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Meteorologické sucho
Meteorologické sucho se projevuje pouze na základě stupně sucha ve srovnání s nějakou normální nebo průměrnou výší a 
trváním suchého období. Intenzita a trvání jsou hlavní charakteristiky tohoto typu sucha.

Zemědělské sucho
Zemědělství je obvykle prvním ekonomickým sektorem postiženým suchem, protože nedostatek půdní vlhkosti záhy vede k 
rychlému vyčerpání zbytkových zásob, zejména pokud je doba deficitu vlhkosti spojena s vysokými teplotami a nepříznivými 
větrnými podmínkami. Zemědělské sucho – obvykle se odkazuje na různé vlastnosti meteorologického sucha s 
bezprostředními dopady na zemědělskou produkci. Důkladné definování zemědělského sucha by mělo zohlednit rozdílnou 
citlivost plodin v různých fázích vývoje. Plodiny nejvíce ohrožuje jarní přísušek v období vzcházení osiva.

Hydrologické sucho
Hydrologické sucho je spojeno spíše s dopady srážkového období na schodek povrchových nebo podzemních zásob vody 
než s vlastním nedostatkem srážek. Hydrologické sucho se obvykle dostaví se zpožděním, neboť uplyne více času, než se 
nedostatek vody projeví poklesem hladin v přehradních nádržích, rybnících, v průtocích vodních toků a v úrovni hladin 
podzemních vod. Důsledkem hydrologického sucha jsou citelně postižena i jiná hospodářská odvětví jako výroba elektrické 
energie, ochrana před povodněmi, zavlažování, zásobování pitnou vodou, potřeby průmyslu a rekreační využití. Ale to je již 
vlastně další druh sucha.

Socio-ekonomické sucho
Zatímco ve vyspělých zemích v důsledku socio-ekonomického sucha vzrůstá poptávka po některém zboží nebo po 
službách, např. po nápojích (u nás po pivu), tak v chudých zemích ve snaze zachránit holý život dochází např. zprvu k 
nadměrné pastvě a zvýšení eroze půdy, později k vynucenému vybíjení stád dobytka, což ještě zhoršuje dopady a obavy z 
dalších období sucha v budoucnu.





Aktuální informace o suchu v regionech

V současnosti jsou díky realizovaným projektům k dispozici aktuální 
informace o vývoji agronomických podmínek v jednotlivých oblastech 
celé ČR:
Tyto udaje jsou dostupné na následujících www. Stránkách:

http://www.stavsucha.cz

http://www.intersucho.cz

http://www.klimatickazmena.cz

http://www.suchovkrajine.cz

http://www.stavsucha.cz/
http://www.intersucho.cz/
http://www.klimatickazmena.cz/
http://www.suchovkrajine.cz/


Opatření eliminující dopady klimatických změn

- Agronomická opatření
- volba plodin odolávajících suchu
- výzkum a šlechtění suchovzdorných plodin

- Pozemkové úpravy
- eliminace projevů eroze
- vytváření úprav zpomalujících odtok vody z krajiny

- Investice do zemědělských podniků
- stroje na bezorebné zpracování, podrývání, precizní zemědělství
- zachycování dešťové vody (dešťovka)

- Agroenvironmentálně-klimatické opatření
- zatravňování do roku 2020 cca 36,5 tis. ha orné půdy
- ošetřování porostů trav (natura 2000, vlhkomilné a rašeliné louky 800 tis. ha
- biopásy cca 2,6 tisic ha

- Ekologické zemědělství
- podpora aktivit zvyšujících retenci vody, snižujících degradaci půdy a

znečištění vod
- Zalesňování zemědělské půdy

- zalesnění strží, výmolů, skeletovitých a mělkých půd
- Řešení dopadů extrémních klimatických jevů na zemědělství

- motivace farmářů k využívání zemědělského pojištění
- zřízení Fondu těžko pojistitelných rizik (sucho a srážky v době sklizně)
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