
Procento zasaženého území ČR vybranými kategoriemi sucha v roce 2019  
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Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen

2019

S1 - Počínající sucho
S2 - Mírné sucho
S3 - Výrazné sucho
S4 - Výjimečné sucho
S5 - Extrémní sucho

Intenzita sucha:
Kategorie zasažené
plochy:

S1-S5

S2-S5

S3-S5

S4-S5

S5

PŘÍBĚH SUCHA 2019

únor březen duben

květenčervenčervenec

srpen září

1,2 1,2 1,2 2 2 2Monika BLÁHOVÁ , Miroslav TRNKA , Petr HLAVINKA , Martin MOŽNÝ , Pavel ZAHRADNÍČEK , Petr ŠTĚPÁNEK ,
1,2 1,2 1,2 1,2Daniela SEMERÁDOVÁ , Lucie KUDLÁČKOVÁ , Lenka BARTOŠOVÁ , Zdeněk ŽALUD  

1 2Mendelova univerzita v Brně, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Především díky klimatické změně se nejvýraznějším problémem české krajiny stává sucho - ať už
meteorologické, zemědělské, hydrologické nebo socioekonomické. Právě monitoringem
a předpovědí zemědělského sucha (tedy nedostatku půdní vláhy, který pak negativně ovlivňuje
rostliny) se dlouhodobě zabývá portál www.intersucho.cz.

Vývoj sucha nebyl v letošním roce tak dramatický, jako tomu bylo na příklad v roce 2018. I přes
to jsme byli svědky významných suchých epizod a to zejména netypicky suchého průběhu jara.
Přehled situace za rok 2019 z pohledu nejen Intersucha, ale také médií a zemědělských
zpravodajů mapuje následující graka.

Kontakt: Monika Bláhová, blahova.m@czechglobe.cz |Zdroj dat: www.intersucho.cz, www.klimatickazmena.cz |Použitý SW: ArcMap 10. 5. 

Problém se suchem řešili naši předkové a budou se s ním muset vypořádávat i naši potomci. V našich podmínkách jsme zvyklí na určité charakteristiky sucha. Ať už do délky trvání, doby, kdy se
obvykle vyskytuje i jeho dopady. Kvůli změně klimatu se však mění jak délka trvání sucha, jeho charakter a zároveň i jeho pravděpodobnost. Žádná z předchozích generací takto rychlou
změnu nezažila. To je taky důvod, proč tápeme. Selhává zkušenost předchozích hospodářů, získané zkušenosti platí jen omezeně.

Více informací o problematice sucha a změny klimatu najdete na portálech www.intersucho.cz a www.klimatickazmena.cz.

Intersucho - 28. 4. 2019
Intenzita sucha v povrchové vrstvě (0-40 cm) se šestý týden v řadě prohloubila. Extrémní stav intenzity sucha nadále
pokračuje. Sucho je pozorováno nyní zhruba na 99 % území. Na 60 % území  ho můžeme charakterizovat
jako extrémní či výjimečné.

Zdroj: www.intersucho.cz

NYMBURK: „Sucho je a bylo extrémní. Nepršelo přesně měsíc,
předtím pouze minimálně.”

Komentáře zpravodajů Intersucha k 28. 4.
Zdroj: www.intersucho.cz

Zdroj: https://twitter.com/Intersucho

FRÝDEK-MÍSTEK: „Sucho se nejvíce projevuje
na TTP,  kdy už není co spásat,
v zemi je čím dál víc prasklin.”

KROMĚŘÍŽ: „Srážky v bouřkách cca 19–24 mm.
Kalamitní výskyt hrabošů a myší způsobuje
významné hospodářské škody na všech
porostech.”

Komentáře zpravodajů Intersucha k 14. 7.

Zdroj: www.intersucho.cz

Intersucho - 26. 5. 2019
Sucho nyní pozorujeme na 21 % území, pouze na 1%
území můžeme charakterizovat sucho jako extrémní
či výjimečné. Vzhledem k předpovědi pro tento
týden lze očekávat snížení intenzity sucha.

Zdroj: www.intersucho.cz

Sucho nikam neodejde. Z� ádná z 
předchozıć h generacı ́tak rychlou
změnu klimatu nezažila, řıḱá
bioklimatolog.

14. ČERVENCE 2019 5:00 | LIDOVKY.CZ > ZPRÁVY > DOMOV

Zdroj: https://www.lidovky.cz/domov/
bioklimatolog-zadrzovani-vody-nam-moc
-nepomuze-jen-budeme-sucho-lepe-snaset.
A190711_094153_ln_domov_ele

Řada zemědělců podle experta na

klimatickou změnu reaguje.
Brno - Řada zemědělců reaguje na klimatickou změnu

a z ní plynoucí sucho posledních let a snaží se měnit

zažité hospodaření i krajinu. Experimentují s novými

postupy zpracování půdy, rozmanitými

meziplodinami či tvoří biopásy.

Aktualizace: 25.09.2019 10:53    Vydáno: 25.09.2019, 10:53

Zdroj: https://www.ceskenoviny.cz/
zpravy/rada-zemedelcu-podle-
experta-na-klimatickou-zmenu-
reaguje/1801693

Mokrá zima sucho nepřebila
Klimatologové upozorňujı,́ že sněženı ́zatıḿ pomohlo pouze
v povrchových vrstvách půdy. Podzemnı ́vody tak snıh́
doplnı ́jen částečně. Ani voda z něj podle Zahradnıč́ka
nevyrovná dlouhodobý de�icit.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/sucho-snezeni-voda-stav-
predpoved.A190204_455467_ostrava-zpravy_woj

Intersucho - 29. 9. 2019
Do konce října je cca 10% pravděpodobnost na 
dosažení normálního nebo vyššího nasycení půdního
prolu na většině území. O něco lepší je situace
na jihovýchodě území a na střední Moravě. Pro některé
lokality čekáme přetrvávání decitu
až do února příštího roku. 

Zdroj: www.intersucho.cz

Zdroj: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/sucho-vcr-2019-cesko-v-cesku-
pocasi-dest-povodne-intersucho_1905231245_ako

Sucho vydatný déšť snıž́il, C�esku by
ale prospěly dlouhé a pomalé srážky,
řıḱá Trnka z InterSucha.

Na řadě mıśt C�eska stouply kvůli dešťům hladiny řek,
zejména ve Zlıń ském a Moravskoslezském kraji.
Přestože vydatné srážky trápı ́tamnı ́obyvatele,
zmenšuje se tıḿ nedostatek vody v krajině.

Praha 13:40 23. května 2019

Zdroj: https://twitter.com/Intersucho

Zdroj: https://twitter.com/Intersucho

Intersucho - 1. 8. 2019
Aktuální situace dle hlášení 354 zpravodajů ze 71 okresů.
Respondenti vnímají negativní vodní bilanci, která je
za poslední měsíce hlášena velkou částí zpravodajů.
Největší dopady sucha jsou zpravodaji hlášeny
v Čechách, kde 13 okresů očekává extrémní poškození
suchem, na Moravě hlásí toto poškození 3 okresy. 

Zdroj: www.intersucho.cz

Po zimní vegetační přestávce jsme obnovili zpracování
satelitních dat o kondici vegetace. A vypadá to, že jaro
je docela napřed. Rostlinné biomasy na většině území
ČR je o cca 30 % více, než je v tomto čase (18. 3.)
obvyklé.

2:34 odp. 18. 3. 2019 Twitter Web Client

intersucho.cz
@Intersucho

Tento týden se v nížinách hraje o úrodu. Pokud studená
fronta, která přijde koncem týdne, nepřinese významné
srážky, může nastat nevratné poškození porostů
suchem. Připojujeme mapu hlášení dopadů sucha k
18. 4. od našich 350 zemědělských zpravodajů (většinou
agronomů) z celé ČR.

7:21 odp. 23. 4. 2019 Twitter Web Client

intersucho.cz
@Intersucho

Zdroj: https://twitter.com/Intersucho9:32 odp. 1. 7. 2019 Twitter Web Client

Stav sucha 30. 6. Tak nám zase přituhuje, tedy
přisuchuje. Při současných vedrech se vypaří denně

2z vodní hladiny či nasycené půdy až 7 mm (7 litrů z m ).
Jen tam, kde přišly bouřky je odchylka od obvyklého
stavu v bílé barvě, tedy obsah vláhy v půdě je v běžném
či lepším stavu.
 

intersucho.cz
@Intersucho

7:39 odp. 18. 9. 2019 Twitter Web Client

Jak je na tom nyní se suchem Evropa? Satelitní pohled
na kondici vegetace říká, že v největších problémech je
severní část Německa, rozsáhlé oblasti ve Francii a
východ Rumunska. V těchto lokalitách hovoří naši
kolegové bioklimatologové o horším stavu krajiny než v
roce 2018.
 

intersucho.cz
@Intersucho

V hlubší vrstvě decit půdní vláhy i nadále
zasahuje většinu území. Platí, že aktuální
vývoj je nadále znepokojivý v kontextu
uplynulých let, kdy byl půdní prol
v některých oblastech pouze v jedné
sezóně ze tří nasycen dostatečně.

Intersucho - 10. 2. 2019

Zdroj: www.intersucho.cz

Decit půdní vláhy v prolu 0 - 100 cm [mm] 

Intenzita sucha v půdním prolu (0-100 cm) Relativní nasycení půdy v půdním prolu 0 -100 cm [%]

bez rizika sucha extrémní sucho

narůstající sucho
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