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Rok 2017



Rok 2018



Rok 2018 průměr ČR 

měsíc

Tprům

(°C)

Normál 

(°C)

Odchylka 

(°C)

Srážky 

(mm)

Normál 

(mm)

Podíl 

(%)

březen 0,8 2,5 -1,7 32 40 80

duben 12,7 7,3 5,4 20 47 43

květen 16,2 12,3 3,9 62 74 84

červen 17,5 15,5 2,0 74 84 88

červenec 19,7 16,9 2,8 41 79 52

srpen 20,6 16,4 4,2 36 78 46

září 14,5 12,8 1,7 65 52 125

Zdroj: ČHMÚ
(Normál 1961-1990)



Náhoda ? 

Bohužel ne….. Trvalý stav

Jaká je tedy fyzikální podstata?



Zemský povrch vyzařuje 

energii do vesmíru

Sluneční záření 

zahřívá zemský povrch

Teplota bez skleníkových 

plynů -18°C !!!

- 18 °C



Zemský povrch vyzařuje 

energii do vesmíru

Sluneční záření 

zahřívá zemský povrch

Teplota bez skleníkových 

plynů -18°C !!!
Teplota se skleníkovými 

plyny atmosféry = + 15 °C

+ 15 °C



Skleníkové plyny a jejich koncentrace

Nárůst 
koncentrace 

(od cca 1750)

CO2 35 %
CH4 140 % 
N2O 18 %

CO2

N2O

CH4



Globální teplota Země
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Co na klima říká příroda?
- 2.0 dny/

dekádu

- 1.6 dne/

dekádu

- 2.1 dne/

dekádu
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www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz
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Průměrná roční teplota vzduchu

2030

2050

2090



Srážky

2030

2050

2090



SNÍH

2030

2050

2090



Změna vodní bilance 
www.klimatickazmena.cz
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2090



Osnova

1. Změna klimatu – fyzikální podstata

2. Vývoj klimatu v 21. století

3. Dopady klimatu na zemědělství

4. Adaptační opatření

5. Závěry



Čtyři příklady 

• Agrosystémy

• Výnosy 

• Choroby a škůdci – biotické činitele  

• HM extrémy – abiotické faktory



Výrazně se prodlouží vegetační 
období

Doba vegetace se do roku 2050 prodlouží o 15-20 dní.

Zkrácení přechodných období

Průměrná délka vegetačního období               

[dny]

1961-2000

Průměrná délka vegetačního období 

[dny]

2050 (A2  HadCM)

+2,5°C



Podstatně se změní rozložení výrobních 
oblastí ze současného stavu.....



Což není změna k „lepšímu“

1961-2000

+1,0°C

+2,5°C



Dopady na výnosy
www.vynosy-plodin.cz



1.Zasaženy vyšší nadmořské výšky

2.Vyšší počet generací

3.Invazivní druhy

Dopady na choroby a škůdce



Vývojový cyklus Typy poškození

Zavíječ kukuřičný  



Zavíječ kukuřičný 1961 - 2010

1985  



Rozšíření zavíječe kukuřičného

1991-20001961-1990

+1,0°C +1,8°C +2,5°C

+0,6°C



Vizualizace 
klimatické niky 

při změně 
průměrné roční 

teploty

Vzrůstající příznivé podmínky 
umožňující přežití postupně i 
více generací

MOTÝLI
Zavíječ kukuřičný



Mandelinka bramborová ČR

Očekávané klima (ECHAM4)

2025

2050



Vizualizace 
klimatické niky 

při změně 
průměrné roční 

teploty

Vzrůstající příznivé podmínky 
umožňující přežití postupně i 
více generací

BROUCI

Mandelinka
bramborová



Vizualizace 
klimatické niky 

při změně 
průměrné roční 

teploty

Vzrůstající příznivé podmínky 
umožňující přežití postupně i 
více generací

3. MŠICE

Mšice 
střemchová



HM extrémy



Hydrometeorologické extrémy

vichřice, jarní 
mrazíky, zimní 

mrazy

kroupy, povodně, 
vlny veder

SUCHO



Sucho – nejvýznamnější 
meteoextrém v zemědělství

Pojištění
 Česká pojišťovna

 Generali

 Hasičská vzájemná pojišťovna,

 Agra pojišťovna

 ČSOB Pojišťovna 

 Kooperativa

 Allianz

 krupobití, J + Z mráz, vichřice, 
povodeň a záplava

 důkaz???



Extrémy
Nedávná minulost 2012-2018



Výskyt agrometeo-extrémů 2012-2018

1. Zima 2012 – podzimní a zimní sucho
2. První dekáda únor 2012 – holomrazy (až -30 °C)
3. Jarní mrazík 18. květen 2012
4. Extrémní jarní sucho (květen-červen) 2012
5. Letní sucho – (červenec – srpen) 2012 !!
6. Extrémně dlouhá zima – do dubna 2013
7. Povodně - červen 2013– Praha - severní Čechy
8. Pozdnější letní sucho 2013 !! 
9. Zima 2013-2014 (prakticky nebyla = zimní sucho)
10. Jarní sucho 2014!!
11. Extrémně vlhký srpen-září 2014
12. Zima 2014-2015 (zimní sucho) 
13. Letní sucho  2015
14. Únor 2016 – nejteplejší za dobu teploměrů
15. Duben 2016 – plošné jarní mrazíky
16. Září-říjen 2016 významné podzimní sucho ve středních a 

východních Čechách
17. Jarní mrazy – duben 2017
18. Jarní sucho – 2017 
19. Sucho jarní i letní - 2018



Výskyt agrometeo-extrémů 2012-2018

1. Zima 2012 –podzimní a zimní sucho
2. První dekáda únor 2012 – holomrazy (až -30 °C)
3. Jarní mrazík 18. květen 2012
4. Extrémní jarní sucho (květen-červen) 2012
5. Letní sucho – (červenec – srpen) 2012 !!
6. Extrémně dlouhá zima – do dubna 2013
7. Povodně - červen 2013– Praha - severní Čechy
8. Pozdnější letní sucho 2013 !! 
9. Zima 2013-2014 výrazné zimní sucho
10. Jarní sucho 2014!!
11. Extrémně vlhký srpen-září 2014
12. Zima 2014-2015 – silné zimní sucho
13. Letní sucho 2015
14. Únor 2016 – nejteplejší za dobu teploměrů
15. Duben 2016 – plošné jarní mrazíky
16. Září-říjen 2016 významné podzimní sucho ve středních a 

východních Čechách
17. Jarní mrazy – duben 2017
18. Jarní sucho - 2017 
19. Jarní a letní sucho - 2018

11/19



Vzdálenější minulost 
1961-2012



Trend vývoje sucha pro ČR 
(1961-2012)



Sucho   x   LFA



1.Změna klimatu 

• vyšší teploty

• vyšší výpar

• změna v rozdělení srážek, vyšší 

variabilita, často méně srážek

Proč?  Kdo může za současné sucho? 
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Mění se rozložení tlakových výší a níží  

(cirkulace nad střední Evropou)

1950 



Proč je více tlakových výší?
Právě díky změně klimatu

Gradient je porušen



Maritimní x kontinentální proudění

Ve vegetačním období 

– teplý, suchý  

výsušný vítr
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První krok v „boji“ se suchem  = monitoring

www.intersucho.cz



www.intersucho.cz



www.intersucho.cz



www.intersucho.cz



Dlouhodobý deficit



Dlouhodobý deficit – 11.11.2018



Půdní vlhkost = nasycení půdy



Nasycení půdy 11.11.2018



Obsah vody v půdě (mm) 11.11.2018



Družicová technologie

Pro ČR zvolen satelit Terra
- provozovatel: NASA
- data: od roku 2000 
- výška letu: 705 km
- záběr snímání: 2230 km 
- rozlišení: 250 m

- Senzor MODIS

- stanovení  kondice (biomasy) vegetace



Dopady na vegetaci



Dopady na vegetaci



twitter.com/Intersucho



okresní (katastrální) úroveň

všech 76 okresů
13 099 katastrů



Okresní úroveň



Sucho a půdní vlhkost v okresech



Sucho a půdní vlhkost v okresech



Okres Benešov – 11.11. 2018

0 - 40 cm

0 - 100 cm



www.intersucho.cz



Jak vyplnit dotazník

Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



- Název katastru vyberete z nabídky, podle vašeho okresu

Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



Hodnocení půdní 

vlhkosti pro 

aktuální týden a 

za poslední 3 

měsíce

Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz

HODNOCENÍ 

DOPADŮ 

SUCHA NA 

PRÁVĚ 

PĚSTOVANÉ 

PLODINY



ISSS – www.intersucho.cz

Dopadové otázky na:

• Ozimá pšenice

• Ozimý ječmen

• Žito ozimé

• Jarní ječmen

• Oves

• Ozimá řepka

• Slunečnice

• Mák setý

• Chmel

• Cukrová řepa

• Brambory

• Kukuřice na zrno

• Kukuřice na siláž

• Vojtěška 

• Jeteloviny 

• Trvalé travní porosty



Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



www.intersucho.cz - předpovědi



Denně aktualizované !!



Denně aktualizované !!



DENNÍ PŘEDPOVĚĎ SRÁŽEK



BONUS – DENNÍ PŘEDPOVĚĎ PRO KATASTR

srážky

vlhkostvítr

teplota





PROGNÓZA AŽ NA 2 MĚSÍCE 
(18. 11. 2018 - 6. 1. 2019)



PROGNÓZA AŽ NA 2 MĚSÍCE 
(19.3. -19.5.2017)



www.intersucho.cz 
nabízí časoprostorové přehledy 



Rok 2015 (1.3.-27.12.)



… a rok 2016 (3.1. -20.11.) 



Rok 2017  (30.4.- 27.8.) 



Rok 2018  (11.3.- 28.10.) 



Družice  – a druhé „jaro“ na Moravě



Kyjov

2.2.2018                    13.10.2018



Děkujeme naším zpravodajům - 2018



www.intersucho.sk



www.intersucho.sk



www.intersucho.sk



www.intersucho.eu



Způsob hospodaření rozhoduje? 
Ani odolnější krajina neodolá



to bylo

www.intersucho.cz



Jsme ale jako zemědělci skutečně 
bez viny? 

Ano změna klimatu, ale….

neoptimální a špatné postupy zvyšují 

tzv. Náchylnost krajiny  k suchu



• Charakter

• Zhutnění půdy

• Zastavění půdy

Náchylnost krajiny ke ZK?





• Charakter

• Zhutnění půdy

• Zastavění půdy

Náchylnost krajiny?



Zhutnění půdy – 33 % orné půdy 



Technika !? 



Půdní sonda - utužení



• Charakter

• Zhutnění půdy

• Zastavění půdy

Náchylnost krajiny



Zastavění půdy ČR – 11 %

• V roce 2017 je 
zastavěná půda 
v ČR 11 % 
meziročně roste 
0,4 %

• Každý den se 
zastaví zhruba 
12 hektarů = 10 
fotbalových hřišť



Co s tím? 



Generel VHK ČR

Hlavní cíl: 

minimalizovat zranitelnost krajiny 

vůči HM extrémům



Pěstování odrůd vinné révy

2030

2050

2090



Závěry

• Sucho = problém č.1 

• Řešení: vědci + zemědělci + politici

• Intersucho: tři pilíře + předpovědi

• Generel VHK ČR

• Vědci = učitelé – nové akreditace AF MENDELU

• Voda v krajině 
• půda (organická hmota, eroze, utužení, velikost honů…)

• agrotechnologie (využití + zadržení vody)

• Šlechtění

• Závlahy

• Systém dotací a kompenzací (FTPR, KPÚ) 



„

Děkuji za pozornost !



Děkuji za pozornost !

www.intersucho.cz

www.vynosy-plodin.cz

www.klimatickazmena.cz


