:L°nv:±:E;:inoíbpi:gtTcí=tyRVveroce2oi8
4

Povětr[Lostnípodmín]qrvroce2oisnebylyzhlediskaLi)ěsto`Éníré`ry
vněkterýchob]astechtaltfatá]níjak®vrocepředcltozím,kdysepěstitelé
v některých loka]itách potýkali s násled]qr pozdních jarních mrazíků. Byly však
zaznamenány další projevy změny klimatu, s nimiž klimatické modely sice
v dlouhodobějším měřítlm počítaly, přesto byly některé jevy poměmě překvapující
z hlediska svého časného nástupu i rozsahu.

P

řekvapující byl již samotný začátek
vegetační sezóny, kdy po teplotně

podnomálním konci března nastalo prudké oteplení s teplotami vzduchu
převyšujícími dlouhodobý průměr o více
než 7-8 °C. Ják vyplývá z Obrázlni 1, při-

čemž tento trend nadprůměmých teplot
zůstal zachován prakticky až do konce
vegetačního období. Byly zaznamenány
i vpády studeného vzduchu a po nich následující ochlazení - první z nich se odehrál
ke konci dubna, naštěstí bez nebezpečnýú
mrazílů další (tivající déle) se pak dostavil
v polovině května. Zajíma`ý je i pokles tep
lot počátkem července, kdy minimální teploty ve vinařských oblastech poklesly pod
io °C. avšak ve výše položených oblastech

se minimální přízemní teploty pohybova-

ly nebezpečně blízko nuly. Vývoj klimatu
však spěje kupředu poměmě rychle, a co
není dnes, může být v budoucnosti, přestože by to nebylo zřejmě nikomu příjemné. Tyto poklesy jsou velmi dobře patmé
na Obrádni 2. stejně tak jako i další výlqnry teplot v piůběhu roku. Rovněž jsou
na tomto obrázku zřejmé poměmě vysoké
marimální teploty v podstatě již od dubna,
koncem května se začínaly objevovat maximální teploty převyšující 3o °C a v srp-

čátkem zelených prací a tento náskok se
udržo`ml v podstatě až do sklizně.
Jelikož bylo téměř celé vegetační obdo-

bí teplotně poměrně silně nadprůměmé
®ro Velké Pavlovice tato odchylka činila
více než 2,5 ac), odiazila se tato skutečnost i na velikosti teplotních sum dosažených během tohoto období. Jestliže jsme
si v roce 2000 mysleti. že teplotní poměry,
charakterizované rychlým nástupem vysokých teplot v podstatě již v dubnu a je-

nu se vyskydo déletrvající, téměř souvislé
období s tropickými tep]otami. Poměmě
rychlý nástup vysokých teplot a jejich delší
trvání měly za následek i urychlení vývo-

jich seti`úním prakticky po celé vegetační
období, představují ně).alý mimořádný extDém. rok 2003 ukázal. že se mohou vysky-

je révy a posun fenofází až o několik týdnů k dřívějším termínům Projevilo se to
mimo ).iné posunem temínu kvetení a po-

a urychlení vývoje vegetace. V následujících letech se pak vyskytovaly chladnější [očníky a teplotní sumy nedosahovaly

tovat ještě vyšší kladné teplotní extrémy

úrovně rolm 2oo3 (viz obrázek 3), takže
se v někteTých kruzích začalo pomalu uvažovat o tom, že globální oteplování se již
vyčerpalo. Ovšem rok 2018 nás přesvědčil,
že je tady s námi stále a nemě]i bychom

j ej podceňovat. Suma efektivních teplot
nad io °C dosáhla hodnot výrazně převyšujících předchozí ročnílqr a lze jen spe-

kulovat. zdali se jedná ).enom o nahodilý
exces (ale to jsme si mysleli i v roce 2000),

anebo o nový kvmtitativní skok ve vývoji
našeho klimatu Rozdíl oproti rohi 2003
představuje přes 300 °C, což je v podstatě
nárůst o 20 %.

Srovnání průběhu teplotních sum
v roce 20is s několika předchozími lety

je na Obrádm 4. Je z něj patmá diametrálně odlišná křivka pro loňslý rok, ze-

datu
ob[. 1: Poromání i]růměmých týdemích teplot a teplst v roce 2018 pm Vdké PaÝlotice š|echti+fLl±lfá stanice

22

jména pak stmý nárůst teplotních sum
v jarním období. V dalších měsících se

tento náskok udržoval a v piůběhu teplého srpna ještě dále zvyšoval. Průměmé
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denní teploty nad io °C se vyskytovaly ve
velké míře ještě v říjnu, takže zvyšování

teplotní sumy probíhalo i v tomto měsíci,
zatímco v minulých ]etech byl tento nárůst neznatelný anebo iniiiimální.
Zajímavé je i srovnání pořadí 7.ednotlivých ]okalit z hlediska dosažených teplotních sum za celý rok. tak jak je pTezen-

továno na Obrázhi 5. Oproti minulým
letům se pořadí mímě změnilo ze).ména
ve střední části. Je zde však jeden podstatný Tozdí]. V roce 2017 byly nejnižší sumy

dosaženy v Mělníce a dosahovaly i2io °C
a nejteplejší b}d Strekov v J`ižnoslovenské

oblasti se sumou 1682 °C, takže rozpětí
mezi ne).chladnější a nejteplejší polohou

představovalo 463 °C. V loňském roce
byl opět nejchladnější lokalitou Mělnílq
avšak s teplotní sumou 1699 °C, což je ještě

o pár stupínlri vyšší suma. než jaké dosáhl

datum

v předchozím roce Strekov. Nejvyšší sumu
obr. 2: Ptůběh teplot vzducl`u ve Vélkých Bfloticích

ze sledovaných vinohradů měla Velká Tíňa
v Tokajské oblasti, a to 2059 °C. Z toho je

patmý jednak výrazný posun teplotních
sum na celém území vinohradniclých lokalit České a Slovenské Tepubliky směrem
vzhůn) avšak rovněž i postupné zmenšo`riní rozdflů mezi nimi, protože rozdfl mezi
nejteplejší a nejchladnější lokalitou činil

v tomto případě pouze 360 °C. Neznatelný
rozdfl byl mezi takovými lokalitami, jako
jsou Nové Bránice, Lipov, Velké Bflovice

a Bzenec, které se v minulosti teplotně lišily v závislosti na s`né poloze a nadmořské
výšce. Se zvyšujícími se teplotními sumami

bude zřejmě možné rozšiřovat pěstování
révy i do oblzu5ti', v nichž zatím její pěsto-

E8§Ěaš8§§§Š§ŠŠ§ŘŘŘŘ
Obr. 3: S`izrpr eftktímlch teplot nad 10 °C iiro jed[iotlívé roky od i. 4. do 3i. io.

vání nedosahovalo uspokojivých výsledlů
Příhodné podmínlgr ke sběru hToznů
na ledové víno na§taly na některých inístech již 29. listopadu, kdy teplota vzduchu
poklesla pod -7 °C, měřeno ve výšce cca

1,8 metni nad povrchem půdy.
Nárůst teplot vzduchu vede i ke zvýŠení potenciální evapotranspirace a tím
i k vyšším nárokům na vláhu všech pěs-

tovaných plodin, nejen révy. Hodnoty

potenciální evapotranspirace oproti padesátfletému průměru let 1961-2010 byly
na většině území o 20-40 % vyšší, což

1. 5.

1. 6.

1. 7.

L 8.

1. 9.

1.10.

1.11.

datum
Obr. 4: -ání vývoje sum eí. teplot v letech 2014-2018 pm Vél. PEtvlotioe. šlecl`tieelská staniae

představuje množství 200-250 mm. To
znamená, že pokud by toto množst`Á srážek bylo k dispozici, bylo by spotřebováno
navíc oproti běžným poměrům v „průměrném roce". PToto porovnávání množství
srážek spadlých v daném roce s nějalým
dlouhodobým průměrem je sice číse]ně
v pořádku, ale nedává dobrou představu >
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Avšak ne všechna voda, která spadne

ve formě srážek, se dostane ke kořenům
rostlin, stejně tak ani množství udávané
potenciální evapotranspirací není rostlinami spotřebováno, jelikož většinou
nebývá k dispozici. Vhodnou veličinou
ukazující dostupnost vody rostlinám je

tedy půdní vlhkost. Na Obrázku 6 ].sou
vyneseny její hodnoty do hloubky sice jenom cca 40 cm, zato ale za poslední čtiffi
roky, takže je možné srovnat jednot]ivé
ročníky, které bývají většinou označovány

jako suché, na několika vybraných lokalitách. Jelikož srážky během vegetačnflio
období loňského roku napadly většinou
ve formě deštů kratšího trvání s poměrně vysokou prostorovou variabilitou, je
i množst`ri vláhy v půdě lokálně značně
rozdílné a může se lišit i na kratší vzdá-

Obr. 5: S`imqr ef . tepm nad 10 °C v jednotlivýů vinicích Ý roce 2018

o tom, kolik vody měly rostliny k dispozici s ohledem na svoji vláhovou potřebu
danou vyššími teplotami. Lepší představu

poskytuje porovnání potenciální evapotranspirace a srážek, tzv. vláho`ú bilance.

Česlý hydrometeorologiclý ústav uvádí
pro travní porost za období od března do
října 2ois pro většinu zemědělských oblasti deficit 200-300 mm, na třetině území však byl vyšší než 300 mm.

menec

'. S. S: S& SŠ y* Jr. .~ o`/Ň &CU ypíp ~* ;S* Sor

lenosti. Z prezentovaných lokalit na tom
byly zřejmě nejlépe vinohrady v Lipově,
kde se nedostatek vláhy začal projevovat
až na počátku sipna, avšak na jeho konci

již opět vlhkost vzrostla v důsledku vydatnějších srážek, jež praktidqr až do konce
Novosedly

. S. S> S& SS ť íS! &` o`,Ň &~ Sf .q JSq Jťor

dtllm

datuln

Veuú žemoseky

Lipov

+- S. ói: S& Sf ť jr. r.` J~yŇ or. ť .` ť Srq
datm

~- S- ť S& SŠ S` ir. c~ďŇ S` &Cď ypf ' .q ,9°r S:
datum

-2oie -2oi7 -2oi6 -2oi5 -bodsní5enédomiinosti
obr. ó: Vývoj půdních vlhkostl ve vinohradech
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sezóny dopliiily vláhu v půdě na dostatečnou úroveň. Podobně i na lehčích půdách
v Novosedlech srážlqr na přelomu června
a července zvýšily vlhkost v půdě, stejně
tak i v červenci a pak ještě obdobně jako
na většině moravských lokalit koncem
srpna a počátkem září. Průběh půdní vlhkosti v Bzenci za poslední čt`ffi roky ukazuje, že větším nedostatkem vláhy než
v loňském roce tato lokalita trpěla v roce
2017, kdy prakticlqr po celé vegetační ob-

dobí byla půdní vlhkost pod bodem snížené dostupnosti. V [oce 2018 se vlhkost

pod tento bod dostala o d`n týdny později
a pak ještě došlo k malému zvýšem' počát-

kem spna. Nejhůře na tom byly zřejmě
vinohrady ve Velkých Žernosekách, kde
byl od konce června zaznamenáván trvalý nedostatek vláhy v půdě a ani se zde
nevyskytly deště z počáthi září, které ale-

spoň částečně zinímily nedostatek vláhy
v půdě v oblasti Morava. Naproti tomu
v minulých letech byly v této lokalitě příznivější vláhové poměry a dnů s vlhkostí

pod bodem snížené dostupnosti nebylo
tolik ).ako v loňském roce.
Není pochyb o tom, že loňslý rok se
vyznačo`ml poměrně výrazným nedostatkem srážek. které se navíc vyskytova]y

poměrně nerovnoměTně a většinou ve
fomě deštů o vyšší intenzitě. Proto i do-

plňo\úní vláhy v půdě nebylo rovnoměmé
a hšflo se místo od místa. Kromě množst`ú
srážek ovlivňují vlhkost v půdě ještě další
fáktory, přičemž mezi ty nejdůležitější patří schopnost půdy vsakovat vodu a distribuovat ji ke kořenům, stejně tak i pří-

padné dotování z hladiny podzemní vody.
Polohy v dolních částech svahů bývají
všeobecně vlhčí než v homích, zasakování
vody ovlivňu).e pokryv půdy, je].í stnilmm
a s tím související obsah humusu, utužené

a před celkovým oteplováním atmosféry.
Se znalostí výstupů těchto klimatických
modelů by se mělo přistupovat k celkové
agrotechnice ve vinohradu, od přípravy

půdy přes volbu odrůd až po obdělávání
a případné investice do závlahy. Zároveň
musíme myslet na to, že jestliže se jamí
mrazíky v loňském roce neob).evily, neznamená to, že se neobjeví ani letos. I přes
veškerou snahu to zatím vypadá, že povětmost neovlivníme, ovšem s ohledem na
extrémní projevy počasí v naší krajině se
musíme začít zabývat vhodnými metodami hospodaření. Zvláště nebezpečné může
být zvyšování četností sucha. Jedním
z řešení, jak za).istit vodu v naší krajině,

je zvýšit její retenční kapacitu. Chceme-li řešit sucho závlahami, potom musíme

podomičí apod
Povětrnostní podmínky v loňském
roce ukázaly, že je nutné brát vážně před-

nejdříve zajistit dostatek vody po celé
vegetační období. Dopady možné změny
klimatu již v současných projevech varují

povědi klimatologů, kteří ).iž několik desetiletí varují před výrazným zvýšením
exti.emity některých povětmostních jevů

velkou pozomost a při hospodaření v naší

a mělí bychom těmto signálům věnovat
krajině z nich vycházet. I

