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Vý`/oj loň§kých povětrno§tních
podmínek pro ovocnáře
Povětrno§t;ní podmínky loň§kého  roku opět přinesly ovocnářům  různá  překvapení,  a to jak

pozitivní, tak i  negativní.  K těm  pozitivním  lze přiřadit §kutečno§t, Že jarní mrazíky, jež trápily
ovocnáře a vinaře u nás v předchozích dvou  letech, §e v roce 2018 nevy§kytly v termínu,
kdy by mohly způ§obit výraznější Škody na  poro§tech,  K negativním  projevům  povětrno§ti  by
bylo možno přiřadit nedo§tatek §rážek a vý§kyt vy§okých teplot během  poměrně dlouhého
období během vegetace.

Ročník 2018 byl charakterizován po-

měrně rychlým  nástupem jara a  se-

trvale  vysokými  teplotami  v  násle-

dujících   měsících   až   do   podzimu

a s tím souvisejíci'mi i vysokými hod-

notami dosažených teplotni'ch sum.

I přes poměrně dlouhá období s vy-

sokými  teplotami  vzduchu  nedošlo

k  překročení  doposud  zaznamena-

ných absolutních maxim.

Průměrné 1;eplotv
se zvÝšily
Na grafu 1 je možno sledovat teplotní

odchylky průměrných  měsi'čni'ch tep-

lot  od  dlouhodobého  průměru   (ve

Velkých   Bi'Iovicích).  Tento  průměr  je

z posledního období, kdyjiž probíhaly

teplotni' změny, a přesto dosahují od-

chylky v některých  měsíci'ch více než

4  °C.  Průměrná  teplota  za  vegetační

obdobi'  byla  19,3  °C,  která  převyšuje

Graf 2 -Výskyt posledni'ch  mrazů  na jednotlivých  stanici'ch

průměr  za  toto  období  o  2,3  °C.  Za
celý  loňský  rok  pak  byla   průměrná

teplota vzduchu l l,7 °C, cožje o i ,7 °C

více  než dlouhodobý  průměr.  Pokud

by se použilo starší normálové obdo-

bi', např. to z let 1901 -1930, tedy z ob-

dobi'  přibližně  před  sto  lety,  byla  by

odchylka  za  vegetační  období  ještě
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Graf  1  -Porovnáni' průměrných  měsi'čni'ch  teplot s  dlouhodobým  průměrem  Velké  Bílovice)
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o jeden stupeň větší. O tolik se již zvý-

šily průměrné teploty v posledni'ch le-

tech oproti minulému století. Největší

měsi'čni'  kladná  odchylka  se  vyskytla

hned na počátku vegetačni'ho obdo-

bí,  kdy  nastal  přechod  z  chladného

března  do  výrazně  teplého  dubna.

V následujíci'ch měsících se odchylky

zmenšovaly a  k jejich dalšímu zvýše-

ni' došlo  v  srpnu  a  říjnu.  Celkem  tak

bylo deset měsíců teplotně nadprů-

měrných, pod průměrem byly pouze

únor a březen.

Rychlý nástup jarních až letni'ch tep-

lot v  dubnu  se  odrazil  i  v  poměrně

brzkém   ukončení  výskytu   jarních

mrazíků, jak vyplývá z grafu 2. Pokle-

sy  teplot  pod  -1  °C  se  vyskytovaly

většinou  do  konce  března  a  stejně

tak i  poklesy pod  bod  mrazu, jež se

na  některých  lokalitách  objevily ješ-

tě  v  prvních  dubnových  dnech.  Na

téměř celém  území ČR  byl  posledni'

mrazový den 7. dubna. Výjimku tvoří

sady ve slaném, kdeještě 27. 4. kles-

la teplota  na  -0,2  °C, vážnějši' škody

však nevznikly.

Mění §e počasí?
Přestože  nástup  jara   byl   poměrně

rychlý,    relativně    chladný    březen

způsobil,  Že  teplotni'  sumy  300  °C,

počítané  od   nuly  a   určující  zralost

askospor   Venturia  inaequalis,  bylo

dosaženo  v  teplejších  oblastech  až

v  první dubnové  dekádě a  v chlad-

nějších  oblastech  až  ve  druhé.  Při-

tom o rok dříve byla tato suma napl-

něna j.iž koncem  března a v prvních

dnech  dubna.  Vpád  teplého  vzdu-

chu   v  tomto   obdobi'  způsobil,  Že

oblasti   severni'   Moravy   a   Slezska

byly   na   počátku   vegetace   teplejši'

než  tradičně  teplé  oblasti   na  jižní

Moravě.  Za   povšimnuti'  proto  stojí

téměř  stejný  termín  dosažení  této

sumy na severni' Moravě (Sady Živo-

tice) a v lokalitách jižní Moravy.

Termín dosažení SETO/300 odpovídá

přibližně  dlouhodobějšímu  průmě-
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Graf 3  -Termín  dosaženi' SETO  300  °C - zralé askospory  Ventur/.a  /.naequa//.s

ru  (graf 4), jelikož  v  prvních  letech

předešlé    dekády    byl    dosahován

později, v posledních letech naopak
o  něco dříve. Z  uvedeného grafu je

však   zřejmé,   že   termín    dosažení

SETO/300  na začátku vegetace ještě

nevypovídá  téměř nic o tom, jak se

budou  teploty  vyvíjet  v  následují-

cím  vegetačním  období.  Průměrný

termín dosažení této sumy byl v loň-

ském roce vystřídán doposud neob-

vykle vysokými  sumami  efektivních

Graf 4 -Termi'ny dosaženi' SETO  300  °C  v  minulých  letech

Graf 5  -Porovnáni' dosažených  hodnot SET 10 v  minulých  letech

Zahradnictví  4/2019

PF]ODUKCNI  ZAHF}ADNICTVI

500E400C \Ů\-
spá,ené poříčí                             V6oš::nová

Životice
E Suchá Loz

É300:š`g2oo0EEloo012
KloDina

Konecch,=Í        §  s,o5o;,;:ovousy   __v  B,,ov,ce

N.=

00              1300              1400              1500              1600              1700              1800              1900

SETlo (oC)

Graf 6 -Vztah  mezi  nadmořskou  výškou  sadu  a  dosaženou  SET 10 v  roce  2018

teplot   nad   10   °C   za   celý   rok,  j.ak

ukazuje graf 5. Jestliže jsme si v roce

2000   mysleli,   Že   teplotní   poměry

charakterizované    rychlým    nástu-

pem  vysokých  teplot v  podstatě již
v  dubnu  a  j.ejich  setrvání  prakticky

po  celé  vegetační  obdobi'  předsta-
vuji'  nějaký  mimořádný  extrém,  rok

2003  ukázal,  Že  se  mohou  vyskyto-

vat ještě vyšší kladné teplotní extré-

my   a   urychlení   vývoje   vegetace.

V  následujíci'ch  letech  se  pak  obje-

vovaly  ročníky  s  nižšími  teplotni'mi

sumami,  takže  se  v  některých  kru-

zích začalo pomalu  uvažovat o tom,

Že   globální  oteplováni'  v   podstatě

neexistuje  anebo   se  jeho   průběh

zastavil. Ovšem  rok 2018  přesvědčil,

Že je tady s  námi  stále a  neměli  by-

chom jej podceňovat. Suma efektiv-

ni'ch  teplot  nad  10  °C  dosáhla  hod-

not výrazně  převyšuji'cích  předchozi'

ročníky a  lze jen  spekulovat,  zda  se

jedná jenom o nahodilý exces (ale to

jsme si  mysleli  i v roce 2000) anebo

o  nový  kvantitativni'  skok  ve  vývoji

našeho     klimatu.    Teplotní     sumy

v   teplejši'ch   oblastech   převyšovaly

průměr z  posledních  let  o  čtvrtinu,
v   chladnějších   dokonce   o   třetinu.

Jak lze z grafu 5 vysledovat, teplotní

suma dosažená v roce 2018 v Klopi-

ně  odpovídala  průměru  teplotni'ch

sum za  poslední desetileti' pro  loka-

litu Velké  Bílovice.

Jak  je   všeobecně   známo,   teplota

vzduchu   se   snižuje   se   stoupající

nadmořskou výškou.  Platí to  pocho-

pitelně i pro sumy efektivních teplot

nad  i 0 °C, kdy v loňském roce jejich

hodnota  klesala  přibližně  o  i5o  °C

při změně nadmořské výšky o  100 m.

1  ty  nejvýše  položené  sady v  naší  re-

publice  v  loňském  roce  měly  sumu
teplot  vyšší,  než  je  průměr  posled-

ních   let   pro   sady   nalézaj.i'cí  se   ve

středních  nadmořských  výškách, ja-

ko jsou  např. ty v  Klopině. Velmi  ná-

zorně to potvrzuje graf 6.

Poměrně    rychlá    změna    klimatu

v  posledních  desetiletích  může  být

důvodem  k  diskusi,  zda  v  dávnější

minulosti  vytvořené  rajonizace  pěs-

továni' ovocných  dřevin  mohou  mi't

platnost  i  nyní.  Lze  také  přemýšlet

o tom, zda  by nebylo vhodnější vzi't

v  úvahu  vývoj  podnebi' v  blízké  bu-

doucnosti   na  základě   klimatických

modelů a přihlížet kjejich predikcím

při  výsadbě  a  obnově  sadů  včetně
vhodně  zvolených  agrotechnických

opatření, tj. správném výběru druhů

a   odrůd,  sponů   a  tvarů,  vybaveni'

závlahami,  protimrazovými  opatře-

ni'mi, protikroupovými sítěmi apod.

Problémem bylo sucho
Co však trápilo v loňském roce nejen

sadaře a v některých případech limi-

tovalo  kvalitativní  vlastnosti  pěsto-

vaného ovoce, byl  nedostatek vláhy

v   půdě.   Rozložení  půdního   sucha

bylo přitom na území naši' republiky,

a tudíž i v sadařských oblastech, po-

měrně   variabilní   jak   v   čase,   tak

i   v   prostoru.   Nárůst  teplot   vzdu-

chu   vede   i   ke   zvýšení  potenciální

evapotranspirace,   a   ti'm   i   k  vyšším
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nárokům   na   vláhu   všech   pěstova-

ných  plodin,  nejen  révy vinné.  Hod-

noty   potenciálni'   evapotranspirace

oproti     padesátiletému     průměru

1961-2010   byly   na   většině   území

o   20-40   %   vyšší,   coŽ   představuje

množství  200-250   mm.   Pokud   by

bylo toto množství srážek k dispozici,

bylo   by  oproti   běžným   poměrům

v  ,,průměrném   roce''  spotřebováno

Graf 7a  -Průběh  půdni'ch  vlhkosti' v  Klášterci  n, Ohří v  letech  2016  až  2018
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Graf 7b -Průběh  půdních  vlhkosti' v Těnovicích  v  letech  2015  až 2018

Graf 7c -Průběh  půdni'ch  vlhkosti' v Temeli'ně v  letech  2015  až  2018
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navíc.   Proto   porovnávání   mnGŽství       měly  rostliny  k  dispozici  s  ohledem

srážekspadlých vdaném roce s něja-       na   svoji   vláhovou   potřebu   danou

kým  dlouhodobým  průměrem  je  si-       vyššími   teplotami.   Lepší   představu

ce  číselně  v  pořádku,  nedává  však       poskytujeporovnánípotenciálníeva-

dobrou  představu o tom, kolikvody       potranspirace  a  srážek,  tzv.  vláhová

Graf 7d -Průběh  půdních  vlhkosti' v  Konecchlumi' v  letech  2015  až  2018
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Graf 7e -Průběh  půdni'ch  vlhkostí vTěšeticích  v  letech  2015  až 2018

4540:g1Íj.3519'a30oJCLÍ!255201510 2

iiEL-]I,, -.-:    !\

10

hp\       -20"    ď`
bE=J -_`_ J

EriH  1 Fi=u `-- `\i `

\~                -, _
.4     16.4   30.414.5   28.511.6   25.6     9.7    23.7     6.8     20.8     3.9     17.91.

datum

Graf 7f -Průběh  půdních  vlhkosti' v Zivotici'ch  v  letech  2015  až  2018

Zahradnictví  4/2019



ovo€nářství

bilance.  Český  hydrometeorologický

ústav  uvádí  pro travní porost za  ob-

dobí  od   března   do   října   2018   pro

většinu  zemědělských  oblastí  deficit

200-300  mm,  na  třetině  územi' však

byl   vyšší   než   300    mm.   Avšak   ne

všechna voda, která spadne ve formě

srážek,  se  dostane  ke  kořenům  rost-

lin,  stejně tak ani  množství  udávané

potenciální    evapotranspirací    není
rostlinami  spotřebováno, jelikož vět-

šinou   nebývá   k  dispozici.  Vhodnou

veličinou,  ukazující dostupnost vody

rostlinám, je tedy půdní vlhkost.

Na  grafu  7  jsou  znázorněny  půdní

vlhkosti   v  jednotlivých   vybraných

sadech  do  hloubky 40 cm.  Pro srov-

nání jsou  na těchto grafech  vykres-

leny  i  půdní  vlhkosti  v  předcházejí-

ci'ch   třech   až   čtyřech   letech,   jež

bývají rovněž považovány za poměr-

něsuc.hé.Zřejměnejvážnějšísituace

se  vyskytovala   ve  východních   Če-

chách,  které jsou  na  grafech  repre-

zentovány sady v Konecchlumi'. Půd-

ní   vlhkost   zde    nepřežitě    klesala

v podstatě od  počátku  vegetačního

období   a    rozvoje    listové    plochy

ovocných  dřevin  až do  konce vege-

tace,  Při  srovnáni' s  minulými  lety to

byl   jednoznačně   nejsušši'   rok.   Na-

opak    nejlepši'   vláhové    podmínky

zřejmě  panovaly  v  sadech  v  Životi-

ci'ch  u  Havířova,  kde po  počátečním

sušším  obdobi' došlo  k doplnění vlá-

hy a prakticky po celou zbývaj.i'cí část

sezóny se půdní vlhkosti  pohybova-

ly  nad  bodem  snížené  dostupnosti.

V této oblasti naopak výrazné sucho

začalo  v   roce   2015   a   pokračovalo

i   v   roce   následujícím.   Nedostatek

vláhy byl i vjižních Čechách a v Pod-

krušnohoří.   Poněkud   lepši'  vláhové

poměry  panovaly na  Plzeňsku  a  ku-

podivu i na Znojemsku.

Půdní vlhkost ovlivňuje na  příjmové

straně   kromě   množství   spadlých

srážek též i jejich  intenzita  a  schop-

nost  půdy  je  pohlcovat  v  případě

vydatnějších  dešt'ů.  Naopak  úbytek

půdní vlhkosti  souvisí  s  kondicí  po-

rostu,  rozvojem  listové  plochy a tím

i s vláhovou potřebou rostlin, kterou

výrazně ovlivňuje mj. i teplota vzdu-
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chu.  Hodnoty  půdni'  vlhkosti  proto

jistě lépe vystihují možnosti zásobo-
vání  rostlin  vláhou,  popřípadě  míru

vlhkostního stresu než prosté porov-

náváni' spadlých  srážek s jejich dlou-

hodobým  normálem.  Prezentované

grafy   zároveň   dokládaj.i',   Že   u   nás

zřejmě v hlavních  ovocnářských  ob-

lastech   neexistují  výsadby,  v  nichž

by  v  některých  letech  nedocházelo

k   poklesu   zásob   půdní  vláhy   pod

bod  snížené dostupnosti  a  netrpěly

nedostatkem vláhy.

Proměnlivost narůstá
Naše  podnebí je  typické  svou  pro-

měnlivostí, ovšem tato v posledních

desetiletích ještě  narůstá, jak ostat-

ně dokazují i  povětrnostni' podmín-

ky  roku  2018.  Potvrzuji'  se  výstupy

z   klimatologických   modelů   a   růst

teplot  vzduchu  a   navazujíci'ch  dal-

ších  procesů včetně  nárůstu  srážko-

vých   extrémů  je   toho   dokladem.

Zvyšování  teploty  vzduchu  je  příči-

nou   zvyšujíci'  se   evapotranspirace,

tedy výdeje vody z naši' krajiny. Zna-
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mená  to,  Že  ke  stále  většímu  nedo-

statku  vody  v  krajině,  tedy  nárůstu

sucha, dochází nejen velkým  kolísá-

ním    srážek,    ale   také    rostoucími

teplotami   vzduchu   a   půdy.   1   přes

veškerou   snahu   to   zatím   vypadá,

Že   povětrnost   neovlivníme,   ovšem

s ohledem  na  extrémní projevy po-

časi'  v  naší  krajině  se  musíme  začít

zabývat  vhodnými   metodami   hos-

podaření. Zvláště nebezpečné může

být  zvyšováni'  četností  sucha.  Jed-

ni'm  z  řešení, jak zajistit  vodu  v  naší

krajině, je zvýšení její retenční kapa-

city.  Chceme-li  řešit  sucho  závlaha-

mi,  potom  musíme  nejdříve  zajistit

dostatek vody po celé vegetační ob-

dobí. Dopady možné změny klimatu

již   v   současných   projevech   varují
a  měli  bychom  těmto  signálům  vě-

novat velkou pozornost a při hospo-

dařeni' v naši' krajině z nich vycházet.

Text

RNDr. Tomáš  Litschmann,

Amet'

Velké  Bílovice
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