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CO se to děje s podnebím a 
počasím? 



Globální teplota Země



Globální teplota Země
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Zemědělské sucho v dlouhodobém kontextu

extrémní sucho       silné sucho           slabé sucho

1890 2018



Co se to tedy děje?

Změna klimatu, skleníkový efekt, 

globální oteplování  ???



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 40 %
CH4 140 % 
N2O 25 %

CO2

N2O

CH4



Teplota severní polokoule za posledních 
1000 let  (IPCC, 2014)
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….a budoucnost?
www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



Průměrná roční teplota vzduchu
(RCP 4,5)

2030

2050

2090



Tropické dny – vysoká teplota a 
kroupy (posun na 5-6)!!

2030

2050

2090



Srážky (RCP 4,5)

2030

2050

2090



Sníh (RCP 4,5)

2030

2050

2090



Zemědělství a krajina 2050    
– SWOT analýza napříč ČR

respektující nadmořskou 
výšku 



SWOT – klima analýza na zemědělství

Méně než 400m n. m.
• Silné stránky - kvalitní půdy, silná zemědělská tradice

• Slabé stránky - sucho, silná větrná a vodní eroze, závlahové systémy na hranici

životnosti, malý počet mokřadů a vodních nádrží či ploch,malá výsadba větrolamů.

• Příležitosti -možnosti rozšíření pěstování teplomilných plodin a odrůd, zavedení

kapkových resp. mikrozávlah, větší podíl trvalých kultur a plodin s vyšší přidanou
hodnotou.

• Hrozby narůstající sucho, eroze, absence sněhové pokrývky, výskyt silných

holomrazů, zničující jarní mrazy, výskyt invazivních chorob a škůdců, vyšší počet
letních dní s dopadem na fenologii a výnos polních plodin, vyšší počet tropických dní
s dopadem na zdraví a živočišnou výrobu, vysoká variabilita výnosů, snížení hladin
vodních ploch a omezení průtoků řek s dopadem na chov ryb, vyšší riziko požárů,
frustrace ze zemědělských výsledků a riziko opuštění půdy, zvýšení nezaměstnanosti.



Dopady (hrozby a příležitosti) 

1. Vegetační období

2. Výrobní oblasti

3. Sucho

4. Choroby a škůdci

5. Výnosy 



2030

2050

2090

• Doba vegetace se do roku 2050 prodlouží o 20-30 dní
• Jarní mrazíky
• Předčasné vyčerpání vody
• Vyšší polohy profitovat (GD)

Výrazně se prodlouží vegetační období

Včely!!



2030

2050

2090

Jarní mrazíky (pod 0 °C) před tím 
5 dnů nad 10 °C (2050 – JM každý 2. rok)



Rok 2017



Rok 2018



Rok 2019



Nejen jaro, i podzimní prodloužení aneb 
jižní Morava 1.12.2019



Pozitiva: vyšší polohy? Krnov 450 m n.m,  

…polák



Rok 2050 SWOT – analýza v 
zemědělství

400–800 m n. m.
•Silné stránky – relativní dostatek srážek, pro ozimy důležitý výskyt sněhové pokrývky, nižší výskyt vln veder.

•Slabé stránky – méně kvalitní půda, vodní i větrná eroze.

•Příležitosti – delší vegetační sezóna, zvýšení výnosů polních plodin, možnosti rozšíření pěstování teplomilných plodin a

odrůd, zvýšení obsahu organických látek v ornici a zlepšení kvality humusu, možnost pěstování rychle rostoucích dřevin a bylin,
potenciál na chov dobytka.

•Hrozby – narůstající sucho, zvyšující se dehumifikace půd v důsledku porušení vodního režimu půdy, silnější vodní eroze,

vyšší riziko požárů.



Změna klimatu jako příležitost  
Vysočina 2050



Vysočina (část Pard.kraje) 2050

Teplota
(2050)

Srážky
(2050)

Sníh
(2050)



1. Vegetační období

2. Výrobní oblasti

3. Sucho

4. Choroby a škůdci

5. Výnosy

Dopady (hrozby a příležitosti) 



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



Což není změna k „lepšímu“

1961-2000

+1,0°C

+2,5°C



2030

2050

2090

Riziko zimních mrazů (pod -20 °C)
Snižuje se, ale pořád dost aby tu nebyly citlivé= (např. subtropické) druhy



1. Vegetační období

2. Výrobní oblasti

3. Sucho

4. Choroby a škůdci

5. Výnosy

Dopady (hrozby a příležitosti) 



Sucho
vzdálenější minulost 1961-2012



Trend vývoje sucha pro ČR 
(1961-2012)

Pozitivní trend k vlhku

Negativní trend k suchu



Současná situace 

2015-2019 



Průměrná odchylka teploty vzduchu 2015 – 2019 

od průměru (1981-2010)   pro ČR        +1,3°C



Kumulovaný deficit srážek za 5 let 2015-2019  
(od 1981-2000) průměrný deficit pro ČR = 418 mm 



První krok k Adaptacím = Diagnóza

www.intersucho.cz
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www.intersucho.cz – 16.2.2020



3.2. a 4.2. přišly (konečně i do Čech) deště



Sucho 2019 (6.1.– 29.12.) 



www.intersucho.cz



Správný pohled na sucho



Děkujeme naším zpravodajům - 2018

8.3.

27.9.



okresní (katastrální) úroveň

všech 76 okresů
13 099 katastrů



www.intersucho.cz



Sucho a půdní vlhkost v okresech



Sucho a půdní vlhkost v okresech



Okres  Olomouc - 16.2.2020

0 - 40 cm

0 - 100 cm



www.intersucho.cz - předpovědi



www.intersucho.cz – Předpovědi



DENNÍ PŘEDPOVĚĎ SRÁŽEK (18.2.-27.2.) 



DENNÍ PŘEDPOVĚĎ SUCHA (18.2.-27.2.) 



Nejvyšší bonus
pouze pro registrované 

experty



www.intersucho.cz



BONUS – DENNÍ PŘEDPOVĚĎ PRO KATASTR

srážky  (mm)

vlhkost (%)

teplota  (°C)

vítr (m/s)



www.intersucho.sk



www.intersucho.eu



Sucho a budoucnost = 2050?



www.klimatickazmena.cz

2030

2050

2090



1. Vegetační období

2. Výrobní oblasti

3. Sucho

4. Choroby a škůdci

5. Výnosy

Dopady (hrozby a příležitosti) 



Choroby a škůdci - obecně

• Vyšší polohy (zavíječ, mandelinka… )

• Více generací (křísek polní, štítenka z., mandelinka b., obaleč

o, lýkožrout s,)

• Vyšší výskyt teplo a suchomilných (obaleč m,

krytonosci, mšice)

• Nižší výskyt vlhko a chladnomilných

(plodomorky, květilka zelná)

• Kalamitní přemnožení (hraboši…. )

• Asynchronizace fenologie (píďalka podzimní)

• Invazivní druhy (bázlivec k., rak mram…)



Vývojový cyklus Typy poškození

Zavíječ kukuřičný  



Rozšíření zavíječe kukuřičného

1991-20001961-1990

+1,0°C +1,8°C +2,5°C

+0,6°C



1. Vegetační období

2. Výrobní oblasti

3. Sucho

4. Choroby a škůdci

5. Výnosy

Dopady (hrozby a příležitosti) 



Dopady: Jihomoravský kraj 
(2009 -2019)



Dopady: Jihomoravský kraj



www.vynosy-plodin.cz



Cukrová řepa - 2018



Ječmen jarní 2019



Něco pozitivního na závěr



Vinná réva – cukernatost 
(1981-2018)

Trend růstu jakosti vína

teploty, sucho, rozložení srážek – pozitivní vliv na cukernatost

19,3 °NM



Pěstování odrůd vinné révy - HI

2030

2050

2090



Závěry

• Klima se mění a Sucho = dopad č.1

• Vyšší polohy produkčnější

• Nižší polohy kolem 2050 klima jako současný jih Evropy

• Posílení Polska (sever), jablka

• ADATACE = i šlechtění  

• Ranost – pozdnost (extrémně R a P)

• Suchovzdornost  (WUE)

• Mrazuvzdornost

• Odolnost proti stresu z vysokých teplot

• GMO – kukuřice (zavíječ), ale i další škůdci



Děkuji za pozornost



Děkuji za pozornost



www.intersucho.cz – až 2 měsíce


