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Dva úkoly zemědělské budoucnosti

1. Do roku 2050 zdvojnásobit produkci potravin 
• Zvyšující se populace



1            118 let         2  15 let

Populační křivka (mld) – 7,5 mld v 2019 

7,5

mld
obyvatel

2019



Dva úkoly zemědělské budoucnosti

1. Do roku 2050 zdvojnásobit produkci
• Rostoucí populace

• Změna nároků na potraviny

2.  Vyrovnat se s dopady změny klimatu 
• Extrémy počasí

• Sucho



Škody extrémy  =  SVĚT 
(1980-2016) 

1980 2016



Proč ? 

Otepluje se…..



Globální teplota Země



4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

1800 1831 1862 1890 1921 1951 1982 2012

te
p

lo
ta

 °
C

2014

2015

= 

9,4°C

Klimatická realita v ČR (SR)

Průměrná roční teplota pro ČR (1800-2018)

Průměrné roční srážky pro ČR (1804-2015)
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Pojďme dále do minulosti
2018 - 2000



Rok 2018 = extrémní sucho

teplota (+2,5) 

srážky (83 %) 

Jihomoravský kraj



Rok 2017



Kumulovaný deficit za 4 roky (2015-2018)



Sucho Povodně

2000                                       

2003                                       2002

2007                                       2006

2012                                       2010

2013                                       2013

2014                                       2014

2015

2017

2018                                       

Od roku 2000
Extrémy počasí – sucho/voda

2000-2018
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Náhoda ? 

Bohužel ne….. Trvalý stav

Nazývá se Změna klimatu



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



Teplota severní polokoule za posledních 
1000 let  (IPCC, 2014)
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Zemědělství 
zajímají dopady!! 



Pět příkladů

• Klima = strategický výhled = šlechtitelé

• Vegetační doba

• Choroby a škůdci

• Výnosy 

• Počasí – extrémy



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



Průměrná roční teplota vzduchu

2030

2050

2090



Srážky

2030

2050

2090



SNÍH

2030

2050

2090



Shrnutí

• Tepleji

• Stejně srážek   

• Méně sněhu → Vymrzání 

→ Sucho



Pět příkladů

• Klima

• Vegetační doba

• Choroby a škůdci

• Výnosy

• Počasí – extrémy



Kyjov

2.2.2018                    13.10.2018



2030

2050

2090

• Doba vegetace se do roku 2050
prodlouží o 20-30 dní

• Zkrácení přechodných období

Výrazně se prodlouží vegetační období



Pět příkladů

• Klima

• Vegetační doba

• Choroby a škůdci

• Výnosy

• Počasí - extrémy



Vývojový cyklus Typy poškození

Zavíječ kukuřičný  



Rozšíření zavíječe kukuřičného

1991-20001961-1990

+1,0°C +1,8°C +2,5°C

+0,6°C



Pět příkladů

• Klima

• Vegetační doba

• Choroby a škůdci

• Výnosy

• Počasí – extrémy



Dopady na výnosy
www.vynosy-plodin.cz



Dopady na výnosy
www.vynosy-plodin.cz



Pět příkladů

• Klima

• Vegetační doba

• Choroby a škůdci

• Výnosy 

• Počasí - extrémy



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 (????) 
13. Letní sucho  2015
14. Únor 2016 – nejteplejší za dobu teploměrů
15. Duben 2016 – plošné jarní mrazíky
16. Září-říjen 2016 významné podzimní sucho
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 (prakticky nebyla = 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
17. Jarní mrazy – duben 2017
18. Jarní sucho 2017 
19. Jarní a letní sucho 2018

11/19



Sucho
vzdálenější minulost 1961-2012



Trend vývoje sucha pro ČR 
(1961-2012)

Pozitivní trend k vlhku

Negativní trend k suchu



Sucho   x   LFA



První krok k Adaptacím = Diagnóza

www.intersucho.cz



www.intersucho.cz



www.intersucho.cz – 19.5.2019



www.intersucho.cz



2018

11.3.

4.11.



2017  (30.4.- 27.8.) 



Letos (10.3-19.5.)



okresní (katastrální) úroveň

všech 76 okresů
13 078 katastrů



www.intersucho.cz



Sucho a půdní vlhkost v okresech



Sucho a půdní vlhkost v okresech



okres Hodonín – 19.5. 2019

0 - 40 cm

0 - 100 cm



Stav (dopadů) sucha očima agronomů



Stav (dopadů) sucha očima 
agronomů



Děkujeme naším zpravodajům - 2018

8.3.

27.9.





K 

dotazníku

Zapojíte se ? 



Jak vyplnit 

dotazník



www.intersucho.cz - Jak se stát 
zpravodajem?

 Dotazník vyplňujete 1x týdně (úterý)

 Dotazník jen pro plodiny co pěstujete

 Nic neměříte

 Vyplnění jednoho dotazníku = max. 5 minut



Bonus
pouze pro registrované 

experty



BONUS – DENNÍ PŘEDPOVĚĎ PRO KATASTR

srážky  (mm)

vítr (m/s)

teplota  (°C)





Veřejné předpovědi



www.intersucho.cz - předpovědi



www.intersucho.cz – Předpovědi



Denně aktualizované !!



DENNÍ PŘEDPOVĚĎ SRÁŽEK 10 DNÍ 



Minimální teploty



www.intersucho.sk



www.intersucho.sk



www.intersucho.eu



www.intersucho.eu



Zpět do české krajiny…

A její náchylnosti ke ZK



• Charakter 

• Zhutnění půdy

• Zastavění půdy

NÁCHYLNOST KRAJINY?





Stav 1971



Stav 1993



• Charakter 

• Zhutnění půdy

• Zastavění půdy

NÁCHYLNOST KRAJINY?



Zhutnění půdy – 40 % orné půdy 



Benešovsko, 26.8. 2017
ohřátý vzduch vysušuje krajinu. Teplota sklizeného pole je 

jako teplota asfaltu 48 oC



• 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 15 
hektarů = 10 
fotbalových 
hřišť



Co tedy s tím? 



Generel VHK ČR

Hlavní cíl: 

minimalizovat zranitelnost 
krajiny vůči HM extrémům



HLAVNÍ RIZIKA

VYMEZENÍ OHROŽENÝCH OBLASTÍ

RIZIKO NEDOSTATKU  VLÁHY 
PRO ROSTLINY

Sucho na jaře

Sucho v létě

Písčité půdy

RIZIKO 
LOKÁLNÍHO/PŘECHODNÉHO 

NADBYTKU VODY

Plošná eroze

Rýhová eroze

Kritické body



Zemědělské sucho – jarní a letní

Jarní sucho

duben-červen

Letní sucho
červenec-září



Katastry s vysýchavými půdami (125 tis. ha)



Plošný erozní smyv



Erozní smyv způsobený soustředěným 
odtokem



Kritické body s rizikem škod na majetku



VŠECHNA RIZIKA SOUČASNĚ



Ohrožené oblasti ( = 8 % území) 
– katastry



Ohrožené okresy



Možná  adaptační opatření –
rozhodující role uživatelů půdy

 komplex organizačních, agrotechnických a 
biotechnických opatření

 změny využití území – orná x protierozní a retenční 
sady a vinice

 omezení plošně rozsáhlých erozně nebezpečných 
monokultur

 optimalizace velikosti pozemku
 stabilizace drah soustředěného odtoku zatravněním
 vrstevnicové obdělávání
 zasakovací pásy  
 pásové střídání plodin
 setí do krycí plodiny
 obnova rybníků, výstavba malých, velkých nádrží 
 omezení zhutňování půdy
 využití závlah 
 ALE HLAVNĚ organická hmota v půdě =  zachytit vodu 

ze srážek na ploše pozemku 



Několik konkrétních případů
realizace adaptačních opatření

….a proč to vlastně nejde



Část I půda



Půda 

Černozem  
zadrží 300 mm vody

Degradovaná černozem (písčité) půdy  
zadrží 50 mm vody

Denní výpar na jaře 3 mm:
300/3 = 100 dní = tři měsíce!!
50/3 = 17 dní = dva týdny !! 



Organická hmota v půdě !! 
Pokles na 1/3 od 1990

1987                          2017



Bez meziplodin to nepůjde



Obdělávání po vrstevnici – kolmo na 
odtokovou linii – svahy 5-8°

• Dražší 
• Speciální technika
• Ujíždí brázda
• Časově náročnější
• Nebezpečnější



Velikost půdních bloků – do 30 ha

Zdroj: moravsketoskansko.cz



Protierozní agrotechnologie = strip till



Protierozní agrotechnologie –
minimalizace, setí do mulče….



A další zemědělská opatření

Osevní postupy

Závlahy

Nové plodiny (odrůdy)

……

Žabčice 19.9. 2017



Zatravnění vinic



Část II krajina



Ochranná funkce před povodní
PÚ – 250/13000



Ochranná funkce před povodní



Retenční kapacita – vesnice v údolích

PÚ – 250/13000



Dráha soustředěného odtoku 



Dráha soustředěného odtoku 



Protierozní ochrana formou stabilizace drah 

soustředěného odtoku



Vodní díla v krajině

Dlouhé stráně

Rybníky
Mokřady

Zavlažovací 
nádrže



Znojemsko 4.4. 2019
rychlost větru 10 m.s-1

Krajina?

Přerušovací pásy – 22 m, udržování



Závěry
• Klima se mění
• Sucho = dopad č.1 

• Kombinace změny klimatu a náchylnosti krajiny

• Adaptace: věda + zemědělci + politici

• Projekty:

• www.intersucho.cz

• www.klimatickazmena.cz

• www.vynosy-plodin.cz 

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

• agrotechnologie (půdoochranné, vodozádržné = využití + zadržení vody)

• mechanizace  

• Legislativa

• Systém dotací a kompenzací 



Děkuji za pozornost


