, březen a červenec za celé 100leté období. 

 

Počet tropických dnů 

Tropický den je takový, kdy maximální teplota vzduchu dosáhne 30 °C a více. Jde o teplotní 

extrém, který se většinou již negativně odráží jak na krajině (zvýšená evapotranspirace rostlin, 

vysušování krajiny, Brázdil a kol. 2015), tak i na zdraví člověka, a to především v případech, 

kdy se odpovídající podmínky vyskytují ve více dnech za sebou (tzv. horké vlny). 

Jak lze vidět na obrázku 3, počet tropických dnů je prostorově značně diferencován na území 

města Brna. Rozdíly mezi centrem města a jeho okrajem či rurálním okolím mohou být 

výrazné. Například v roce 2018 bylo v centru města Brna (Žabovřesky) napočítáno 45 

takových dnů a na okraji (Tuřany) a okolí (Troubsko) jen 31. Tento rozdíl je dán právě 

tepelným ostrovem města, který tento efekt značně umocňuje. V současném klimatu se 

nejvíce tropický dní vyskytuje ve středu města, a to v průměru více než 16 za rok. Naopak na 

západě a východě území města Brna je tento počet pouze okolo 9 za rok. V prvním 

studovaném budoucím období 2021-2040 se předpokládá průměrný nárůst o 15 % (1,8 dne), 

v navazujících letech 2041-2060 ale bude těchto dnů podle projekcí až o polovinu více (o 6,6 

dní, tabulka 2). K většímu nárůstu těchto horkých dnů bude docházet právě v okrajových 

částech města Brna a to i s ohledem na možnou urbanizaci. Ve středu města bude tempo 

nárůstu sice trochu menší, ale přitom stále hodně vysoké, a dopady zde budou znatelnější. 

Zjištěný lineární trend za celé období 1961-2060 je statisticky významný a činí 1,32 dne za 10 

let. 

 

Tabulka 2. Průměrný počet tropických dnů (minimální, průměrná a maximální hodnota) na 

území města Brna v období 1981-2010, 2021-2040 a 2041-2060. Projekce klimatu vychází ze 

středního odhadu modelů EURO-CORDEX, RCP 8,5. 

  1981-2010 2021-2040 2041-2060 

MIN 9.0 10.5 14.0 

AVG 12.4 14.2 19.0 

MAX 17.5 19.8 25.1 



 

 

 
Obrázek 3. Průměrný počet tropických dnů na území města Brna v období 1981-2010, 2021-

2040 a 2041-2060. Projekce klimatu vychází ze středního odhadu modelů EURO-CORDEX, 

RCP 8,5. 

 

Srážkové úhrny 

Srážky v České republice jsou velmi variabilní. Suché a vlhké roky/periody/měsíce se 

významně střídají. Srážkové úhrny jsou rovněž velmi prostorově rozdílné. V období 2021-

2040 bude roční srážkový úhrn prakticky totožný s tím, co pozorujeme v současném klimatu 

(tabulka 3). V tomto období by mělo na území města Brna klesnout množství srážek v zimě, 

což se odlišuje od predikce pro zbytek republiky. K mírnému nárůstu dojde na jaře a na 

podzim. V letech 2041-2060 jsou projektované změny markantnější. Na území města Brna by 

mělo spadnout o 16 % více srážek v roční sumě než je v současném klimatu (obrázek 9). 

K nárůstu úhrnů dojde prakticky ve všech sezónách kromě léta (obrázek 10). V jednotlivých 

sezónách je pozorován tento nárůst nejvíce na podzim a v zimě. Podzimní hodnoty jsou 

ovlivněny hlavně deštivým říjnem, který střední výhled z modelů pro toto období dává. Při 

bližší analýze jde jen o krátkodobý nadbytek srážek predikovaný modelem pro říjen. Po roce 



 

 

2060 opět dochází k poklesu blíže k současnému stavu. Proto je potřeba tento údaj brát 

s určitou rezervou, jelikož větší variabilita je mj. způsobena zpracováním kratších časových 

úseků.  

 

Tabulka 3. Suma srážek na území města Brna ve třech obdobích 1981-2010, 2021-2040 a 

2041-2060. Projekce klimatu vychází ze středního odhadu modelů EURO-CORDEX, RCP 8,5. 

Období Zima Jaro Léto Podzim Rok 

1981-

2010 86.6 126.3 203.0 119.6 536.7 

2021-

2040 69.0 133.2 197.3 129.4 530.3 

2041-

2060 104.2 150.5 215.1 152.9 622.7 

 

 
Obrázek 4. Vývoj roční sumy srážek na stanici Brno - Tuřany v letech 1961-2060. Průměrná 

hodnota (černá čára) je za období 1981-2010 (znázorněna na celé současné období), 2021-

2040 a 2041-2060. Šedá svislá čára ukončuje současné pozorování, na ní navazuje predikce 

modelů. Projekce klimatu vychází ze středního odhadu modelů EURO-CORDEX, RCP 8,5 

 

Počty dny se srážkami 1, 10, 20 mm a více 

Během posledního desetiletí pozorujeme v České republice změny charakteru srážek, avšak 

bez toho, aniž by došlo ke změně celkových úhrnů. Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a 

více byl v referenčním období 1981-2010 na území města Brna 88. V budoucím klimatu dojde 

nejdříve k mírnému poklesu zhruba o 3 dny, ale to se změní v období 2041-2060, kdy dojde 

naopak k nárůstu o 7 dní (tabulka 4). Více srážkových dní se vyskytne především v zimě, na 

jaře a na podzim, naopak v létě očekáváme stav velmi podobný tomu současnému.  

Dnů se srážkami 10 a 20 mm a více se vyskytuje pouze několik za rok. V prvním případě jich 

bylo na území města Brna v průměru 14 za rok v období 1981-2010 a u intenzivnějších srážek 

20 mm a více jde jen o 3,8 dne za rok. V budoucím klimatu se bude tento počet dnů zvyšovat 



 

 

s výjimkou úhrnů nad 20 mm v letech 2021-2040. Nejvyšší nárůst je predikován modely pro 

období 2041-2060 u úhrnů 10 mm a více a to dokonce o 25 % (3,5 dne) a o 13 % u srážek 20 

mm a více (obrázek 5 a 6). Ale i na tak relativně malém území jako je město Brno lze nalézt 

rozdíly. Jak je vidět na obrázku 15, simulace pro stanici Brno – Tuřany tento nárůst počtu dnů 

se srážkou 20 mm a více neukazuje oproti období 1981-2010, ale kdyby byl analyzován rozdíl 

oproti období 1961-1990, tak je zde je již nárůst patrný. 

 

Tabulka 4. Počet dnů se srážkami 1 mm a více (SRA1), 10 mm (SRA10) a 20 mm (SRA20) na 

území města Brna v období 1981-2010, 2021-2040 a 2041-2060. Projekce klimatu vychází ze 

středního odhadu modelů EURO-CORDEX, RCP 8,5 

SRA1 Zima Jaro Léto Podzim Rok 

1981-2010 20.1 21.9 25.7 20.9 88.4 

2021-2040 17.6 21.1 25.3 21.5 85.3 

2041-2060 21.8 23.9 25.6 24.2 95.6 

SRA10 Zima Jaro Léto Podzim Rok 

1981-2010 1.3 3.4 6.4 2.9 14.0 

2021-2040 0.8 3.9 6.8 3.2 14.7 

2041-2060 1.8 4.2 7.3 4.1 17.4 

SRA20 Zima Jaro Léto Podzim Rok 

1981-2010 0.1 0.8 2.2 0.8 3.8 

2021-2040 0.0 1.0 2.1 0.8 3.8 

2041-2060 0.1 1.1 2.2 1.0 4.3 

 

 
Obrázek 5. Procentuální změna počtu dnů se srážkou 1 mm a více (SRA1), 10 mm (SRA10) a 

20 mm (SRA20) na území města Brna v budoucnosti (2021-2040, 2041-2060) oproti 

současnému klimatu (1981-2010). Projekce klimatu vychází ze středního odhadu modelů 

EURO-CORDEX, RCP 8,5. 



 

 

 
Obrázek 6. Vývoj počtu dnů se srážkou 1 mm a více (SRA1), 10 mm (SRA10) a 20 mm 

(SRA20)  na stanici Brno - Tuřany v letech 1961-2060. Průměrná hodnota (černá čára) je za 

období 1981-2010 (znázorněna na celé současné období), 2021-2040 a 2041-2060. Šedá 

svislá čára ukončuje současné pozorování, na ní navazuje predikce modelů. Projekce klimatu 

vychází ze středního odhadu modelů EURO-CORDEX, RCP 8,5 

 

Závěr 

Analýza je rozdělena do dvou období, a to 2021-2040 a 2041-2060.  Z analýzy v rámci těchto 

období vyplývá, že se bude zvyšovat teplota vzduchu a v létě počet horkých dní. Oproti tomu 

dojde i k nárůstu srážek a to především v období 2041-2060. Hlavně analýza srážek je 

ovlivněna kratšími úseky zpracování a je potřeba na změny nahlížet v dlouhodobém kontextu. 

Ten sice předpokládá nárůst srážek jak v Brně, tak na celém území republiky, ale dané období 

2041-2060 podle vybraného středního modelu je vlhčí. Díky vyšším teplotám vzduchu dojde 

k většímu výparu, ale zároveň se zde projeví častější výskyt intenzivnějších srážek. Tedy je 



 

 

předpoklad, že na území města Brna bude tendence k rychlejšímu vysušování, které budou 

střídat krátké intenzivní deště hlavně během letního půlroku. Srážková denní maxima se měnit 

nebude, ale bouřkové epizody budou častější.  
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Summary 

Since the 1980s, we observe an intense change in the behavior of the climate system, not only 

in the Czech Republic. Moreover, in big cities, this effect is enhanced by the so-called urban 

heat island. For purposes of better management of rainfalls within the Brno city, a study 
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dealing with climate projection in 2021-2060 in this specific territory was elaborated. For this, 

the Euro-CORDEX models' ensemble mean and the RCP8.5 emission scenario were used. 

Climate change will not be so dramatic in the first period of 2021-2040 compared to the 

current period, but in the following years 2041-2060 the predicted change is already more 

fundamental in some aspects.  

According to climate models, the current warming trend will continue, including in Brno. 

Warming of 0.6 ° C is expected to occur in the first future period of 2021-2040 compared to 

the current climate represented by the average of 1981-2010 (reference period). A larger 

change will occur in the second period (2041-2060), when the annual temperature increase is 

expected by about 1.7 ° C. The greatest warming is expected to happen in winter months, by 

0.6 ° C in the first period, and by 2 ° C in the period 2041-2060. These results are consistent 

with climate model predictions for the whole Czech Republic This will be accompanied by 

decreasing number of the frost days (minimum air temperature is below 0°C). Under such 

conditions, the number of snowfall days will decrease as well, and the chances of occurrence 

snow cover will also be considerably lower. 

The largest increase in air temperature will occur in December and March when considering 

individual months. Minimal changes in Brno should occur in January, August and September. 

The situation is different in the second future period. The most dramatic increase in air 

temperature should occur in February (3.2 ° C) and March (2.7 ° C). On the other hand, the 

smallest change is expected in May (0.6 ° C). 

All calculated temperature trends for the whole period of 1961-2060 are statistically 

significant (at significance level p = 0.05). The annual average air temperature trend is 0.28 ° 

C in 10 years. From the individual seasons, the highest observed trend for winter is 0.34 ° C 

in 10 years. Conversely, the smallest increase in air temperature is in the autumn, by 0.20 ° C 

in 10 years. For each month, the highest trends are expected for February, March and July for 

the whole 100-year period. 

The number of tropical days is considerably differentiated in the area of the city of Brno. The 

differences between the city center and its periphery or rural surroundings can be significant. 

This difference is due to “urban heat island”. In the first future period of 2021-2040, an 

average increase of 15% (1.8 days) is expected, but in subsequent years 2041-2060, these 

days are projected to be doubled (6.6 days). A greater increase in these hot days will occur in 

the outskirts of Brno, also with regard to possible urbanization. While in the city center, the 

rate of growth will be slightly smaller, but still very high, and the impacts will be more 

noticeable here. 



 

 

Precipitation in the Czech Republic is very variable. Dry and wet years / periods / months 

vary significantly. Precipitation sums are also very spatially different. In the period 2021-

2040, annual precipitation sums will be similar as we observe in the current climate. During 

this period, the amount of precipitation in winter should decrease in the city of Brno, which is 

different from the trend in the rest of the country. A slight increase will occur in spring and 

autumn. In the years 2041-2060, the projected changes are more striking. In the area of the 

city of Brno, by 16% more annual precipitation should be observed than in the current 

climate. Precipitation sums will increase similarly in all seasons except summer. In individual 

seasons, the increase is most noticeable in autumn and winter. Autumn values are mainly 

influenced by the rainy October, which are simulated by the selected climate model for this 

period. In a closer analysis, it is only a short-term variation of rainfall predicted by the model 

for October. After 2060, we see again a decline closer to the current state.  

Over the last decade, we have seen changes in precipitation patterns in the Czech Republic, 

but without changing overall sums. The average number of days with precipitation of 1 mm or   

more in Brno is 7 days per a year in the reference period 1981-2010. In future, more 

precipitation days will occur mainly in winter, spring and autumn, while in summer we expect 

similar numbers as in the current climate. Change of the annual numbers of the days with 1 

mm and more is statistical significant.   

There are only a few days with precipitation of 10 and 20 mm or more per year. In the first 

case, we observe an average of 14 days per year in the city of Brno in the reference period 

1981-2010. Precipitation days with 20 mm or more happen by 3.8 days per year. In the future 

climate, this number of days will increase with the exception of sums over 20 mm in 2021-

2040. The highest increases are predicted by models for 2041-2060 for 10 mm or more, by 

25% (3.5 days), for 20 mm and above we expect increase by 13%. But even in such a 

relatively small area as Brno is we can be found big differences. The simulation for the station 

Brno - Tuřany does not show such increase in the number of days with a precipitation of 20 

mm or more compared to the period 1981-2010, but if the difference was compared with the 

period 1961-1990, there is already an increase. 
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