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Teplota vzduchu – současné klima

1996 - poslední 
podprůměrný rok

2009-2018: +1,9°C



Očekávaná změna teploty vzduchu

Červeně – RCP8.5
Modře    – RCP4.5
Černá      - současnost

- Do roku 2050 – vývoj stejný 
podle obou emisních 
scénářů

- Po roce 2050 „rozevírání 
nůžek“

- Nevyhnutelná změna o 2°C 
do roku 2050

- Současnost je výše než 
výhled modelů pro toto 
období



Očekávaná změna teploty vzduchu

Průměrná změna teploty vzduchu podle 3
modelů (střední, teplý a studený) pro
období 2021–2060 (délka 40 let) podle
dvou emisních scénářů RCP4.5 a RCP8.5,
porovnání oproti referenčnímu období
1981–2010.

Nárůst teplot v Jihomoravském 
kraji o 0,8-2,0°C do roku 2060

Odchylka teploty vzduchu (2041-
2060) oproti současnosti podle 
tří modelů (chladný-střední-
teplý)



Horké (tropické) dny – indikátor sucha

2015

2018

2019



Srážky - současnost

Variabilita převládá nad trendem, mění se charakter srážek

2009-2018: 103 % normálu



Srážky - budoucnost

Velká variabilita mezi modely –
od poklesu až po růst 

Tendence k mírnému růstu

Trend teplot silnější = větší 
výpar

SUCHO

Žádný trend

Největší 
nárůst



Srážky - budoucnost

Rozdíl srážkových úhrnů v 
letech 2041-2060 oproti 

současnosti (vlhký-střední-
suchý model)

Na jižní Moravě nejmenší změna v úhrnu 
srážek, ale silný teplotní trend = nejvíce 

riziková oblast pro výskyt sucha v 
budoucnosti

Průměrná změna (podíl) srážkových úhrnů
podle 3 modelů (střední, teplý a studený) pro
období 2021–2060 (délka 40 let) podle dvou
emisních scénářů RCP4.5 a RCP8.5,
porovnání oproti referenčnímu období
1981–2010.



Sníh - současnost

Rozdíl v množství nového sněhu mezi obdobím 2001-2016  a  1961-2000

Základ pro doplnění půdní 
vláhy a podzemních vod

Na jižní a střední Moravě 
pokles množství nového 

sněhu až o 20 %

Na jižní Moravě je sníh 
nahrazován deštěm

Zima 2016 JM: 128 % srážkového 
úhrnu ALE jen 26 % sněhové úhrnu 

oproti normálu



Sníh – budoucnost JMK

Sníh nad 3 cm
1981-2010:    48 dnů
2021-2040:    23-31 dnů 

Pokles až na polovinu

Sníh nad 10 cm
1981-2010:     30 dnů
2021-2040:     9-15 dnů 

Pokles až na třetinu



Nárůst epizod sucha JM

Horké a suché vlny
(kombinace vysokých teplot a 

nízké půdní vlahy)
1981-2010:     7 dnů
2021-2040:     11-21 dnů 

Nárůst více než dvojnásobný

Vláhová bilance
(poměr srážek a výparu)

1981-2010:     -178 mm
2021-2040:   -193 až -271 mm
Může chybět o 100 mm více 

než nyní





Databáze CzechGlobe

Veřejná dostupnost na portály:
www.intersucho.cz
www.klimatickazmena.cz
www.vynosy-plodin.cz

Připravuje se:
www.firerisk.cz
www.agrorisk.cz



Stav půdní vlhkosti ve střední Evropě



Stres vegetace suchem ve střední Evropě



Deficit půdní vláhy



Intenzita sucha
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Kondice vegetace



Počet dní s vážným nedostatkem vláhy 



Deficit vláhy



Intenzita sucha 



Sucho v ČR – procento území



Předpověď  sucha na příštích 9 dní



Předpověď sucha na příštích 9 dní - aktuální 



Porovnání počtu dní s výskytem stresu suchem - JMK



Očekávaný stav pro následujících 20 let
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Povrchový odtok – má smysl zvyšování retenční schopnosti krajiny JMK?
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Potenciální vodní zdroje, výhled 2021 - 2040



Riziko požárů vlivem změny charakteru počasí



Sledování dopadů sucha na zemědělskou produkci ve střední Evropě



31

Hlášené dopady – květen 2019 
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Odhady dopadů do výnosů 
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Odhady dopadů do výnosů
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Odhady dopadů do výnosů



Co dál??……

Návrh –
Realistická 
varianta

Návrh –
Maximální 
varianta

Varianta 1.

Varianta 2.
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Nástroj RYCHLÉHO, KOMPLEXNÍHO, NEZÁVISLÉHO rozhodování o potřebnosti, 
účinnosti, finanční efektivitě, synergiích a negativních vazbách 

adaptačních opatření 

(na bázi dynamického detailního hydrologicko-hydraulického modelu, rozlišení 1 ha) 

• pilotně pro celé povodí řeky Dyje v rámci programu SUWAC
• posuzování stavu a rizik hospodaření s vodními zdroji
• komplexní nalezení optimálních adaptačních opatření
• zohlednění současných a zejména budoucích potřeb a rizik

1. fáze na povodí řeky Dyje: 
• posouzení stavu dílčích povodí
• komplexní návrh řešení situace v nejvíce rizikovém povodí 3. řádu 



SUWAC
program udržitelné 

dostupnosti vody v 

povodí řeky 

Dyje 

nositelé programu:

- výrobní a společenská praxe

- věda, výzkum a inovace

- veřejná správa

aktuálně: 

Svaz vodovodů a kanalizací měst a 

obcí 

CzechGlobe

Asociace krajů
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CLIMATE 
CHANGE


