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Průměrná roční teplota pro ČR (1850-2015)
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Průměrné roční srážky pro ČR (1850-2015)



Dopady jsou JEŠTĚ 
umocněny…. 



Úvod



+ další dva faktory

• Zhutnění půdy

• Zastavění půdy



Zhutnění půdy – 50 % orné půdy 



Zastavění půdy



Zastavění půdy

• V roce 2015 je zastavěná půda v ČR 10,6 % 

• Meziročně roste 0,4 %

• Každý den se zastaví zhruba 15 hektarů = 10 
fotbalových hřišť (3 Václaváky)
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Co ZK přináší?

Čtyři příklady

1.Stanovištní podmínky 

2.Výnosy

3.Choroby a škůdci

4.Hydrometeorologické extrémy 

Dopady!! 



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



Což není změna k „lepšímu“

1961-2000

+1,0°C

+2,0 °C



Výnosy - variabilita



Vinná réva – výnosy 
1954-2015

Stagnace výnosů, časté poklesy v důsledku poškození révy mrazem



(Suchovzdorná) Vinná réva – kvalita 
1981-2015

Změna klimatu  – pozitivní vliv na kvalitu *

• Možný et al. Drought reconstruction based on grape harvest dates for the
• Czech Lands, 1499–2012. Climate Research, 2016.



Choroby a škůdci

1.Zasaženy vyšší  nadmořské výšky

2.Vyšší počet generací

3.Invazivní druhy



Vývojový cyklus Typy poškození

Zavíječ kukuřičný  



Rozšíření zavíječe kukuřičného

1991-20001961-1990

+1,0°C +1,8°C +2,5°C

+0,6°C



..ale největší HROZBA 
jsou (hydro) meteorologické extrémy

SUCHO

Vichřice, jarní 

mrazíky, kroupy

Povodně, 

vlny veder, zimní 

mrazy
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Sucho a jeho dělení

Meteorologické

Zemědělské

Hydrologické

Socio-
ekonomické



Nedávná minulost 2012-2016



Agrometeo-extrémy 2012-2016

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

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. Významné sucho ve středních a východních Čechách



Agrometeo-extrémy 2012- 2016
sucho = více než polovina z nich

1. Zima (listopad až ½ února) – nižší polohy bez souvislé sněhové 
pokrývky (zimní sucho 2012)

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 (????) - 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. Dduben 2016 – plošné jarní mrazíky

16. Významné sucho ve středních a východních Čechách

9/16



Vzdálenější minulost 1961-2012



Trend vývoje sucha pro ČR 
(1961-2012)



Sucho – nejvýznamnější 
meteoextrém v zemědělství

Pojištění = 7 pojišťoven v ČR
 Česká pojišťovna

 Generali

 Hasičská vzájemná pojišťovna,

 Agra pojišťovna

 ČSOB Pojišťovna 

 Kooperativa

 Allianz

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

 důkaz???



Co se suchem ?



1. stupeň adaptačního 
procesu

www.intersucho.cz



www.intersucho.cz 



Půdní vlhkost = Nasycení půdy



Nasycení půdy 9.10.2016



Intenzita sucha



Informace o aktuální zásobě vody v 
půdě – stupně sucha



Okresní (katastrální) 
úroveň

všech 76 okresů
13 099 katastrů



Sucho a půdní vlhkost v okresech



Sucho v okresech 



Okres Hradec Králové  9.10.2016



Okres Pardubice 9.10.2016

0 - 40 cm

0 - 100 cm

!! Katastry až na 500 x 500 m



Okres Hodonín 9.10.2016

0 - 40 cm

0 - 100 cm

!! Katastry až na 500 x 500 m



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



Stav (dopadů) sucha očima agronomů   



Stav sucha očima agronomů

návod



130 aktivních respondentů z 45 okresů



Dopady do zemědělství 130/45



www.intersucho.cz 



Nabídka předpovědí   



Denně aktualizované!! 



Produkt ISSS  - Integrovaný systém 
sledování sucha (2015) - animace



Slovensko =www.intersucho.sk



www.intersucho.sk –
SLOVENSKO



Sucho na Slovensku v roce 2015



www.intersucho.eu - EVROPA



www.intersucho.eu – EVROPA
biomasa



Biomasa



www.intersucho.eu – EVROPA
vlhkost půdy



Vlhkost půdy



A jak budoucnost???????

Konkrétní vývoj 

www.klimatickazmena.cz

RCP 2,6   4,5   8,5



www.klimatickazmena.cz



Délka vegetační sezóny

2030

2050

2090



Vysoké teploty a suché epizody

2030

2050

2090



RCP 2,6

Změna vodní bilance 
www.klimatickazmena.cz

2030

2050

2090



Srážky

2030

2050

2090



SNÍH

2030

2050

2090
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Nejen sucho… Ale i velká voda! 



..zajímá to (v politice) 
někoho????



OVM – 6.9.2015



OVM – 25.9.2016



Zájem JMK



Generel vodního hospodářství krajiny ČR 

7.10.2015



Generel VHK ČR

Hlavní cíl: minimalizovat zranitelnost 
krajiny vůči HM extrémům



VYMEZENÍ OHROŽENÝCH OBLASTÍ

RIZIKO NEDOSTATKU  VLÁHY 
PRO ROSTLINY

SUCHO  NA JAŘE

SUCHO  V LÉTĚ

VÝSKYT RIZIKOVÝCH 
PŮDNÍCH PODMÍNEK

RIZIKO 
LOKÁLNÍHO/PŘECHODNÉHO 

NADBYTKU VODY

PLOŠNÁ EROZE

SOUSTŘEDĚNÝ 
SMYV

ŠKODA NA 
MAJETKU/ŽIVOTECH

Identifikace hlavních rizik



Vysýchavé půdy Zastoupení (%) Výměra [ha] 

Vysýchavé půdy 3,00 125 180 

Ostatní zemědělská půda 97,00 4 045 589 

Celkem 100,00 4 170 769 

 

Vysýchavé půdy Zastoupení (%) Výměra [ha] 

Vysýchavé půdy 3,00 125 180 

Ostatní zemědělská půda 97,00 4 045 589 

Celkem 100,00 4 170 769 

 

Vymezení ohrožených oblastí – vysýchavé půdy



Zemědělské sucho – jarní a letní



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 



Adaptační opatření –
pilotní studie



Bulhary:

- Cca 800 ha s dominancí pšenice, 

sladovnického ječmene a pícnin

- Významné plochy vinic a cukrové 

řepy

- Mléčný skot

- Pravidelně ohrožován suchem 

závlahy cca 50ha pro zajištění píce´-

potenciál 250 ha

Vraný: 

- Cca 3000 ha s dominancí pšenice, 

řepky sladovnického ječmene a 

pícnin

- Významné plochy chmelnic a 

cukrové řepy

- Mléčný skot

- Pravidelně ohrožován suchem bez 

možnosti závlah

Dokážeme navrhnout vhodná opatření?



 Vyhodnocení stávajícího stavu v zájmovém území Bulhary
 Základní podmínky území

 Počet dní se stresem suchem a sníženou dostupností vláhy
 Charakteristika půdních poměrů v zájmovém území ZD Bulhary
 Základní charakteristiky BPEJ
 Limity využití území
 Vodní eroze
 Kritické body a dráhy soustředěného odtoku
 Detail multikriteriální analýzy v zájmové oblasti ZD Bulhary

 Změna klimatu jako rizikový faktor
 Vláhová potřeba a posun výrobních oblastí
 Očekávaná změny klíčových faktorů

 Návrh organizačních a agrotechnických opatření pro omezení erozních jevů
s ohledem na riziko sucha

 Návrh opatření adaptačních opatření směřujících k resilienci produkce vůči
suchu v ZD Bulhary

 Odhad dopadů změny klimatu na produkční schopnost a klíčové indikátory
produktivity – únor 2016

 Ekonomické vyhodnocení navržených opatření a odhadovaný efekt na
ekonomiku podniku – březen 2016

 Projednání závěrů s vedením podniku a zástupci AK a JMK – duben 2016:
 Návrh realizace konkrétních opatření (JPÚ, demonstrace agrotechniky) –

duben2016
 Stanovení finančních nákladů na realizaci pilotního projektu – květen 2016
 DOPORUČENÍ A ZÁVĚRY – květen 2016 

Struktura pilotní studie

• Identifikace rizik
• Vícenásobná analýza
• Návrh adaptací
• Ekonomicky profit
• Finance na realizaci



Adaptační opatření -
krajina



Možná  adaptační opatření –
rozhodující role uživatelů půdy

 zachytit vodu ze srážek na ploše pozemku - v povodí 

 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 – 35 ha
 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



Retenční kapacita – vesnice v údolích



Dráha soustředěného odtoku 



Protierozní ochrana formou stabilizace drah 
soustředěného odtoku



Dráha soustředěného odtoku



Příklad protierozních pásů – pole nad 35 ha 



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

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



Protierozní agrotechnologie - minimalizace



Setí do krycí plodiny-mulč a 
kukuřice, meziplodiny



Vláhová bilance

• Krajiny

• Půdy



 Rybníky x mokřady

 Malé x velké nádrže?

 Malé = protipovodňové, závlahové

 Velké nádrže = nadlepšení  průtoků  v 
době sucha – výstavba 

 Nové Heřminovy – povodí Odry (5,6 mld Kč)

 Poldr Skalička – povodí Moravy (3,5 mld Kč) 
– řeka Bečva

Krajina - Rybníky, Nádrže



 plocha světa má jen 11 % zemědělské 
půdy

 z ní je 17 % zavlažováno

 těchto 17 % vyprodukuje 45 % potravin                  
(!!!!)

Závlahy – mají budoucnost???



Závlahy

V ČR závlahy na 3,6 % zemědělské půdy 

ale funkční cca 1,8 % (privatizace – renovace - ekonomika)

• zelenina a jahody 52,8 % 
• chmelnice a zahrady 24,9 % 
• ovocné sady 14,3 %
• rané brambory 13,1 % 
• vinice 2,2 %
• cukrová řepa 1,9 %

• Za posledních 10 let vybudováno 5 000 ha 
kapkové závlahy



Organická hmota v půdě !!

Vodu v půdě udrží organická hmota

 Kde ji vzít? 



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

1987                                2016



Organická hmota v půdě !!

 Kde ji vzít? 

 Optimum 1 DJ/ha

 DJ = 500 kg živé hmotnosti všech 

zvířat/ha 

 Stav 2015 = 0,2 DJ/ha zem. půdy

 Polovina jak v Německu

 Boj o mléko



Závěr

 agrosektor cítí dopady změnu klimatu 

 pracuje se na adaptačních opatřeních 

 je vstřícnost a zájem politiků

 je zájem veřejnosti! 

 víme co a jak – teď jen přeskočit překážky

(legislativní, ekonomické..)



Děkuji Vám za pozornost !


