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Belgie  
Období od května do 10. srpna bylo charakteristické výjimečně teplými a suchými podmínkami. Po první srpnové dekádě se teploty i úhrny srážek vrátily 

k normálu. Celkově se úhrny srážek během zájmového období pohybovaly asi 25 mm pod dlouhodobým průměrem. Vodní deficit je zde stále patrný. 

Zlepšení podmínek pro lepší prognózy výnosů u cukrové řepy, brambor a kukuřice však přišlo příliš pozdě. Nezavlažovaná cukrová řepa se částečně zotavila, 

ale stále je nárůst biomasy, ve srovnání s průměrem, malý. Škody na bramborách způsobené suchem jsou již nevratné. Jakékoli zlepšení by nyní podpořilo 

pouze sekundárná růst, který není hospodářsky přínosný. Pro kukuřici už dešťové srážky také neměly žádný přínos. Prognóza výnosu cukrové řepy byla 

upravena směrem dolů, stále však zůstává blízko pětiletému průměru. Prognózy týkající se výnosu brambor a kukuřice jsou značně pod pětiletým 

průměrem. 

 

Bělorusko 
Teploty překročily dlouhodobý průměr o 1-3°C. Koncem srpna a začátkem září přesahovala denní maxima + 30°C. Dešťové srážky byly vzácné (méně než 

20 mm). Suché srpnové počasí bylo příznivé pro dokončení sklizně zimních a jarních obilovin. Modelovaná akumulace biomasy jarních obilovin zůstala 

blízko nebo pod úrovní průměrných hodnot. Prognóza výnosů jarní pšenice a jarního ječmene je podprůměrná. V období kvetení kukuřice na zrno byl, 

hlavně v jižních oblastech země, nedostatek vody. Kromě toho horké povětrnostní podmínky zkrátily dobu plnění zrna. Následkem je očekávání nízkého 

výnosu u kukuřice. 

 

Bosna a Hercegovina 
Data nejsou dostupná. 

 

Bulharsko  
V prvních dvou srpnových dekádách se denní průměrné teploty pohybovaly okolo nebo mírně nad průměrem. V druhé polovině srpna byla zejména ve 

východních oblastech zaznamenána pozitivní teplotní odchylka v rozmezí 2-4°C. Konec července byl deštivý. Začátkem srpna se úhrny srážek výrazně 

snížily. Dlouhé suché období s kumulativními srážkami pod 25 mm trvalo až do konce srpna. Oblasti podél západní hranice byly převážně suché, sušší však 

byly východní oblasti, kde nespadly téměř žádné srážky. V první dekádě v září se množství srážek přiblížilo normálu, což usnadnilo setí řepky. Vývoj plodin 

se kvůli vysokým teplotám výrazně urychlil. Sklizeň začala až o tři týdny dříve než obvykle. Podmínky zásobování vodou byly pro kukuřici a slunečnice 

během období kvetení a předčasného zrání příznivé. V květnu a červnu došlo k intenzivnímu nárůstu biomasy. Index listové plochy byl v červenci vyšší než 

obvykle, avšak v srpnu došlo v důsledku horkých a suchých podmínek k rychlému stárnutí. Prognóza výnosu - nad trendem - zůstává zachována. U brambor 

se v důsledku suchých a horkých podmínek očekává značný pokles výnosu. 

 

Černá Hora 
Data nejsou dostupná. 

 

Česká republika 
Srpen byl o 2-4°C teplejší než obvykle. V hlavních zemědělských oblastech se během dvou teplotních vln pohybovaly maximální naměřené teploty v rozmezí 

32-36°C; lokálně se teploty vyšplhaly až na 38°C. K normálu se vrátily na přelomu srpna a září. V severní polovině České republiky byl zaznamenán 

srážkový deficit, který přetrvává již od začátku léta. Teplotní srpnová anomálie zkrátila období plnění zrna u jarních plodin. Kumulovaný srážkový deficit 

probíhající od začátku léta dále zvyšuje intenzitu sucha. V důsledku toho byly prognózy výnosů kukuřice a cukrové řepy sníženy. 

 

Dánsko 

Během zájmového období převažovaly nadprůměrné teploty, s výjimkou několika dní s podprůměrnými hodnotami uprostřed a na konc i srpna. Obzvláště 

vysoké teploty byly zaznamenány počátkem srpna. Během druhé srpnové dekády spadlo nadprůměrné množství srážek. Sklizeň obilovin proběhla v srpnu, 

přibližně o dva týdny dříve než obvykle. Výnosy byly podprůměrné. Zejména u jarních plodin byl zaznamenán vysoký obsah bílkovin. Podmínky pro 

předseťovou přípravu byly přiměřené. Setí řepky probíhá a je v pokročilém stádiu. Prognóza výnosu zůstává podprůměrná. Modely ukazují malou akumulaci 

biomasy. 

 

Francie 
Deficit srážek byl po dobu zájmového období nejvýraznější v centrálních oblastech (Ile-de-France, Centre, Limousin, Bourgogne, Auvergne), kde ve srovnání 

s průměrem napadlo o 50 až 60% méně srážek. Nadprůměrné množství srážek spadlo pouze v Provence-Alpes-Cote d'Azur, Nord-Pas-de-Calais a Haute 

Normandie. Teplota se ve většině regionů zvýšila nad dlouhodobý průměr, s výjimkou oblastí Channel coast a Provence-Alpes-Cotes d'Azur. Nejvyšší 

teplotní anomálie byly pozorovány ve východních oblastech. První srpnová dekáda byla obzvláště teplá. Kromě oblasti Channel coast dosáhly maximální 

teploty 36°C téměř ve všech regionech. Prognózy výnosů u letních plodin jsou výrazně pod úrovní loňského roku a mírně nad nejnižšími výnosy za 

posledních 10 let. Výnosové ztráty zapříčinilo mnoho nepříznivých podmínek: vlhké počasí během výsevu, nadprůměrné teploty a dlouho dešťový deficit v 

létě. Kukuřice byla ovlivněna suchem i v oblastech se zavlažováním, neboť možnosti závlahy byly kvůli nedostatku vody také omezeny. Slunečnici zasáhlo 

sucho hlavně v severovýchodních oblastech, zejména na mělkých půdách. Na jihovýchodě země některé plodiny nestihly, kvůli pozdnímu setí, dozrát. Ke 

ztrátám na výnosu u slunečnice pravděpodobně přispěla i teplotní vlna pozorovaná během první srpnové dekády. Sója je na jihozápadě v relativně dobrém 

stavu, na severu je nepříznivě ovlivněna suchem. Cukrová řepa v Picardii a Nord-Pas-de-Calais se po suchém období díky výraznému dešti v polovině srpna 

částečně zotavila. Naopak u brambor tento déšť přišel příliš pozdě, vyvolal sekundární růst, což sníží kvalitu. Všechny prognózy výnosů letních plodin jsou 

výrazně pod úrovní loňského roku. Prognózy pro slunečnice a sóju jsou mírně nad pětiletým průměrem. Pětiletý průměr pro většinu plodin však poklesl. 

Tento rok přispěje k jeho dalšímu snížení. Setí řepky je téměř dokončeno. Zda vzejde, nyní záleží hlavně na tom, jestli spadne dostatečné množství srážek. 

 

Chorvatsko 
Srpen, s denní průměrnými teplotami mezi 1-4°C nad dlouhodobý průměrem, byl teplejší než obvykle. Maximální teploty v hlavních zemědělských oblastech 

dosáhly 32 a 34°C; místně dokonce až 36°C. Na konci srpna se teploty vrátily k normálu. Ve střední a východní části Chorvatska byl zaznamenán mírný 

srážkový deficit. V ostatních částech Chorvatska byly úhrny srážek průměrné až nadprůměrné. Středo-severní část Chorvatska zaznamenala četné srážky 

s kumulací nad 200 mm. Teplá srpnová anomálie zkrátila u letních plodin dobu plnění zrna. Srpnové vlny veder a půdní vodní deficit negativně ovlivnily 

dozrávání kukuřice. Navzdory tomu se prognóza výnosu kukuřice na zrno zlepšila. Teplé a suché počasí na konci zájmového období bylo přínosné pro 

začátek sklizně letních plodin. 

 

Itálie 
Hlavními zemědělskými oblastmi na severu a středu země proběhla v první srpnové dekádě teplotní vlna s maximálními teplotami pohybujícími se nad 35 

°C. Od 10. srpna se teploty postupně vrátily k normálu s výjimkou severovýchodu země, kde se teplotní odchylky udržovaly ve srovnání s dlouhodobým 

průměrem kolem + 3°C. Od 20. srpna byly povětrnostní podmínky v severní Itálii mokré s bohatými srážkami. Září začalo normálně. Teplý začátek srpna 

zrychlil fenologický vývoj zrna kukuřice a slunečnice. Doba plnění zrna u kukuřice byla mírně zkrácena, ale zavlažování zmírňovalo teploty porostu a 

zabraňovalo tepelnému stresu. V okrajově produkčních oblastech, ve kterých nedošlo k zavlažování, se očekávají výrazné výnosové ztráty. Srážky, které 

spadly na konci srpna a začátkem září, pomohly při plnění zrna u kukuřice, avšak na severovýchodě zvýšily tlak škůdců a mykotoxinů. Slunečnice v 

posledních fázích vývoje trpěly tepelným stresem. Celková prognóza ale zůstává příznivá. Sklizeň slunečnice, i přes nepříznivé dešťové události, začala na 

konci srpna, tedy dříve než obvykle. 

 

 

 

 

 



Litva 
Období od 1. srpna do 10. září bylo charakteristické nadprůměrnými teplotami. Většina srážek spadla v druhé srpnové dekádě. Kumulativní srážky však i 

nadále zůstávají pod průměrem. Sklizeň s podprůměrnými výnosy končí. Brambory a cukrová řepa trpěly nedostatkem srážek. Model naznačuje pro obě 

plodiny podprůměrnou akumulaci biomasy a nízké výnosy (kvůli vysokým teplotám a nedostatku vody byly prognózy výnosů dále upraveny směrem dolů). 

I u obilovin zůstávají prognózy pod pětiletým průměrem. Dešťové srážky v posledních srpnových týdnech ulehčily předseťovou př ípravu. Setí začalo za 

dobrých podmínek. 

 

Lucembursko 
Data nejsou dostupná. 

 

Maďarsko 
Během téměř celého zájmového období překračovaly denní teploty dlouhodobý průměr o 3 až 4 °C. Výjimkou bylo několika dní s mírnějšími teplotami na 

konci srpna. Déšť byl v prvních dvou srpnových dekádách ojedinělý. Později se v západních a severních oblastech země projevilo deštivé počasí, napadlo 

90-210 mm. Některé oblasti na jihovýchodě a severovýchodě země stále zůstávají neobvykle suché. Velmi horké počasí urychlilo vývoji plodin (zkrátilo 

dobu plnění zrna), což mělo negativní dopad na tvorbu výnosů u kukuřice a slunečnice. Zásoba vody, zejména ve východní polovině Maďarska, také nebyla 

optimální. Neočekává se ale, že by pokles výnosového potenciálu byl nějak dramatický, protože obsah vody v půdě byl během kvetení, zejména u kukuřice, 

příznivý a navíc se kvůli suchu na začátku sezóny vytvořil hluboký kořenový systém. Vysoké teploty ohrozily akumulaci biomasy rostlin brambor a cukrové 

řepy, které jsou méně odolné vůči tepelnému stresu. Dále mohly srážky v druhé polovině zájmového období způsobit ztráty na produkci a kvalitě brambor. 

Tyto výrazné srážky, které se vyskytly koncem srpna a začátkem září, také brzdily sklizeň slunečnice a brambor a zpozdily setí řepky. Zvýšený obsah vody 

v půdě bude však pro klíčení a vzcházení nově zasetých zimních plodin rozhodující. 

 

Moldávie 
Data nejsou dostupná. 

 

Německo 
Zájmové období pokračovalo nezvykle teplým počasím. Oblast středního Německa tak zůstává výrazně suchá. Na východě země byly zaznamenány pouze 

lokální srážky. Sever, západ i jih množstvím spadených srážek odpovídá průměru.  V nejteplejších a nejsušších oblastech se teploty pohybovaly o 2-4°C 

nad dlouhodobým průměrem. V ostatních suchých oblastech byly zaznamenány teploty v porovnání s dlouhodobým průměrem o 1-2°C vyšší. Výsev řepky 

neprobíhá bez problému, narušuje ho sucho, díky kterému není setí vždy možné uskutečnit. Obvykle bývá setí řepky ukončeno první týden v září. V sušších 

oblastech někteří zemědělci zaseli řepku do suché půdy, zatímco jiní čekají na dostatečný déšť. Lokálně spadly srážky 6. a 7. září, ale nebyly dostačující k 

tomu, aby vyvolaly klíčení řepky. Sklizeň silážní kukuřice je z velké části dokončena (o tři až čtyři týdny dříve než obvykle). V důsledku sucha byla značná 

část kukuřice na zrno sklizena jako silážní. Kvantitativní informace o takovém přerozdělení nejsou k dispozici. Prognóza výnosu pro kukuřici na zrno se tak 

stále vztahuje k původní odhadované ploše. Pozdní brambory jsou výrazně ovlivněny suchem. Mezi zavlažovanými a nezavlažovanými poli jsou výrazné 

rozdíly. Brzy začne sklizeň cukrové řepy. Výnosy biomasy u cukrové řepy by měly být nižší než průměr, ale obsah cukru je v současné době vyšší než 

obvykle.  

 

Nizozemsko 
Období od května do 10. srpna bylo charakteristické výjimečně teplými a suchými podmínkami. Po první srpnové dekádě se teploty i úhrny srážek vrátily 

k normálu. Celkově se úhrny srážek v zájmovém období pohybovaly kolem dlouhodobého průměru. Zlepšení podmínek pro lepší prognózy výnosů u cukrové 

řepy, brambor a kukuřice však přišlo příliš pozdě. Nezavlažovaná cukrová řepa se částečně zotavila, ale stále je nárůst biomasy, ve srovnání s průměrem, 

malý. Škody na bramborách způsobené suchem jsou již nevratné. Jakékoli zlepšení by nyní podpořilo pouze sekundárná růst, který není hospodářsky 

přínosný. Pro kukuřici už dešťové srážky také neměly žádný přínos.  

 

Polsko 
Teploty zájmového období patří v porovnání s historickými záznamy mezi nejteplejší od roku 1976. Dešťové srážky měly velkou prostorovou a časovou 

variabilitu. S výjimkou některých jihovýchodních regionů, kde se pohybovaly okolo průměru, byly výrazně podprůměrné. V důsledku tepla a sucha se v 

Zachodniopomorskie, Lubuskie, Dolnoglqskie a Wielkopolskie ještě zvětšil nedostatek vody, který se již v minulých měsících projevil v západním Polsku. 

Horké a suché počasí mělo za následek zrychlený fenologický vývoj kukuřice a celkové snížení vlhkosti. Sklizeň silážní kukuřice i kukuřice na zrno začala o 

několik týdnů dříve a v současné době stále probíhá. V oblastech, kde sucho převládá již delší dobu, byla akumulace biomasy brambor nevratně poškozena. 

U cukrové řepy se situace poněkud zlepšila díky nedávnému dešti. Sklizeň cukrové řepy byla zahájena a doposud zaznamenané výnosy jsou v jednotlivých 

regionech velmi rozdílné. Celková očekávání odpovídají průměrným hodnotám. Setí řepky bylo ukončeno v srpnu; avšak špatné podmínky (nízká vlhkost 

půdy v oblastech postižených suchem) představovaly problémy pro vzcházení a další růst. Výnos brambor, vzhledem k dlouhodobému deficitu vody v 

západním Polsku, nedosáhne na pětiletý průměr. Prognóza výnosu kukuřice na zrno také klesla.  

 

Rakousko 
Srpen byl o 2-4°C teplejší než obvykle. V hlavních zemědělských oblastech se během dvou teplotních vln pohybovaly maximální naměřené teploty v rozmezí 

32-36 °C; lokálně se teploty vyšplhaly až na 38°C. K normálu se vrátily na přelomu srpna a září. V severozápadních částech Rakouska byl zaznamenán 

srážkový deficit, který přetrvává již od začátku léta. Naproti tomu došlo v jižní polovině Rakouska k výrazným srážkovým úhrnům. Teplotní srpnová 

anomálie zkrátila období plnění zrna u jarních plodin. Kukuřice na zrno utrpěla mírný stres suchem pouze regionálně. Plochy, které byly osety kukuřicí, byly 

ve větší míře dobře zásobovány vodou. Prognóza výnosů byla proto upravena směrem nahoru. 

 

Rumunsko 
Během zájmového období (od 1. srpna do 10. září) přetrvávaly v Rumunsku nadprůměrné teploty. Denní průměrné teploty překročily dlouhodobý průměr 

o 1-4°C. Frekvence horkých dnů (Tmax> 30 ° C) byla v hlavních zemědělských oblastech mimořádně vysoká (20-35 dní). Dešťové srážky zůstaly v 

západních regionech mírně (10-40 mm) pod dlouhodobým průměrem, zatímco střední a východní část Rumunska zaznamenala značný srážkový úbytek 

(spadlo pouze 1-25 mm). Teplé počasí urychlilo vývoj plodin, což vedlo k dřívějšímu zrání a zahájení sklizně letních plodin. Navzdory teplým a poměrně 

suchým podmínkám zůstal, díky bohatým (lokálně nadměrným a ničivým) červencovým dešťům, obsah půdní vlhkosti pro letní plodiny na dobré úrovni. V 

důsledku toho bylo dokončeno kvetení a první část plnění zrna za velmi dobrých podmínek zásobování vodou, které přetrvaly i pro období plnění zrna. 

Modelové výpočty naznačují u kukuřice a slunečnice pozoruhodně vysokou akumulaci biomasy. Prognózy výnosů zůstávají pozitivní. Předpověď výnosů pro 

brambory je mírně nižší, jelikož v červenci trpěly nadměrně vlhkými podmínkami a později teplem a vodním stresem. Nízká půdní vlhkost je problémem 

pro předseťovou přípravu půdy a pro vysetí řepky, a to především ve východních oblastech. 

 

Řecko 
Data nejsou dostupná. 

 

Slovensko 
Srpen byl o 2-4°C teplejší než obvykle. V hlavních zemědělských oblastech se během dvou teplotních vln pohybovaly maximální naměřené teploty v rozmezí 

32-36 °C; lokálně se teploty vyšplhaly až na 38°C. K normálu se vrátily až na přelomu srpna a září. Na západním Slovensku došlo k výrazným srážkovým 

úhrnům. Teplotní srpnová anomálie zkrátila období plnění zrna u jarních plodin. Prognóza výnosu pro kukuřici na zrno byla upravena směrem dolů (zůstává 

však blízko pětiletému průměru), a to zejména proto, že většina srážek zaznamenaných v tomto období přišla příliš pozdě, až po dosažení zralosti. 

 

 

 

 



Slovinsko 
Srpen, s denními průměrnými teplotami mezi 1-4°C nad dlouhodobým průměrem, byl teplejší než obvykle. Maximální teploty v hlavních zemědělských 

oblastech dosáhly 32 a 34°C; místně dokonce až 36°C. Na konci srpna se teploty vrátily k normálu. Úhrny srážek byly průměrné až nadprůměrné. Centrální 

Slovinsko zaznamenalo četné srážky s kumulací nad 200 mm. Teplá srpnová anomálie zkrátila u letních plodin dobu plnění zrna. Srpnové vlny veder a 

půdní vodní deficit negativně ovlivnily dozrávání kukuřice, a to zejména na mělkých půdách na severovýchodě země. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

hlavní produkční oblast, prognóza výnosu kukuřice byla upravena směrem dolů. Teplé a suché počasí na konci zájmového období bylo přínosné pro začátek 

sklizně letních plodin. 

 

Srbsko 
Data nejsou dostupná. 

 

Švýcarsko 
Data nejsou dostupná. 

 

Turecko 
Data nejsou dostupná. 

 

Ukrajina 
Srpen byl výjimečně suchý a teplý. Na jižní a východní Ukrajině nebyly zaznamenány žádné dešťové srážky. V centrálních oblastech spadlo ve srovnání s 

dlouhodobým průměrem o 70% méně srážek (Kyyivs'ka, Vinnyts'ka a Chernihivs'ka), v nejzápadnější oblasti to bylo o 50% až 20% méně. Dlouhé 

bezsrážkové období nakonec přerušil výrazný déšť, který se vyskytl v celé zemi 7. září a během následujících dnů. Prognóza výnosu slunečnice, pěstované 

převážně v jižních a východních oblastech Ukrajiny, je na úrovni pětiletého průměru. Sója byla také mírně ovlivněna horkými a suchými podmínkami, avšak 

v menší míře než slunečnice. Prognóza výnosu u kukuřice na zrno, z velké části pěstované na centrální Ukrajině, je nad pětiletým průměrem, nad historickým 

trendem a výrazně nad úrovní loňského roku. Sucho nemělo na vývoj kukuřice na zrno zas takový vliv, protože kukuřice na zrno je pěstována převážně na 

černozemích, kde se známky sucha začaly projevovat až po fenofázi kvetení. Setí řepky, které v centrální, jižní a východní Ukrajině stěžovalo sucho, je 

téměř u konce. Nedávné úhrny srážek situaci trošku zlepšily, nadále by však bylo zapotřebí více deště.. 
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