ČESKO | Téma
Česko zažívá jeden z nejteplejších roků
historie. Půda vysychá, úroda bude horší
„Normální“ déšť je čím
dál vzácnější. Převládají delší období bez
jediné kapky střídaná
silnými bouřkami, jež
půdu příliš nezavlaží.
ALEŠ VOJÍŘ
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a první pohled to
vypadá, že se počasí už definitivně
zbláznilo: zatímco
meteorologové varují před
extrémními srážkami na
severovýchodě Moravy, velkou část republiky svírá sucho. Jeho výjimečná až extrémní podoba panuje
téměř na třetině území.
A nadcházející prudké
srážky situaci nijak výrazně
nevylepší.
EXTRÉMNÍ LÉTA
Suchem – ať už počínajícím,
či extrémním – nyní trpí
naprostá většina republiky,
vyplývá z údajů portálu
Intersucho. Nejhorší situace
panuje na Zlínsku, střední
Moravě a ve východních
Čechách.
„Rok 2018 je dalším ze
suchých let, která od roku
2012 pravidelně zažíváme,“
komentuje situaci Pavel
Zahradníček, klimatolog
z Ústavu výzkumu globální
změny Akademie věd.
Tím úplně nejhorším byl
zřejmě rok 2015, kdy na
přelomu července a srpna
sucho v extrémní či výjimečné podobě zachvátilo
prakticky celou republiku –
konkrétně panovalo na
čtyřech pětinách území.
ANO, BUDE HŮŘ
„Sucho se opravdu v posledních letech stává velkým problémem, nejde
o nějakou mediální bublinu,“ podotýká Zahradníček.
„I predikce do budoucna
jasně hovoří o tom, že suchých period bude přibývat
a budou intenzivnější.“
Hlavní příčinou je podle
expertů jednoznačně růst
teplot vzduchu, které více
vysušují krajinu. Ostatně
letošní květen byl spolu
s tím z roku 1811 nejteplejším v historii měření v
pražském Klementinu, tedy
od roku 1775. I celé jaro bylo
druhé nejteplejší za 244 let.
„Další příčinou jsou i sušší
zimy z posledních let,“ poznamenává Milan Šálek,
meteorolog ze společnosti
Amper Meteo. Krajina
zkrátka potřebuje vydatnější
sněhovou nadílku, která
v poslední době nepřichází.
A také se změnil charakter srážek – „normální“ déšť
je stále vzácnější, převládá
delší období bez jediné
kapky střídané silnými
bouřkami.
TUŽŠÍ BOJ O ZRNO
Letošní sucho se podle odhadu Českého statistického
úřadu projeví i na úrodě.
Sklizeň obilí bude zřejmě
o osm procent nižší než loni.
Nicméně by se snad neměla opakovat situace
z roku 2012, kdy kvůli plíživému suchu, které započalo
už v září předchozího roku,
byla úroda některých plodin
nejhorší za padesát let.
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Výjimečné až extrémní sucho panuje téměř na třetině území.

výrazné sucho

Republiku zachvátilo na přelomu prázdnin jedno z nejhorších such
v posledních letech. Na osmi desetinách plochy panovalo 50leté či
100leté (tedy výjimečné až extrémní) sucho.
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počínající sucho
snížená úroveň půdní vláhy
bez rizika sucha

Nejhorší situace je na
Zlínsku, střední Moravě
a ve východních Čechách.

Dlouhodobě trpí suchem
nejvíce oblast jižní
Moravy.

Nejhorší situace byla v krajích Středočeském,
Jihočeském, Plzeňském, Královéhradeckém,
Pardubickém, na Vysočině a téměř na celé Moravě.

Jednou z hlavních příčin sucha je

růst teplot,

které více vysušují krajinu.
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Teplotní spirála (1775-2018)

Jak se lišila teplota v daném roce od
dlouhodobého průměru

O kolik stupňů Celsia se v daném měsíci
lišila teplota oproti dlouhodobému
průměru let 1981–2010
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Květen 2018 byl spolu s květnem roku 1811
nejteplejším v historii měření v pražském
Klementinu, tedy od roku 1775. Průměrná
teplota dosáhla 19,6 stupně Celsia.
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Průměrná teplota března,
dubna a května dosáhla
rovných 13 stupňů, což je druhé
nejteplejší jaro (po roce 2007).

Sucho se letos projeví na

Odhad sklizně v roce 2018 (v tunách)

Ve zmíněném srpnu byla průměrná teplota
(v pražském Klementinu) o 4,2 stupně Celsia vyšší,
než je dlouhodobý průměr let 1981 až 2010.
(Jen rok 1807 byl teplejší.)

nižší sklizni

Proklikejte si teplotní
spirálu pro všechny
měsíce od ledna 1775 na
data.denik.cz

obilí.

O kolik procent bude úroda vyšší či
nižší oproti roku 2017
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