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a Vysočina 
 

Jihomoravský kraj 
Měsíční průměrná teplota vzduchu pro Jihomoravský kraj byla 2,0 °C, což představuje odchylku 1,7 °C 

od normálu 1991-2020. Měsíc je tedy hodnocen jako teplotně normální. Nejvyšší průměrná měsíční 

teplota vzduchu 3,3 °C byla naměřena na stanici Dyjákovice (okr. Znojmo), následují stanice Brod        

nad Dyjí s hodnotou 3,2 °C a Lednice s hodnotou 2,9 °C (obě stanice leží v okr. Břeclav). Nejnižší 

měsíční průměrná teplota vzduchu 1,6 °C byla zaznamenána na stanici Tišnov, Hájek                                 

(okr. Brno-venkov). Před ní je stanice Nemochovice s hodnotou 1,8 °C a stanice Ivanovice na Hané         

s hodnotou 1,9 °C, obě v okrese Vyškov. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 16,1 °C byla 

zaznamenána dne 18. února na stanici Dyjákovice (okr. Znojmo). Nejnižší minimální teplota vzduchu 

11,1 °C byla zaznamenána dne 7. února na stanici Tišnov, Hájek (okr. Brno-venkov). 

Měsíční průměrný úhrn srážek pro Jihomoravský kraj byl 12,4 mm, což představuje 50 % normálu    

1991-2020 a měsíc je hodnocen jako srážkově podnormální. Nejvyšší měsíční srážkový úhrn 30,1 mm 

byl zaznamenán na stanici Olešnice (okr. Blansko), následují stanice Lanžhot (okr. Břeclav) s hodnotou 

29,9 mm a stanice Strážnice (okr. Hodonín) s hodnotou 29,7 mm. Nejnižší měsíční srážkový úhrn        

11,8 mm byl zaznamenán na stanici Drnholec (okr. Břeclav), před ním jsou stanice Hrušky                      

(okr. Břeclav) a stanice Branišovice (okr. Znojmo) – obě shodně s 12,2 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 

13,7 mm byl zaznamenán dne 24. února na stanici Lanžhot (okr. Břeclav). 

 

 

Kraj Vysočina 
Měsíční průměrná teplota vzduchu v kraji Vysočina byla 0,7 °C, což představuje odchylku 1,6 °C            

od normálu 1991-2020. Měsíc je hodnocen jako teplotně normální. Nejvyšší průměrná měsíční teplota 

vzduchu 1,9 °C byla zaznamenána na stanici Dukovany (okr. Třebíč). Za ní následují stanice Moravské 

 



 

 

Budějovice s hodnotou 1,6 °C a stanice Sedlec s hodnotou 1,4 °C (obě v okr. Třebíč). Průměrná 

měsíční teplota 1,4° C byla naměřena i na stanici Havlíčkův Brod. Nejnižší průměrná měsíční 

teplota 0,1 °C byla naměřena na stanicích Bystřice nad Pernštejnem a Vatín (obě v okr. Žďár           

nad Sázavou), před ní jsou pak stanice Počátky a Nový Rychnov (okr. Pelhřimov), obě shodně          

s hodnotou 0,3 °C. Nejvyšší maximální teplota vzduchu 13,7 °C byla zaznamenána dne 18. února      

na stanici Dukovany (okr. Třebíč) a naopak nejnižší minimální teplota vzduchu -15,6 °C byla 

zaznamenána dne 7. února na stanici Vatín (okr. Žďár nad Sázavou). 

Měsíční průměrný úhrn srážek pro kraj Vysočina byl 38,6 mm, což představuje 107 % normálu 

1991-2020 a měsíc je hodnocen jako srážkově normální. Nejvyšší měsíční srážkový úhrn 70,8 mm 

byl naměřen na stanici Kadov, následují stanice Nové Město na Moravě s hodnotou 58,0 mm               

a stanice Křižánky, Moravské Křižánky s hodnotou 56,8 mm. Všechny tři stanice leží v okrese 

Žďár nad Sázavou. Nejnižší měsíční srážkový úhrn 17,0 mm byl zaznamenán na stanici Sedlec 

(okr. Třebíč), před ní jsou stanice Vysoké Studnice (okr. Jihlava) s hodnotou 21,3 mm a stanice 

Moravské Budějovice (okr. Třebíč) s hodnotou 23,7 mm. Nejvyšší denní úhrn srážek 26,6 mm byl 

zaznamenán dne 3. února na stanici Kadov (okr. Žďár nad Sázavou). 

Maximální výška celkové sněhové pokrývky byla začátkem února na Vysočině a to na stanici 

Kadov (okr. Žďár nad Sázavou), kdy bylo 4. února naměřeno 38 cm.  

 

Obr. 1 Průměrná teplota vzduchu v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina v únoru 2023 

 

 



 

 

Obr. 2 Odchylka průměrné teploty vzduchu v únoru 2023 od dlouhodobého průměru 1991 - 2020 

v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina 

Obr. 3 Úhrn srážek v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina v únoru 2023 



 

 

Obr. 4 Podíl srážkového úhrnu za únor 2023 k dlouhodobému průměru 1991 - 2020 

v Jihomoravském kraji a kraji Vysočina 

 

Obr. 5 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Brno, Tuřany během roku 

2023 v porovnání s průměrem 1991-202 

 

 



 

 

Obr. 6 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kostelní Myslová během 

roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020 

 

 

Obr. 7 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Kuchařovice během roku 

2023 v porovnání s průměrem 1991-2020 



 

 

Obr. 8 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Lednice během roku 2023 

v porovnání s průměrem 1991-2020 

 

 

Obr. 9 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Moravské Budějovice během 

roku 2023 v porovnání s průměrem 1991-2020 

 

 

 



 

 

Obr. 10 Průměrná denní teplota vzduchu a denní úhrn srážek na stanici Velké Meziříčí během roku 

2023 v porovnání s průměrem 1991-2020 

 


