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1. Jak se do 
monitoringu zapojit
www.intersucho.cz



Jak se do monitoringu zapojit
• Jednoduchý snadno 

dostupný dotazník 

online přímo na 

www.intersucho.cz

• 4 oblasti hospodaření:

• Zemědělství

• Ovocnářství a vinařství

• Lesnictví

• Školkařství



1. Reportéři 2015 -
2020
www.intersucho.cz



Vývoj celkového počtu zpravodajů
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Týdenní počet hlášení 2015 - 2020

Počet hlášení:

2015 - 2144

2016 - 6730

2017 - 6540

2018 - 16359

2019 - 39792

2020 - 37233



1. Co se událo v 
roce 2020
www.intersucho.cz



• V průběhu celého roku 37 234 hlášení od aktivních 561

reportérů z 1566 katastrálních území ze 75 okresů + 

Prahy 

• 10 nejaktivnějších okresů

Reportéři v roce 2020

1. Klatovy (1649)

2. Plzeň-sever (1415)

3. Tábor (1393)
4. Brno-venkov (1335)

5. Strakonice (1305)

6. Louny (1198)

7. Chrudim (1175)

8. Kolín (1155)

9. Litoměřice (1092)

10.Benešov (943)

• Bez pravidelného reportéra je zatím okres Sokolov



Reportéři v roce 2020



Reportéři v roce 2020



• V dotazníku nově sledujeme základní fenologické fáze 

pro pšenici ozimou, řepku ozimou a kukuřici

• Propojení s webem www.fenofaze.cz

Změny v dotazníku v uplynulém roce



Využití dat – fenofaze.cz (pšenice ozimá 2020)



• Možnost přidat k dotazníku jednoduše fotografie pro 

všechny hodnocená katastrální území

Změny v dotazníku v uplynulém roce



2. Nová verze 
předpovědi
Role zpravodajů na 

www.intersucho.cz



Nová předpověď

• Aktualizace pravidelně zasílaných předpovědních 

grafů pro zpravodaje

• Nová podoba a zároveň doplnění grafů o další 

informace

• Možnost zasílat pro vámi vybraný katastr, případně 

také vybrané dny v týdnu



Nová předpověď - srážky

Hodnoty srážek

nově vyjádřeny

sloupci

Linie 

kumulovaných 

úhrnů pro celé 

předpovědní 

období



Nová předpověď - teplota

Pásy pro 

sluneční 

záření



Nová předpověď – rychlost větru

Rychlý 

přehled 

počasí a 

rozmezí 

dle 5 

modelů



Nová předpověď – relativní vlhkost vzduchu

Nejlepší 

předpovědní 

odhad a 

pásy 

označující 

nejistotu



Díky za pozornost!

Případné pozdější dotazy na:

moblahovaa@gmail.com | hodnoceni.sucha@czechglobe.cz


