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Pěstování vinné révy v podmínkách 
změny klimatu 

– hrozby a příležitosti

Zdeněk Žalud a kol.

Mendelova univerzita v Brně 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Mikulov, 21.2.2019



Globální teplota Země
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Klimatická realita v ČR

Průměrná roční teplota pro ČR (1800-2018)

Průměrné roční srážky pro ČR (1804-2015)
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Rok 2018 teplota (+2,5) a srážky (83 %) 
Jihomoravský kraj

měsíc

Tprům

(°C)

Normál 

(°C)

Odchylka

(°C)

Srážky 

(mm)

Normál 

(mm)

Podíl 

(%)

leden 1,9 -2,6 4,5 38 30 127

únor -2,6 -0,6 -2,0 17 30 57

březen 1,9 3,4 -1,5 24 29 83

duben 14,3 8,6 5,7 16 38 42

květen 17,6 13,5 4,1 53 65 82

červen 19,2 16,6 2,6 62 75 83

červenec 21,1 18,1 3,0 49 64 77

srpen 22,6 17,6 5,0 31 61 51

září 15,9 13,9 2,0 90 41 220

říjen 11,4 8,8 2,6 18 34 53

listopad 5,3 3,3 2,0 18 42 43

prosinec 1,2 -0,7 1,9 32 33 97

Zdroj: ČHMÚ
(Normál 1961-1990)



Rok 2018 = extrémní sucho

ALE 



Rok 2017



Kumulovaný deficit za 4 roky (2015-2018)



Náhoda ? 

Bohužel ne….. Trvalý stav

Nazývá se Změna klimatu



Co to je?



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 35 %
CH4 140 % 
N2O 18 %

CO2

N2O

CH4



Teplota severní polokoule za posledních 
1000 let  (IPCC, 2014)
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Vinohradnictví
zajímají dopady!! 



Čtyři příklady 

• Klima

• Vegetační doba 

• Počasí – extrémy

• Výnos a kvalitu



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



www.klimatickazmena.cz



Průměrná roční teplota vzduchu
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2090



Srážky
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2030

2050

2090

Zimní mrazy (pod -20 °C)



Čtyři příklady 

• Klima

• Vegetační doba (Rajonizace)

• Počasí – extrémy

• Výnos a kvalitu



Výrazně se prodlouží vegetační období

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

Zkrácení přechodných období

Průměrná délka vegetačního období               

[dny]

1961-2000

Průměrná délka vegetačního období 

[dny]

2050 (A2  HadCM)

+2,5°C



Kyjov

2.2.2018                    13.10.2018



Vinice - LPIS 16.6.2018 



Pěstování odrůd vinné révy - HI
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Čtyři příklady

• Klima

• Vegetační doba (rajonizace)

• Počasí – extrémy

• Jarní mrazíky

• Sucho

• Výnos a kvalitu



2030

2050

2090

Jarní mrazíky (pod 0 °C) před tím 
5 dnů nad 10 °C



 advekční:

přemístěním studených vzduchových hmot

Jaro: NE proudění

 radiační:

inverzní = jasná obloha, nízká vlhkost,
bezvětří

lokální výskyt

Jarní mrazík



Zahřívání 
přes den

Vytvoření vrstvy
studeného 
vzduchu

Vytvoření jezera

studeného vzduchu

Zahř
ív

Rychlé 
ochlazování při 

bezoblačné 
obloze



Ochrana závlahou – uvolnění latentního tepla
- nesmí se přerušit!!



Ochrana závlahou – uvolnění latentního tepla
- nesmí se přerušit!!



Poškození mrazem

Sekundární očko poté co primární 
zmrzlo



Rozrušení inverzní vrstvy



Ochrana větrným generátorem 





Parafínové svíce

Svíce hoří mírným plamenem vysokým přibližně třicet 

centimetrů, a to šest až osm hodin.



Ochrana vyhříváním 



Po mrazících
SUCHO



Výskyt agrometeo-extrémů 2012-2018

1. Zima 2012 – 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
17. Jarní mrazy – duben 2017
18. Jarní sucho – 2017 
19. Sucho jarní i letní - 2018



Výskyt agrometeo-extrémů 2012-2018

1. Zima 2012 –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
17. Jarní mrazy – duben 2017
18. Jarní sucho 2017 
19. Jarní a letní sucho 2018

11/19



Sucho
vzdálenější minulost 1961-2012



Trend vývoje sucha pro ČR 
(1961-2012)

Pozitivní trend k vlhku

Negativní trend k suchu



První krok k Adaptacím = Diagnóza

www.intersucho.cz



www.intersucho.cz



www.intersucho.cz – 17.2.2019



Půdní vlhkost = nasycení půdy



Nasycení půdy 17.2.2019



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



Kondice vegetace – 11.11.2018



.

Družice  – a druhé „jaro“ na Moravě v roce 

2018

18.3.

11.11.



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 Břeclav – 17.2. 2019

0 - 40 cm

0 - 100 cm



okres Znojmo – 17.2. 2019

0 - 40 cm

0 - 100 cm



www.intersucho.cz 
nabízí časoprostorové přehledy 



Rok 2015

27.12.

1.3.



… a rok 2016 



A ještě 2017  (30.4.- 27.8.) 



A vloni 2018

11.3.

4.11.



Stav (dopadů) sucha očima vinohradníků



Jak vyplnit dotazník

Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



Stav (dopadů) sucha očima agronomů



Stav (dopadů) sucha očima agronomů
cca 250 aktivních expertů



Děkujeme naším zpravodajům - 2018

8.3.



Jsme i předpovědní web



www.intersucho.cz - předpovědi



Denně aktualizované !!



DENNÍ PŘEDPOVĚĎ SRÁŽEK 



DENNÍ PŘEDPOVĚĎ MINIMÁLNÍCH TEPLOT 



Nejvyšší bonus
pouze pro registrované 

experty



BONUS – DENNÍ PŘEDPOVĚĎ PRO KATASTR

srážky  (mm)

vítr (m/s)

teplota  (°C)

vlhkost  (%)





www.intersucho.sk



www.intersucho.sk



www.intersucho.eu



Čtyři příklady

• Klima

• Vegetační doba (rajonizace)

• Počasí – extrémy

• Výnos a kvalitu



Víno? Pivo? 



Chmel – výnosy 1954-2016

Trend růstu výnosů díky lepší ochraně chmele a závlaze

1 t.ha-1

Možný et.al. 2017



Chmel – pivovarská hodnota
1981-2016

Problém – klesající obsah pivovarsky hodnotných kyselin -

způsoben počasím (růstem teplot a slunečního svitu)

ALFA (%)



Chmel – produkční plocha 
1900 -2016

Dramatický pokles

Klesá rentabilita pěstování – růst nákladů, kolísavá poptávka

Hledání nových odrůd

199514 000 ha

4 000 ha

1900

201510 000 ha



Vinná réva – výnosy
1954-2016

Stagnace výnosů, časté poklesy v důsledku poškození révy mrazem

4,8 t.ha-1



Vinná réva – cukernatost 
(1981-2016)

Trend růstu jakosti vína

teploty, sucho, rozložení srážek – pozitivní vliv na cukernatost

19,3 °NM





Rozhovor „Voda v JMK“



Závěry

Klima se mění

Hrozby

• Delší vegetační období 

• Jarní mrazíky

• Sucho 

Příležitosti

• Sucho

• Větší plochy

• Širší paleta odrůd

• Kvalita



Děkuji za pozornost!



Děkuji za pozornost!





Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz

Shrnutí:

• Dotazník přístupný online

• Při prvním přihlášení dostanete do mailu heslo

• Dotazník vyplňujete 1x týdně 

• Sběr dotazníků – pondělí 4:30 až čtvrtek 12:00

• Vyplnění dotazníku za 1 KÚ = max. 5 minut

• Nic neměříte

• Dotazník si pamatuje odpovědi z minulého týdne

• Dostáváte předpovědi + pomoc sami sobě



roky
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ta

Variabilita a změna klimatu



Co na klima říká příroda?
- 2.0 dny/

dekádu

- 1.6 dne/

dekádu

- 2.1 dne/

dekádu

1960 2010



➢ Fenologická fáze: Začátek nalévání oček

➢ Popis: První zvětšení, barva hnědá

➢ Letální teplota (°C):  

Zničeno

10% 50% 90%

-10,5 -13,9 -19

Vinná réva



➢ Fenologická fáze: Plné nalití

➢ Popis: Výrazné nalití, barva růžová

➢ Letální teplota (°C):  

Zničeno oček

10% 50% 90%

-3,3 -6 -12,2

Vinná réva



Vinná réva

➢ Fenologická fáze: Otvírání pupenů (oček)

➢ Popis: Objevení se špičky listu.

➢ Letální teplota (°C):  

Zničeno oček

10% 50% 90%

-2,2 -3,8 -8,9



➢ Fenologická fáze: První list

➢ Popis: List 90° od kmene

➢ Letální teplota (°C):  

Zničeno oček

10% 50% 90%

-2,2 -2,7 -6,1

Vinná réva



➢Fenologická fáze: Druhý list

➢Popis: dva listy  90° od kmene

➢ Letální teplota (°C):  

Zničeno oček

10% 50% 90%

-1,6 -2,2 -5,6

Vinná réva



➢Fenologická fáze: Třetí list

➢Popis: Tři listy 90° od kmene

➢ Letální teplota (°C):  

Zničeno oček

10% 50% 90%

-2,2 -2,7 -3,3

Vinná réva



Způsoby protimrazové ochrany

Zavlažování - až do -6° spolehlivé
(dávka 2-3 mm/hod)

1) uvolnění latentního tepla při mrznutí
2) zavlažení půdy zvýší se tepelná vodivost a tím rychlejší

přísun tepla z hloubky k povrchu,
3) vlhkost vzduchu se zvýší a tím opět zabrání se

vyzařování z povrchu

Zadýmování, vyhřívání
sníží se vyzařování z povrchu význam jako oblačnost

umělá cirkulace
rozruší se inverzní vrstva

přikrývání rostlin
mulčování - princip je, že se zdvihne aktivní povrch nad

porost a tak nejvíce ztrácí ta přikrývka

růstové regulátory (modrá zelená
skalice??) u ovocných stromků – snaha oddálit
začátek vegetace



Ochrana závlahou – uvolnění latentního tepla
- nesmí se přerušit!!



Závlaha x vinice



Závlaha x vinice



Parafínové svíce

Svíce hoří mírným plamenem vysokým přibližně třicet 

centimetrů, a to šest až osm hodin.



Ochrana vyhříváním 



Ochrana větrným generátorem 





Vyplatí se NASADIT vrtulníky?
Sadaři v Tuchorazi si od pojišťovny nechali několikrát zpracovat 
nabídku na pojištění svých 350 ha ovocných sadů. Požadované 

pojistné se pohybovalo v řádech milionů korun a náklady by navýšilo 
tak neúměrně, že to nebylo přijatelné.

Letos se tedy rozhodli kvetoucí příslib budoucí úrody ochránit před 
mrazy pomocí vrtulníků. Bylo to "buď, a nebo". Nad sady létali 

zhruba dvě hodiny denně po celých šest dní. Nebezpečí pomrzlých 
květů zažehnali, reálné náklady se pohybují v řádech statisíců korun. 

Druhotným efektem celé akce je navíc bonus v podobě dokonale 
opylovaných jabloňových květů - víření vzduchu vykonalo své.
"Už se ozvali ovocnáři z Polska, kteří samozřejmě řeší podobné 
problémy," komentuje Michal Petrů s úsměvem rozruch, který 

vyvolali zdánlivě nesmyslnou, ale evidentně průkopnickou akcí.
Zdroj:http://hobby.idnes.cz/ovocnari-porucili-vetru-desti-pred-

mrazem-jablone-zachranily-vrtulniky-14q-/hobby-
zahrada.aspx?c=A090428_112307_hobby-zahrada_mce

http://hobby.idnes.cz/ovocnari-porucili-vetru-desti-pred-mrazem-jablone-zachranily-vrtulniky-14q-/hobby-zahrada.aspx?c=A090428_112307_hobby-zahrada_mce


Agtrometeorologické extrémy

SUCHO

Vichřice, 

jarní mrazíky, 

kroupy

Povodně, 

vlny veder, zimní 

mrazy



Sucho a jeho dělení

Meteorologické

Zemědělské

Hydrologické

Socio-
ekonomické



Monitoring dopadů sucha –
www.intersucho.cz



Jak zvolit KÚ, pro která vyplňuji dotazník?

- Název katastru vyberete z nabídky, podle vašeho okresu

Monitoring dopadů sucha –
www.intersucho.cz



Hodnocení půdní 

vlhkosti pro 

aktuální týden a 

za poslední 3 

měsíce

Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



Porovnání reality s 

mapami webu 

intersucho.cz

Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



ISSS – www.intersucho.cz

Ad. 0 není důvod se obávat o výnosy

Ad. 1 např. poškození mrazem

Ad. 2-5 odhad je prováděn dle aktuálního stavu, pokud je porost sklizen vycházejte z 

těchto dat, před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostu; jedná 

se o porovnání aktuálního stavu oproti průměru z posledních 3 let

Ad. 2-3 pokles výnosů do 10% nebo 10-30%

Ad. 4-5 jedná se o poškození zásadního charakteru/extrémní poškození. BĚHEM 

SEZÓNY POŠLETE ALESPOŇ JEDNU FOTOGRAFII POROSTU. 



Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz

HODNOCENÍ 

DOPADŮ 

SUCHA NA 

PRÁVĚ 

PĚSTOVANÉ 

PLODINY



DOTAZNÍKY
SLOVNÍ 

HODNOCENÍ
FOTOGRAFIE

MZe, Agrární komora ČR, Média, spolupráce s dalšími subjekty

Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz



ISSS – www.intersucho.cz

Dopadové otázky 

• Ozimá pšenice

• Ozimý ječmen

• Žito ozimé

• Jarní ječmen

• Oves

• Ozimá řepka

• Slunečnice

• Mák setý

• Chmel

• Cukrová řepa

• Brambory

• Kukuřice na zrno

• Kukuřice na siláž

• Vojtěška 

• Jeteloviny 

• Trvalé travní porosty



Monitoring dopadů sucha – www.intersucho.cz

Shrnutí:

• Dotazník přístupný online

• Při prvním přihlášení dostanete do mailu heslo

• Dotazník vyplňujete 1x týdně 

• Sběr dotazníků – pondělí 4:30 až čtvrtek 12:00

• Vyplnění dotazníku za 1 KÚ = max. 5 minut

• Nic neměříte

• Dotazník si pamatuje odpovědi z minulého týdne

• Dostáváte předpovědi + pomoc sami sobě



Rok 2018 teplota (+2,1) a srážky (77 %) 
průměr ČR 

měsíc

Tprům

(°C)

Normál 

(°C)

Odchylka

(°C)

Srážky 

(mm)

Normál 

(mm)

Podíl

(%)

leden 1,8 -2,8 4,6 48 42 114

únor -3,5 -1,1 -2,4 14 38 37

březen 0,8 2,5 -1,7 32 40 80

duben 12,7 7,3 5,4 20 47 43

květen 16,2 12,3 3,9 62 74 84

červen 17,5 15,5 2,0 74 84 88

červenec 19,7 16,9 2,8 41 79 52

srpen 20,6 16,4 4,2 36 78 46

září 14,5 12,8 1,7 65 52 125

říjen 10,0 8,0 2,0 35 42 83

listopad 4,3 2,7 1,6 18 49 37

prosinec 1,2 -1,0 2,2 72 48 58

Zdroj: ČHMÚ
(Normál 1961-1990)


