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Sucho monitorujeme pomocí:

Modelu SoilClim (např. mapy intenzity sucha a 
nasycení půdy)

Družicových dat  (mapy kondice vegetace)

ZPRAVODAJŮ – expertní hodnocení o aktuální 
situaci – STAV POROSTŮ OČIMA ZEMĚDĚLCŮ 
přímo na jejich lokalitě



Dopady na zemědělství



JAK MAPA VZNIKÁ
DETAILY DOTAZNÍKU



• DOTAZNÍKY – vyplňovány zpravodaji každý týden (otevřeno pro 
každého)

• V sezoně 2020 cca 410 přijatých dotazníků každý týden (68 až 70 
okresů)

• Pro 4 oblasti hospodaření
• Zemědělství (380)

• Ovocnářství a vinařství (20)

• Lesnictví (15)

• Školkařství (10)



K 

dotazníku



Jak vyplnit 

dotazník





Jak zvolit KÚ, pro která vyplňuji dotazník?
• Můžete zvolit pomocí výběru okresu



• 1 katastr

• 2 a VÍCE katastrů PODOBNÝCH  – podobné podmínky - popíšu průměrnou 
situaci pro všechny katastry

• 2 a VÍCE katastrů ROZDÍLNÝCH – rozdílné podmínky - odešlu více dotazníků –
popíšu průměrnou situaci a také katastr/y, kde se sucho projevuje nejdříve 
nebo nejhůře

Mohu hodnotit více katastrů?

1 dotazník = 1 katastr / skupina katastrů s podobnou situací



Hodnocení půdní vlhkosti

Aktuální povrchová vlhkost

Vodní bilance – poslední 3 měsíce

Změna oproti předchozímu týdnu



Porovnání reality s 

mapami webu 

intersucho.cz



Dopadové otázky



Dopadové otázky

• 0 není důvod se obávat o výnosy

• 1 jiný druh poškození nežli sucho (druh a očekávané snížení výnosu)



Jiné poškození

• Choroby

• Škůdci typu hmyzu

• Škůdci typu ptáků

• Škůdci typu hlodavců

• Vyzimování (vyležení, vymáčení, vymrzání) 

• Agrotechnická chyba

• Krupobití

• Povodeň nebo záplava

• Poléhání (vítr, déšť nebo kombinace)

• Jiné



Dopadové otázky



Dopadové otázky

• 2-5 odhad je prováděn dle aktuálního stavu, pokud je porost sklizen vycházejte z těchto 

dat, před sklizní se jedná o kvalifikovaný odhad na základě stavu porostu; jedná se o 

porovnání aktuálního stavu oproti průměru z posledních 3 let

• 2-3 pokles výnosů do 10% nebo 10-30%

• 4-5 jedná se o poškození zásadního charakteru/extrémní poškození (fotografie porostu)

• Nelze hodnotit



Hodnocené plodiny

• Ozimá pšenice

• Ozimý ječmen

• Žito ozimé

• Jarní ječmen

• Oves

• Ozimá řepka

• Slunečnice

• Mák setý

• Chmel

• Cukrová řepa

• Brambory

• Kukuřice na zrno

• Kukuřice na siláž

• Vojtěška 

• Jeteloviny 

• Trvalé travní porosty



Doplňkové otázky – očekávaný výnos



Doplňkové otázky – termíny fenofází



Prostor pro připomínky a komentáře k probíhajícímu suchu

AUTOMATICKÁ REGISTRACE

Možnost 

vložit a 

odeslat 

fotografie



ODPOVĚDI V DOTAZNÍKU ZŮSTÁVAJÍ 
ULOŽENÉ DO DALŠÍHO HODNOCENÍ



Po odeslání prvního dotazníku

• Automaticky probíhá registrace 

• Do e-mailové schránky je doručena zpráva s unikátním heslem, 
které je možno následně libovolně změnit

• A spolu s heslem je doručen souhrn základních informací o 
monitoringu a Intersuchu

• Každý týden (vždy v úterý) vyplnění dotazníku připomínáme 
emailem

• Vaše výsledky se promítnou do mapy Dopadů sucha na 
zemědělství



VÝSLEDKY/BONUSY





MAPY
SLOVNÍ 

HODNOCENÍ FOTOGRAFIE

Aktuální a o praxi opřené informace

MZe, Agrární komora ČR, Média, spolupráce s dalšími subjekty

Cílem monitoringu není pouze tvorba mapy dopadů



Fenologie - pšenice ozimá, 2020, www.fenofaze.cz



Přehled vyplněných dotazníků



Přehled v minulosti vyplněných dotazníků – možné přímo použít připravený 

dotazník



Bonusové mapy předpovědí



• Kumulované srážky

• Intenzita sucha

• Relativní nasycení půdy

• Prognóza

• Denní úhrny srážek

• Maximální denní teploty

• Minimální denní teploty
• 10 denní přehled
• Verze s 5ti předpovědními 

modely



10-denní předpověď

dle

nejspolehlivějšího modelu



9-denní předpověď

dle

5 předpovědních modelů



www.intersucho.cz - Spolupráce s reportéry

• Bonusové předpovědi pouze 
pro pravidelné reportéry

• Hodinové, denně 
aktualizované

• Přímo pro vaše katastrální 
území

• 5 špičkových předpovědních 
modelů validovaných pro ČR

• Teplota, srážky, rychlost větru, 
relativní vlhkost vzduchu



VYUŽITÍ DAT



Monitoring nejen pro Česko a Slovensko

• Díky mezinárodnímu projektu DriDanube sdružujícímu země střední a jihovýchodní 
Evropy

• Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Rumunsko, 
Slovinsko, Srbsko





POČTY ZPRAVODAJŮ



Počet zpravodajů



ISSS – www.intersucho.cz

ROK 2014

± 25 
HODNOTITELŮ

ROK 2015

± 50 
HODNOTITELŮ

ROK 2016

100 - 130 
HODNOTITELŮ

ROK 2017

± 110 
HODNOTITELŮ

ROK 2018

± 220 
HODNOTITELŮ

NÁŠ CÍL:

10 RESPONDENTŮ 
V KAŽDÉM OKRESE

ROK 2019

± 380
HODNOTITELŮ

ROK 2020

± 410 
HODNOTITELŮ



ZÁVĚR



www.intersucho.cz - Jak se stát zpravodajem?

• Dotazník přístupný online (Po 4:30 – Čt 12:00)

• Hodnotíme vždy stav k poslední neděli (4. 10.)

• Při prvním odeslání dotazníku probíhá automatická registrace

• Dotazník vyplňujete 1x týdně (úterý)

• Nic neměříte

• Vyplnění jednoho dotazníku = max. 5 minut

• Dotazník si pamatuje odpovědi z minulého týdne

• Pokud se v daném týdnu nic nemění => pouze odeslání



Děkuji za pozornost!

Lenka Bartošová

bartolen@gmail.com


