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PROČ NARŮSTAJÍ PROBLÉMY 
S HM EXTRÉMY ?

1) klimatické příčiny

2) charakter krajiny a její využívání
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Variabilita a změna klimatu
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Skleníkové plyny a jejich koncentrace

Nárůst koncentrace (od cca 1750)

CO2 35%
CH4 140% 
N2O 18%

emise - (od 1990)  13%

 dlouhé působení (až stovky let)

 dobré promíchávání 

 téměř nezávislost na místě 
vzniku

CO2

N2O
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Klimatická realita ČR
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Průměrná roční teplota pro ČR (1850-2014)
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Průměrné roční srážky pro ČR (1850-2014)



Klimatická realita ČR



….. a charakter krajiny? 



Úvod



….. budoucnost ?



+1,0°C

+2,0°C

1961-2000



1961-2000

Frekvence – sucha: Duben -Červen

+2,0 °C

4-leté sucho

20-leté sucho
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Generel VHK ČR a jeho etapy

Hlavní cíl: minimalizovat zranitelnost krajiny 
vůči HM extrémům

Etapy:

• Definovat tyto extrémy (sucho x voda)

• Multikriteriální analýza

• Vymezit pilotní území 

• Zpracovat adaptační analýzu pro 
současné, ale i očekávané klima

Nová etapa: podpořit rozvoj efektivně 
využitelných závlah



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 
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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



Ekonomické souvislosti – nejvíce rizikové KÚ 
obvykle nepatří do LFA
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Generel vodního hospodářství krajiny ČR

6 rizikových indikátorů

3 x voda                               
 jev snadno popsatelný

 dopady jasné a snadno monitorovatelné

 protipovodňová opatření existují (vodní zákon) a jsou 
relativně jednoduše realizovatelná (finance, legislativa, 
vlastnictví pozemků)

3 x sucho
 jev obtížně popsatelný (často označován jako plíživý) 

 dopady velmi složitě popsatelné (kdy a kde se vyskytuje??)

 opatření proti suchu nejsou nebo v počátcích (novela vodního 
zákona 2016-2017 je bude obsahovat)



Dokážeme reagovat?? Aneb- monitoring sucha 

www.intersucho.cz



Půdní vlhkost



Půdní vlhkost



První krok:  Monitoring 



PILÍŘ 1: Informace o aktuální zásobě 
vody v půdě – stupně sucha



Okresní (katastrální) úroveň

všech 77 okresů
13 099 katastrů



Sucho v okresech – aktuální stav 3.4.2016



Sucho v okresech 



Okres Znojmo



Sucho - okres Znojmo 10.4.2016

0 - 40 cm

0 - 100 cm

!! katastry



Okres Opava



Okres Opava 10.4.2016

0 - 40 cm

0 - 100 cm



PILÍŘ 2: Družicová technologie

Pro ČR zvolen satelit Terra
- provozovatel: NASA
- data: od roku 2000 
- výška letu: 705 km
- záběr snímání: 2230 km (MODIS)
- rozlišení: 250 m
- výpočet VI – NDVI a EVI
- stanovení  kondice (biomasy) vegetace



PILÍŘ 2: dopady na vegetaci



PILÍŘ 2: dopady na vegetaci



PILÍŘ 3: Předpověď
intenzity sucha – denně aktualizovaná



10 denní předpověď sucha   



Předpověď na 15.4.2016



PILÍŘ 4:  stav očima agronomů  



PILÍŘ 4: dopady na zemědělství – 112 
respondentů z 45 okresů



PILÍŘ 4: dopady do zemědělství (..a lesnictví)



Vymezení postižených regionů 2015 
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Dokážeme navrhnout vhodná opatření?



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

V plánu 4-6/2016 - Rakovnicko
3. Případová studie – Lupofyt
Chrášťany – čistě rostlinná 
produkce

V plánu 5-7/ 2016 
Případové studie v dalších 
regionech –
Haná/ Vysočina / jižní Čechy 

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



Vícenásobná analýza 6 parametrů



Návrhy vhodných agronomických, organizačních a technických

opatření, včetně identifikace ochoty podniků tyto změny zavést.

Dokážeme navrhnout vhodná opatření?



Návrhy vhodných agronomických, organizačních a technických

opatření, včetně identifikace ochoty podniků tyto změny zavést.

Dokážeme navrhnout vhodná opatření?



Osnova

1. Proč? 

2. Cíle a etapy GVHK ČR

3. Monitoring sucha

4. Výhled pro 2016

5. Závěr



Závěr 

 Nedostatek/přebytek vody je a bude hrozbou pro krajinu i 

zemědělství (R a Ž produkce)

 Existuje „Strategie přizpůsobení se změně klimatu ČR“ (MŽP)

 Existují závěry Komise „voda – sucho“ (MZe + MŽP)

 Pro zemědělství konkretizuje nutná opatření 

„Generel vodního hospodářství krajiny ČR“

 Cíl – vymezení a postupné zpracování ohrožených území ČR

 Zásadní součástí Generelu je monitoring zemědělského sucha

 Pilotní studie – potvrdit účinnost navržených adaptačních opatření



Děkuji vám za pozornost ! 



Děkuji vám za pozornost ! 


