
Sucho a klimatický vývoj v ČR

22. květen, 2017



Struktura přednášky

• Změna klimatu a její důsledky

• Základní koncept monitoringu sucha

• Aktuální stav sucha v roce 2017



1. Úvod do problému

• Příčiny globální klimatické změny

• Riziko sucha v ČR a jeho trendy

• Sucho v očekávaných klimatických podmínkách



Změny koncentrace CO2 a dalších plynů v atmosféře



Anomálie povrchové teploty Země vzhledem k období 1910-2000Reakce globální teploty na změnu parametrů atmosféry

https://www.nasa.gov/sites/default/files/thumbnails/image/2016gistempupdateblack.gif



Má klima v ČR doložitelnou tendenci k vyššímu suchu?
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Jaké jsou příčiny častějších epizod sucha v období duben-červen?
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Proč?

Mění se obecná cirkulace atmosféry (nejen) v Evropě



Brázdil et al., 2015, International Journal of Climatology

Ale proč? 

Protože roste koncentrace CO2
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Je nutné se znepokojovat? – z pohledu agrárního sektoru??

Zahradníček, Trnka et al., 2015

ozimá pšenice

ječmen jarní



Kdy bylo největší sucho?



Je nutné se znepokojovat? 
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Je změna klimatu problém jen ledních medvědů?



OČEKÁVANÁ ZMĚNA SRÁŽEKMožné směry vývoje emisí skleníkových plynů



Je nutné se znepokojovat? 



Očekávané změny v počtu dní se stresem suchem
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Jaké jsou disponibilní zdroje vody?
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Pokrytí nároků na vodní zdroje 

Zajištěnost vody 1981-2015
NORMÁLNÍ ROK 5-LETÉ SUCHO 10-LETÉ SUCHO

Zajištěnost vody 2021-2040
NORMÁLNÍ ROK 5-LETÉ SUCHO 10-LETÉ SUCHO
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Potenciální vodní zdroje
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Potenciální vodní zdroje
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Potenciální vodní zdroje



2. Základní koncept monitoringu sucha

• Kudy kráčí svět?

• Koncepce integrovaného systému sledování sucha

• Naše vize a jejich naplňování
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Regionální reakce na globální problém?

1. od roku 1995/rozlišení cca 20 km;
2. více zdrojů, subjektivní
3. se zpětnou vazbou zpravodajů

USA

1. od roku 2011/rozlišení cca 5 km;
2. více zdrojů, objektivní
3. bez zpětné vazby zpravodajů

EU

1. od roku 2014/rozlišení cca 4 km;
2. Model půdní vlhkosti/hydrologický model/objektivní
3. bez zpětné vazby zpravodajů

Německo
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Regionální reakce na globální problém? - InterSucho

1. od roku 2014/rozlišení od 250 m do 5 km dle produktu
2. naprostá většina produktů v rozlišení 500 m
3. více zdrojů

• Stovky pozemních stanic ČHMÚ + vlastní stanice 
CzechGlobe + vlastní modelové nástroje

• Dva nezávislé satelitní systémy – vlastní zpracování
• Stovky spolupracovníků z řad zemědělců a lesníků
• Otevřené/ověřené zdroje (JRC, TU-Wien, Copernicus)

4. jediný systém s operativní předpovědí sucha a dopadů do 
zemědělství

5. unikátní partnerství Akademie věd, univerzity a Státního 
pozemkového úřadu

6. Úzká spolupráce s národní meteorologickou službou (ČHMÚ)

Česká republika

1. od roku 2016/rozlišení od 5 do 20 km dle produktu
2. více zdrojů

• Dva nezávislé satelitní systémy
• V plánu desítky zpravodajů (2018)
• Otevřené/ověřené zdroje (JRC, TU-Wien, Copernicus)

3. předpověď dopadů sucha (2018)

Střední Evropa
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Regionální reakce na globální problém? - InterSucho

NAŠE VIZE

1. Nezávisle, spolehlivě a vědeckými metodami:
• monitorovat aktuální stav sucha a jeho dopady;
• zajišťovat včasnou výstrahu v případě epizod sucha;
• odhadovat dopady sucha v reálném čase;
• Poskytovat kontext v rámci Evropy i předchozích epizod 

sucha.

2. Zvyšovat společenské povědomí o riziku sucha a jeho 
dopadech;

3. Provádět špičkový výzkum v oblasti klimatologie a dopadů 
sucha s cílem zlepšit systémy monitoringu a včasné výstrahy;

4. Spolupracovat s okolními státy na vytvoření integrovaného 
monitoringu i systému společného zvládání epizod sucha.
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Regionální reakce na globální problém? - InterSucho

REALITA:

1. Funguje nepřetržitě od května 2012 (první ~2 roky ve 
zkušebním provozu) – aktualizace 1x týdně

2. Oficiální provoz od počátku sezóny 2014 – produkce 12 
map týdně;

3. Aktuálně cca je připravováno ~ 300 mapových podkladů 
denně (předpověď) tj. několik tisíc map týdně;

4. Stálý tým cca 10 lidí se stará o rozvoj systému – provoz 
běží automaticky a je denně sledován 3 experty ve 
„službě“ – klimatolog/bioklimatolog; GIS-expert; vedoucí 
projektu

Akceptují nás uživatelé?



3. Aktuální stav sucha 4. květnový týden 2017

• Stav půdní vlhkosti ve střední Evropě

• Agrometeorologické a výnosové hodnocení

• Deficit půdní vláhy v ČR

• Intenzita sucha v ČR

• Předpověď na příštích 10 dní

• Výhled na příštích 8 týdnů



Stav půdní vlhkosti ve střední Evropě



Sledování dopadů
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Regionální reakce na globální problém? - InterSucho



Intenzita sucha – pro okresy



Předpověď na příštích 9 dní



Předpověď na příštích 9 dní



Výhled na příští 2 měsíce



Místo závěru – Byla jedna země…Bohemsko se jmenovala

Návrh –
Realistická 
varianta

Návrh –
Maximální 
varianta

Období 2 
• Více srážek a nižší teploty; 
• Obvyklá velikost půdních bloků do 

2 ha;
• Organické hnojení, vysoký podíl 

pícnin, prakticky bez utužení;

Období 1 
• Spíše sušší s vyššími teplotami; 
• Obvyklá velikost půdních bloků nad 

20 ha;
• Nízký podíl organického hnojení, i 

pícnin;
• Vysoká úroveň utužení;



Návrh –
Realistická 
varianta

Návrh –
Maximální 
varianta

Období 2 
• Více srážek a nižší teploty; 
• Obvyklá velikost půdních bloků do 

2 ha;
• Organické hnojení, vysoký podíl 

pícnin, prakticky bez utužení;

Období 1 
• Spíše sušší s vyššími teplotami; 
• Obvyklá velikost půdních bloků nad 

20 ha;
• Nízký podíl organického hnojení, i 

pícnin;
• Vysoká úroveň utužení;



Návrh –
Realistická 
varianta

Návrh –
Maximální 
varianta

Období 2 
• Více srážek a nižší teploty; 
• Obvyklá velikost půdních bloků do 

2 ha;
• Organické hnojení, vysoký podíl 

pícnin, prakticky bez utužení;

Období 1 
• Spíše sušší s vyššími teplotami; 
• Obvyklá velikost půdních bloků nad 

20 ha;
• Nízký podíl organického hnojení, i 

pícnin;
• Vysoká úroveň utužení;



Místo závěru

Návrh –
Realistická 
varianta

Návrh –
Maximální 
varianta

Období 2 
• Více srážek a nižší teploty; 
• Obvyklá velikost půdních bloků do 

2 ha;
• Organické hnojení, vysoký podíl 

pícnin, prakticky bez utužení;

Období 1 
• Spíše sušší s vyššími teplotami; 
• Obvyklá velikost půdních bloků nad 

20 ha;
• Nízký podíl organického hnojení, i 

pícnin;
• Vysoká úroveň utužení;

Opatření v ploše krajiny i opatření technická mají svoje
limity a rizika.

Proto potřebujeme:
Oba typy opatření a to ve správné míře;

Poznání k určení správné míry;

Více odvahy se poznání držet;

Více pokory při hledání řešení.



Závěrem - Vývojový tým



Chcete vědět víc o suchu a změně klimatu?

www.intersucho.cz - monitoring a předpověď sucha

www.klimatickazmena.cz – změna klimatu ve Vaší obci/městě

Kontakt: mirek_trnka@yahoo.com

http://www.intersucho.cz/
http://www.klimatickazmena.cz/
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ZA AUTORSKÝ KOLEKTIV VÁM DĚKUJI ZA POZORNOST

Miroslav Trnka, Petr Hlavinka, Daniela Semerádová, Jan Balek, Zdeněk Žalud,
Lenka Bartošová, Monika Bláhová, Jan Meitner,  Martin Dubrovský, 
Petr Štěpánek, Pavel Zahradníček, Rudolf Brázdil, Petr Dobrovolný, 
Josef Eitziner, Herbert Formayer, Mark Svoboda, Mike Hayes, Martha Anderson  a další
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Potenciální potřeba vody
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Hydrologické sucho

Trnka a Vizina et al., in review


