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Klima a voda
Teplota vzduchu Srážky 

Klima se v ČR otepluje, průměrná roční 
teplota stoupá tempem zhruba 0,3 °C 
za 10 let. Z deseti nejteplejších let od 
roku 1961 do roku 2017 se jich 8 vyskytlo 
po roce 2000. V záznamu teplot byly 
nejteplejší roky 2014 a 2015. Zvyšování 
teplot společně s růstem extremity počasí 
patří mezi hlavní projevy změny klimatu.

Celkový roční úhrn srážek v ČR neklesá, 
mění se však rozložení srážek na území 
ČR a prohlubují se rozdíly mezi oblastmi 
vlhkými a suchými. Dochází rovněž k větší 
rozkolísanosti srážkového režimu a roste 
jeho extremita. Střídají se tak období 
s nedostatkem, ale i přebytkem srážek. 
Značná část srážek v létě spadne ve formě 
přívalových srážek, které často zasáhnou 
jen malé území, kde mohou způsobit škody, 
a navíc nezmírňují efektivně sucho, neboť 
voda z krajiny rychle odtéká. Uvedený vývoj 
srážkového režimu vede k rostoucímu riziku 
výskytu sucha a na druhé straně i povodní, 
většinou lokálního charakteru. 

Nejvyšší denní srážky 
(během 24 hodin)

Nejvyšší průměrný 
roční úhrn srážek

Nejnižší průměrný 
roční úhrn srážek

Bílý Potok (okres Liberec) Libědice (okres Chomutov)
Nová louka v Jizerských horách 
(okr. Jablonec nad Nisou)

29. 7. 1897

Český Jiřetín, vodní dílo Fláje 
(okr. Most)

12. 8. 2002

1 705 
mm/rok

410 
mm/rok345 mm

227mm

historický rekord

rekord po roce 2000

9,5 °C

Fláje Libědice

Nová louka 
Bílý Potok

Nejvyšší průměrná 
roční teplota 

Tropické dny 
v roce 2017

mimo městskou 
aglomeraci

Hodonín

10,8 °C
Praha-Klementinum

včetně městských 
aglomerací

Nejteplejším místem 
v ČR je centrum Prahy, 
teplota je však zde 
ovlivněna fenoménem 
městského tepelného 
ostrova. Mezi velmi 
teplé oblasti v ČR dále 
patří jižní Morava, dolní 
Povltaví a Polabí. 

Strážnice 
(okr. Hodonín)

37

Nejvyšší 
naměřená 
teplota 

Dobřichovice  
(okres Praha-západ)

20. 8. 2012

40,4 °C –42,2 °C

–38,6 °C

Nejnižší 
naměřená 
teplota

Litvínovice 
u Českých Budějovic

11. 2. 1929 

Kvilda-Perla (Šumava)

24. 1. 2004

historický rekord

rekord po roce 2000

0,2 °C

104

212

Nejnižší průměrná 
roční teplota

Ledové a mrazové 
dny v roce 2017

Sněžka

ledové dny  
Luční bouda

mrazové dny  
Horská Kvilda

maximální 
denní teplota 
nevystoupí 
nad 0 °C, je 
celodenní mráz

minimální denní 
teplota je nižší 
než 0 °C

denní maximální 
teplota dosáhne 
nebo překročí 30 °C

Strážnice

Praha-Klementinum
Dobřichovice

Horská 
Kvilda

Kvilda 
- Perla

Litvínovice

Sněžka

Luční 
bouda

Hodonín

Vývoj klimatických 
podmínek zvyšuje riziko 
výskytu sucha na území ČR. 
Změna srážkového režimu 
a vyšší výpar z krajiny, 
způsobený rostoucí teplotou 
vzduchu, vedou ke snižování 
hladin podzemních 
a povrchových vod.

Sucho PovodněHospodaření s vodou 
ve městech

Ve městech, kde je velká část území 
zastavěna, nedochází k infiltraci dešťové 
vody do půdy. Podstatná část dešťové 
vody, která dopadá na umělé a zpevněné 
plochy, je kanalizací odváděna do 
vodních toků a odtud do moře. 
Nedochází tak k přirozené infiltraci vody 
do městského prostředí a do krajiny, 
je negativně ovlivňováno mikroklima 
městských oblastí.

Retence vody v krajině

Snižování obsahu organické hmoty v půdě, 
utužování zeminy, meliorace, změna ekosystémů 
a eroze jsou faktory, které negativně ovlivňují 
stav půdy a její retenční schopnosti. Mezi účinná 
opatření ke zvýšení retenční schopnosti krajiny 
patří výstavba malých vodních nádrží za účelem 
zvýšení akumulovaného množství vody a zachování 
přirozených ekosystémů. Na zemědělské půdě 
je vhodné využívat zatravněné pásy, zachovávat 
remízky a v neposlední řadě zvyšovat humusovou 
vrstvu v půdě.

Přirozený vodní režim 

Přirozeně tekoucí řeky pomáhají zmírňovat následky povodní, 
ale také překonávat období sucha. Řekou s přirozenými 
meandry a vegetací protéká voda pomaleji. Taková řeka se při 
deštích s větší intenzitou srážek pravidelně rozlévá a voda 
se tak vsakuje hluboko do půdy. Na pravidelné rozlivy jsou 
vázány ekosystémy lužních lesů a luk, které se vyznačují 
vysokou biodiverzitou. Při pravidelných, přirozených záplavách 
v lužních lesích a loukách se zvyšuje hladina podzemní vody, 
a navíc během suchých a horkých letních dnů dochází k jejímu 
výparu a ochlazuje se tím okolní vzduch.

Problémem krajiny v ČR je vysoká míra 
odvodnění a antropogenní úpravy vodních 
toků, kvůli kterým voda z krajiny rychle odtéká 
napřímenými zpevněnými koryty. V případě 
přívalových dešťů takto upravená koryta nejsou 
schopna udržet vodu v krajině, i vzhledem 
k tomu, že chybí přirozená vegetace podél toků, 
a dochází tak k povodním. V posledních letech 
dochází k revitalizacím některých koryt toků.



Krajina a sídla
Ochrana 
biodiverzity

Ochrana biologické 
rozmanitosti je nezbytná 
pro zachování života jako 
takového, tedy i lidského. 
Pouze dostatečně bohatá 
biodiverzita tvoří funkční 
a stabilní ekosystémy, 
které mohou dlouhodobě 
poskytovat ekosystémové 
služby. 

Regulační 
ekosystémové služby

Regulují klima, kvalitu 
ovzduší, odtok vody, kvalitu 
vody, zmírňují přírodní 
katastrofy, ovlivňují množství 
patogenů, výskyt škůdců 
a chorob, rozložení 
a účinnost opylovačů. 

Kulturní 
ekosystémové 
služby

Poskytují prostor pro 
rekreaci, vzdělávání, 
duševní očistu 
a estetické cítění.

Zásobovací 
ekosystémové 
služby

Jsou zdrojem potravy, 
vody a nejrůznějších 
surovin nezbytných 
k lidskému životu.

Podpůrné  
ekosystémové 
služby

Zajišťují vznik 
a fungování ekosystémů 
např. prostřednictvím 
oběhu živin a tvorby 
půdy, a tak vytvářejí 
prostor k životu.

Opylovači

Jednou z významných podpůrných 
ekosystémových služeb je opylování 
hmyzosnubných rostlin. Až 60 % veškerých 
plodin využívaných člověkem je závislých 
na opylení včelami, čmeláky, motýly nebo 
brouky. Důsledkem ztráty opylovačů by 
byl prudký pokles produkce, nebo dokonce 
nedostatek některých plodin.

Včela medonosná 
za hodinu oblétne až

800 květů

Biodiverzita
Biodiverzita je 
rozmanitost života na 
všech jeho úrovních. 
Zahrnuje genetickou 
variabilitu všech organismů 
(včetně mikroorganismů, 
kulturních odrůd 
a vyšlechtěných plemen), 
ale i celých ekosystémů.

Ekosystémové 
služby
Ekosystémové služby jsou 
přínosy, které plynou 
z ekosystémů (např. les, 
louka nebo rybník). Lze 
je spotřebovávat, a tím 
přispívají ke kvalitě života.

Suburbanizace

Termínem suburbanizace je označován přesun 
obyvatel a městských funkcí (bydlení, kanceláře, 
sklady, komerce, zábava) z centra měst do jejich 
okolí. Důvodem pro přesun těchto funkcí je 
nedostatečná kapacita a vysoké náklady v centru 
města. Důsledkem suburbanizace je rozpínání 
měst. Dříve venkovské oblasti v zázemí měst se 
vlivem suburbanizace významně mění, dochází 
ke změně struktury obyvatel a jejich potřeb. 

Brownfieldy

Na území ČR je řada nedostatečně využívaných, 
zanedbaných a někdy i kontaminovaných ploch 
nebo objektů, které představují pozůstatek 
po dřívějších průmyslových, zemědělských, 
vojenských nebo i rezidenčních aktivitách, 
tzv. brownfieldy. V roce 2017 jich bylo evidováno 
celkem 97. I přesto, že jejich regenerace je 
mnohdy velmi nákladná, skrývají v sobě značný 
potenciál rozvoje pro další lidské aktivity. 

Zeleň a klima

Rostlinná společenstva, zvláště pak stromy, ale 
také malé vodní plochy, jsou důležitá pro regulaci 
lokálního klimatu. Stromy poskytují ochranu před 
větrem, poskytují stín, společně s další vegetací 
odpařují vodu, čímž snižují teplotu v horkých 
dnech. Pokud jsou stromy sázeny v blízkosti 
budov, mohou snížit potřebu jejich klimatizace 
v letních měsících a snížit ztrátu tepla budov 
v zimních měsících, a tak zlepšit lidskou pohodu.

Město 
v roce 2017

Město 
v roce 1993

Zastavěné plochy

V období 1993–2017 stoupla rozloha 
zastavěných ploch a ostatních ploch 
v ČR (mj. dopravní, průmyslové a těžební 
plochy) o 26,5 tis. ha, meziročně v roce 
2017 o 886 ha. Rozvoj těchto ploch 
probíhal zejména na úkor zemědělské 
půdy. Zábor půdy během jediného dne 
roku 2017 je možné přirovnat k ploše 
7 fotbalových hřišť (o rozloze cca 2/3 ha). 



Lesy a zemědělství
Druhová skladba lesa

Druhová skladba lesních 
porostů se od roku 1993 
pomalu přibližuje tzv. 
doporučené skladbě lesa, 
která je kompromisem mezi 
přirozenou skladbou lesa 
a ekonomickými zájmy.

Buk Modřín

Bříza
Dub

Borovice

Smrk

5,5 3,4

2,9
6,1

17,6

54,3

% Dub Modřín

BřízaBuk

Borovice

Smrk

7,2 3,8

2,88,4

16,3

50,3

%Lesy v roce 1993 Lesy v roce 2017 Zvěř v lesích

I přes navýšení počtu odlovených kusů 
spárkaté zvěře její jarní stavy narůstají 
a nedaří se tak snižovat škody způsobené 
touto zvěří na lesních porostech, 
zemědělských plodinách a pozemcích.

Jarní stav spárkaté zvěře

1993

2017

350 674 ks

451 387 ks

Zemědělství v roce 1993 Zemědělství v roce 2017

Zemědělství v posledních 25 letech 
prošlo obdobím změn. Dlouhodobě 
se hospodaří především konvenčním 
způsobem, který se zaměřuje na 
dosažení maximálního výnosu 
a zisku pěstováním speciálních 
odrůd, aplikací organických 
a minerálních hnojiv a používáním 
těžké agrotechniky. Od počátku 
90. let 20. století se prosazuje 
ekologické zemědělství.

Změna v ploše 1993–2017| tis. ha

Celková výměra zemědělského půdního fondu 
se mezi roky 1993 a 2017 snížila o 76,9 tis. ha, 
nejvíce ubylo orné půdy, a to o 214,8 tis. ha.

Trvalé travní 
porosty

Trvalé travní 
porosty

Orná 
půda

–214,8
–5,1 –1,3 +4,3

+6,6 +133,5

ViniceOvocné 
sady

Zahrady

Chmelnice

Trvalé travní 
porosty

Ovocné sady Ovocné sady

Chmelnice ChmelniceVinice Vinice

Zahrady
Zahrady

Orná půda
Orná půda

20,4 % 23,9 % 

1,2 % 1,1 % 

0,3 % 0,2 % 0,4 % 0,5 % 

3,7 % 3,9 % 

 74,1 % 
 70,4 % 

Celková výměra 
zemědělského 
půdního fondu

Celková výměra 
zemědělského 
půdního fondu

Celková výměra 
zemědělského 
půdního fondu

 4 205 289
ha

 4 282 142
ha


