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Modelování dopadů klimatické změny na růst a vývoj teplomilných zelenin/Modelling climate change 
impacts on the thermophilic vegetables 
 

Hypotéza/ Hypothesis:  
Očekávané změny v oblasti Polabí v důsledku změny klimatu ilustrované výstupy různých regionálních 
klimatických modelů, regresních modelů a tzv. dynamického růstového modelu umožní definovat 
podmínky pro efektivní pěstování teplomilných zelenin mimo současné hranice rentabilního pěstování. 
 
Anotace/Annotation:  
Pěstování polních plodin je v současné době stále více vystavováno vlivům souvisejících s probíhající 
změnou klimatu. Očekávaný teplotní vzestup, který se projeví dřívějším dosažením teplotních sum 
nutných pro jednotlivé fenologické fáze včetně technické zralosti, by měl vytvořit dostatečné teplotní 
podmínky pro pěstování teplomilných zelenin i v dosud chladnějších oblastech v ČR. Polabí je oblastí 
tradičního a rentabilního pěstování převážně košťálové zeleniny, jejíž produkce ale není tak 
ekonomicky zajímavá v porovnání s plodovou zeleninou. V důsledku probíhající klimatické změny s 
předpokládaným zvyšováním teploty lze očekávat rozšíření plodových zelenin i mimo oblasti jižní 
Moravy a to převážně do Polabí. Jednou z možností, jak kvantifikovat dopady klimatické změny na růst 
a vývoj teplomilných zelenin, je aplikace tzv. růstových modelů, nástroje pro zvýšení produkčního 
potenciálu krajiny při pěstování např. zelenin. Tyto nástroje sledují vazby systému půda-rostlina-
atmosféra a jejich aplikací lze odhadnout důsledky změny prostředí, jako jsou změny teploty, srážek a 
nárůst koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře na výměnu látek mezi rostlinou a prostředím. Cílem 
práce je zhodnocení dopadu předpokládaného vývoje klimatu na produkci ve vybraných zelinářských 
oblastech ČR (zejména Polabí), včetně identifikace rizikových meteorologických faktorů v průběhu 
širšího vegetačního období zelenin a jejich vlivu na vulnerabilitu produkce v podmínkách měnicího se 
klimatu s využitím různých regionálních klimatických modelů, regresních modelů a tzv. dynamického 
růstového modelu. 
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