
PODNEBÍ

Oblast CHKO Pálava patří k nejteplejším a nejsušším oblastem 
České republiky. Makroklimatické charakteristiky pocházejí z měře-
ní stanice Mikulov v letech 1961 až 1982. Průměrná roční teplota je 
9,6 °C, přičemž nejteplejším měsícem je červenec (19,3 °C) a nejchlad-
nějším leden (-1,7 °C). Dní s průměrnou teplotou pod bodem mrazu 
zde bývá méně než 50, jejich období začíná 2. ledna a končí 20. února. 
Vegetační období s průměrnou denní teplotou nad 10 °C trvá kolem 170 
dní (od konce dubna do začátku října). Častým jevem jsou tropické dny 
(teplota dosáhne 30 a více °C), kterých zde bývá více než 20, v extrémně 
teplých rocích až dvojnásobek.

Srážkové úhrny jsou ovlivňovány polohou CHKO ve srážkovém 
stínu Českomoravské vrchoviny. Průměrně zde ročně spadne 524 mm, 
přičemž typická je velká 
variabilita jak v průběhu 
roku, tak i v delších ob-
dobích. Například v roce 
1959 zde nepršelo 76 dní 
v řadě, celkové roční úhrny 
se pohybují od zhruba 330 
mm po více než 700 mm. 
Na sněhové srážky připadá 
podíl pod 20 %, sněhová 
pokrývka se zde drží maxi-
málně 40 dní. Výpar tvoří 
až 90 % ročního úhrnu srá-
žek.

Největrnějším mě-
sícem je listopad (průměr-
ná rychlost větru 4,4 m/s), 
naopak nejklidnějšími září 
a říjen, v průběhu celého 
roku dosahuje vítr průměr-
né rychlosti 2,5 m/s. Nej-
častějším směrem je v teplém pololetí severozápadní vítr, naopak v chlad-
ném převládají jihovýchodní a severozápadní větry.

Členitý charakter zejména Pavlovských vrchů má velký vliv na me-
zoklima, které je ovlivňováno jak nadmořskou výškou, tak expozicí svahů. 

Oproti průměrným teplotám se 
záporné teplotní odchylky vy-
skytují na severním úpatí Pálavy, 
naopak mírné kladné odchylky 
pokrývají celou oblast Pavlov-
ských vrchů. Výrazně vyšší tep-
lota je v okolí Mikulova (tepel-
ný ostrov vlivem akumulace 
tepla ve stavbách) a Klentnice. 
Novomlýnské nádrže zejména 
v zimních měsících kladně ovliv-
ňují minimální teploty. Verti-
kální teplotní gradient (ochlazo-
vání se vzrůstající nadmořskou 
výškou) je zde velmi malý. Na 
pokusné meteorologické stanici, 
umístěné na vrchu Děvína (550 

m n. m.) byla v letech 2004 až 2006 zjištěna maximální teplota 32,8 °C, 
minimální -22,6 °C. Průměrná teplota v roce 2005 zde byla 8,13 °C. 

Expozice svahů má vliv na denní chod teploty a rozdíl mezi denním 
maximem a minimem. Zatímco na jižních a východních svazích teplota 

prudce roste v ranních hodinách, na severních a západních svazích nastává 
největší nárůst kolem poledne. Denní rozdíl maximální a minimální tep-
loty v letních měsících byl na jihovýchodních svazích 24 °C, na severních 
10°. Čas výskytu maximální teploty se opožďuje s nadmořskou výškou 
a nastává nejčastěji v rozmezí od 13 do 17 hodin. 

Pálava tvoří poměrně výraznou bariéru v jinak rovinaté krajině, pro-
to se zde významně projevuje efekt návětrných a závětrných svahů. Mezi 
léty 1971 až 1975 byly zjištěny roční průměrné srážky 516 mm v Dolních 
Věstonicích, ale pouze 430 mm v Bulharech, ležících ve srážkovém stínu 
Pavlovských vrchů. 

Reliéf má velký vliv i na proudění větru. Při nejčastějším, tedy se-
verozápadním proudění, se na severozápadním okraji Pavlovských vrchů 
stáčí proudnice k jihu. Za východními svahy je oblast závětří, kde je rych-
lost až o 80 % nižší než ve volném terénu, naopak rozkolísanost směrů 
proudění je zde až trojnásobně větší. Nejvyšší rychlost větru, naměřená na 
stanici Děvín v roce 2005 byla 38,1 m/s, průměrná 3,8 m/s.          
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Relativní četnosti směru větru 

na stanici Mikulov v letech 1961 až 2007
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Relativní četnosti směru větru 

na stanici Děvín v roce 2005
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Průměrné měsíční teploty v Mikulově v letech 1961 až 1982
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