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Průběh počasí významně ovlivňuje veškeré procesy v krajině, tedy
i růst a vývoj zemědělských plodin. Z tohoto pohledu je tedy počasí jedním z nezastupitelných výnosotvorných prvků. Výnosy zemědělských plodin ovlivňuje hlavně výskyt a množství srážek a průběh
teploty vzduchu. Z pohledu agroklimatologického, tedy z analýz
vztahu mezi vláhovými a teplotními podmínkami na straně jedné
a růstem a vývojem rostlin na straně druhé vyplývá, že jde o velmi
složitou vazbu. Podnebí České republiky je zároveň typické svou výraznou proměnlivostí a výskyty extrémních stavů jako jsou například
výrazné teplotní výkyvy, intenzivní srážkové epizody, nebo naopak
nedostatečné množství srážek v kombinaci s intenzivním výparem
způsobující následně deficit vody v půdě a sucho jsou jeho nedílnou
součástí. Dopady klimatu na zemědělství se pak současně zvětšují i s postupující klimatickou změnou. Z toho vyplývá aktuálnost
a potřebnost řešení problematiky klimatu, jeho sledování a analýzu
i s ohledem na časoprostorový výskyt a vývoj extrémních událostí
jako jednoho z limitujících faktorů v krajině a v zemědělství. ČHMÚ
jako ústřední státní ústav ČR pro obory meteorologie a klimatologie
tedy v rámci spolupráce na řešení Generelu vodního hospodářství
krajiny ČR zpracoval podklady a analyzoval agroklimatické podmínky pro studované pilotní lokality za posledních 55 let.
Při analýze teplotních a srážkových poměrů je možné obecně
na území ČR pozorovat zvyšování průměrné roční teploty v posledních 50 letech přibližně o 0,3 °C za 10 let, kdy se pak za posledních
20 let průměrná roční teplota ve srovnání s obdobím 1961 – 2010
zvýšila o vice než 0,8 °C. V letních měsících se rychleji otepluje území Moravy, v ostatních měsících (zejména na přelomu zimy a jara)
naopak území Čech. Co se týká ročních srážkových úhrnů, převážně
je pozorován mírný nárůst, který je výraznější v západní části ČR,
na východě je nárůst menší a v oblastech jižní Moravy je pozorován
mnohdy spíše pokles. V rámci roku pak narůstá úhrn srážek v letním
období a naopak značný pokles srážkových úhrnů připadá na jarní
měsíce. Klimatické podmínky v rámci konkrétních pilotních lokalit
tyto poznatky do značné míry reflektují.
Ze zkoumaných území nejjižněji položená lokalita Bulhary vykazuje
za posledních 30 let trend růstu průměrné teploty vzduchu ve vegetačním období 0,6 °C za 10 let. U srážek dochází také k nárůstu

ročních úhrnů s tím, že v letním období významně roste počet dnů
s vyššími srážkovými úhrny. Průměrná hodnota vláhové bilance,
tedy bilance srážek a výparu je za vegetační období negativní a to
-131 mm. U obou lokalit ve Středočeském kraji Vraný a Chrášťany
došlo k výraznému nárůstu průměrné teploty v posledních 15 letech zhruba o 1 °C proti období 1961 – 1990 a nejvýraznější je rostoucí trend u zimních měsíců přibližně o 0,4°C za 10 let. V Chrášťanech došlo v posledních 15-ti letech také k výraznému nárůstu
počtu letních a tropických dnů. Roční srážkové úhrny mají rostoucí
trend, s tím, že průměrně nejméně srážek v obou lokalitách spadne
v únoru. Významný trend snížení srážkového úhrnu bylo zaznamenáno v dubnu v lokalitě Vraný. V obou lokalitách je následně
zaznamenán růst hodnot výparu a to výrazně v první čtvrtině roku,

což může následně v kombinaci s nedostatkem sněhové pokrývky
v zimě a deficitem srážek v tomto období znamenat potenciální
problém v zajištění dostatku vláhy pro důležité fáze růstu některých plodin. V druhé moravské lokalitě Ostrožsko byl podobně jako
u předchozích lokalit zaznamenán nárůst průměrných ročních teplot, kdy nejvýrazněji je pozorován rostoucí trend u letních měsíců
a to 0,45°C za 10 let. V oblasti je současně zaznamenán také mírný
růst hodnot ročních srážkových úhrnů. Ve výsledku tak převládají

mírně pozitivní roční hodnoty vláhová bilance, nicméně s velmi výraznou meziroční variabilitou.
Z celkového pohledu se ukazuje významná role systémů a metod
monitoringu počasí a klimatu, kdy na základě těchto informací lze
vyhodnocovat vývoj a současný stav klimatických podmínek v různých lokalitách a také kvalifikovaně stanovit možný trend změn
těchto podmínek.
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