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Prolog….

Jaký byl rok 2017 a letošní 
zima?



Teplota rok 2017 
oproti průměru 1961-2000 + 1,2°C 



Říjen 2017 

teplota vyšší o +1,4 °C

Zdroj: infomet.cz; ČHMU



Listopad 2017 

teplota vyšší o + 0,8 °C

Zdroj: infomet.cz; ČHMU



Prosinec 2017 
teplota vyšší o +1,7°C



Leden 2018 
teplota vyšší +4,3°C



Srážky rok 2017 
na 102 % průměru 1961-2000



Říjen 2017 

srážky na 186 %



Zdroj: infomet.cz; ČHMU

Listopad 2017 

srážky na 98%



Prosinec 2017 
srážky na 76%



Leden 2018
srážky na 105%



Množství nového sněhu 
za zimu 2017-2018



Teplá zima 2017/18 není první, 
co se to děje?

• nadprůměrně teplá 

• srážkově průměrná

• minimum sněhu 

• zatím nebyly holomrazy

Shrnutí: zima 2017/18
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1. Co se to tedy děje a proč

2. Dopady 

3. Mění se podmínky pěstování

4. Choroby a škůdci

5. HM extrémy

6. Závěry
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Variabilita a změna klimatu



Zemský povrch vyzařuje 

energii do vesmíru

Sluneční záření 

zahřívá zemský povrch

Teplota bez skleníkových 

plynů -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

Skleníkové plyny pohlcují 

radiaci ze zemského povrchu 

a ohřívají atmosféru 



Skleníkové plyny a jejich koncentrace

Nárůst 
koncentrace 

(od cca 1750)

CO2 35 %
CH4 140 % 
N2O 18 %

CO2

N2O

CH4



Globální teplota Země / rok 2016 nejteplejší 
od vynálezu teploměrů
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Průměrné roční srážky pro ČR (1804-2015)
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Co na klima říká příroda? (1960-2010)
- 2.0 dny/

dekádu

Dub 

letní

- 1.6 dne/

dekádu

Sýkora 

koňadra

- 2.1 dne/

dekádu

Hloh 

obecný



Klimatický výhled

www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



Průměrná roční teplota vzduchu

2030

2050

2090



Srážky

2030

2050

2090



Změna vodní bilance 
www.klimatickazmena.cz

2030

2050

2090



SNÍH

2030

2050

2090
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3.  Extrémy

 prostorová variabilita (oteplení) 

 časová variabilita (hydrometeorologické 
extrémy sucho, holomrazy….)

Dopady ZK - přehled

1. změněné podmínky pěstování

 počet vhodných dní na setí, sklizeň, délka 

vegetačního období, změna agrotech.termínů

2.   choroby a škůdci
 větší klimatická nika

 vyšší počet generací

 nové invazivní druhy
výnosy
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Podmínky pěstování 

 délka vegetačního období

 změna výrobních oblastí



Prodlouží vegetační období
(TS5)

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

Změna bude podstatně rychlejší v nadmořských výškách nad 500 m
n.m.

Období s možným výskytem souvislé sněhové pokrývky se zkrátí až o
30 dní do roku 2050.

Výrazná redukce sněhových srážek v polohách pod 300 m n.m.

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
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Choroby a škůdci

padlí, plíseň, křísi………..

kohoutci, hrbáč, třásněnky, 
obaleči, květopas, mandelinka………

Jako příklad působení ZK rozšíření 
škůdce ZK



Vývojový cyklus Typy poškození

Zavíječ kukuřičný 



Zavíječ kukuřičný v České republice



Rozšíření zavíječe kukuřičného

1961-1990

+1,0°C +1,8°C +2,5°C

1991-2000 +0,6°C
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Rok 2017



Extrémy
Nedávná minulost 2012-2017



Výskyt agrometeo-extrémů 2012-2017

1. Zima (listopad až ½ února) 2012 – nižší polohy bez souvislé 
sněhové pokrývky (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 ve středních a 

východních Čechách
17. Jarní mrazy – duben 2017
18. Jarní sucho – 2017 



Výskyt agrometeo-extrémů 2012-2017

1. Zima (listopad až ½ února) 2012 – nižší polohy bez souvislé 
sněhové pokrývky (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 ve středních a 

východních Čechách
17. Jarní mrazy – duben 2017
18. Jarní sucho 2017 

2+ 10/18



Hydrometeorologické extrémy

vichřice, jarní 
mrazíky, zimní 

mrazy

kroupy, povodně, 
vlny veder

SUCHO



Vzdálenější minulost 
1961-2012



Trend vývoje sucha pro ČR 
(1961-2012)



První krok k Adaptacím = Diagnóza

www.intersucho.cz



www.intersucho.cz



www.intersucho.cz



www.intersucho.cz



Půdní vlhkost = nasycení půdy



Nasycení půdy 25.6.2017



okresní (katastrální) úroveň

všech 76 okresů
13 099 katastrů



www.intersucho.cz



Sucho a půdní vlhkost v okresech



okres Olomouc



Okres Olomouc – 11.2. 2018

0 - 40 cm

0 - 100 cm



Okres Olomouc 25.6.2017

0 - 40 cm

0 - 100 cm



Stav (dopadů) sucha očima agronomů



Stav sucha očima agronomů

návod



Dopady na výnosy



Dopady na výnosy 140/45



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



www.intersucho.cz - předpovědi



Denně aktualizované !!



Denně aktualizované !!



PROGNÓZA AŽ NA 2 MĚSÍCE 
(19.3. -19.5.2017)



PROGNÓZA AŽ NA 2 MĚSÍCE 
(18.2. - 8.4.2018)



Denně aktualizované !!



DENNÍ PŘEDPOVĚĎ SRÁŽEK 



DENNÍ PŘEDPOVĚĎ SRÁŽEK



www.intersucho.cz 
nabízí časoprostorové přehledy 



Rok 2015



… a rok 2016 



A ještě 2017  (30.4.- 27.8.) 



to bylo

www.intersucho.cz
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Změna klimatu NEMUSÍ                 
mít negativní důsledky pro zemědělskou produkci….

Pokud:

 PREVENCE = dodržování správné 
agrotechnické praxe

 symbióza správných odrůd 
(hybridů), termínů, hnojení, 
ochrany…

 ochrana půdy 

 zadržování vody



…kromě toho potřebujeme pomoc 
vědy

podpora šlechtění nových odrůd

(teplotní stres, sucho, doba vegetace)

 rezistence k chorobám a škůdcům

 vývoj nových pesticidů (prog. a sign.)

 operační monitoringy (extrémy)

 sezónní prognózy (výnosy, škodliví      

činitelé)



Adaptace – další návrhy 

 změna agrotechnologií

o vodou šetřící technologie (m+m)

o mikrozávlahy (speciální plodiny)

 ekonomické nástroje (pojištění,dotace)

 šíření informací



….epilog



Vinař ? Pivař? 

…. konkrétní dopady



Chmel- výnosy

Trend růstu výnosů díky lepší ochraně chmele a závlaze

Čechy 1954-2015



Chmel – produkční plocha
Drastický pokles ploch chmelnic v ČR (1900 - 2015)

Klesá rentabilita pěstování – růst nákladů, kolísavá poptávka

Hledání nových odrůd

1995

2000



Chmel – pivovarská hodnota

Problém – klesající obsah pivovarsky hodnotných kyselin -

způsoben počasím (růstem teplot a slunečního svitu)*

1981-2015



Vinná réva – výnosy

Stagnace výnosů, časté poklesy v důsledku poškození révy mrazem

Čechy 1954-2015



Vinná réva - cukernatost

Trend růstu jakosti vína (1981-2015)

Nárůst sucha, rozložení srážek – pozitivní vliv na jakost*



www.intersucho.cz
www.klimatickazmena.cz

Kyjov 2.2.2018

Děkuji za pozornost !


