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Hypotéza/ Hypothesis: 

(1) Výrazně roste počet epizod sucha, které střídají velké povodně a tato koncentrace extrémů vláhové
bilance je projevem rostoucí variability srážek.

(2) Dochází k postupnému úbytku disponibilní vody v půdě, a to zejména v letním období.
(3) V posledních 20 letech se vytvořila zpětná vazba mezi teplotou půdy a přízemní teplotou vzduchu –

teplejší půda způsobila teplejší atmosféru, což zase způsobí zahřívání země a udržení vzestupu teploty
přízemní vrstvy vzduchu.

(4) Očekává se, že vyšší evapotranspirace v rámci scénářů RCP8,5 povede ke zvýšení četnosti sucha.

Anotace/Annotation: 
Sucho jako jeden z hydrometeorologických extrémů řadíme mezi přírodní rizika. Je známo, že lidská činnost 
může vest ke vzniku sucha, nebo měnit jeho intenzitu. Avšak tyto interference jsou málokdy výslovně zahrnuty 
v definicích sucha. Navíc, uvažujeme-li antropogenní vliv na sucho, musíme přehodnotit koncepci sucha, aby 
zahrnovala i humánní roli při zmírňování a zesilování sucha. Extrémní sucha v člověkem utvářeném prostředí 
nelze považovat za zcela přírodní jev, ale ve skutečnosti lidská činnost aktivně ovlivňuje vznik, šíření a míru 
sucha. Často jsou lidé milně považováni za pasivní příjemce negativních dopadů sucha, a to od 
meteorologického, až po hydrologické. Musíme uvažovat, že vliv člověka je stejně jako přirozená variabilita 
klimatu, nedílnou součástí komplexu faktorů ovlivňujících sucho. Přirozenou a antropogenní složku od sebe 
nelze vzájemně oddělit, a proto je třeba pracovat s výslednicí obou složek. Při shrnutí lze říci, že zemědělské a 
hydrologické sucho je důsledkem nízkých vstupů do hydrologického systému (např. nedostatek srážek, tání 
sněhu, zavlažování), vysokých výstupů (např. vysoká evapotranspirace a lidská spotřeba vody) a omezeného 
ukládání vody (retenční schopnost krajiny, podzemních vod a nádrží). Pro predikci sucha musíme pochopit, jak 
je deficit srážek transformován do zemědělského a hydrologického sucha, a následně jak lidská činnost pozitivně 
i negativně ovlivňuje tuto transformaci.  

Cílem práce je modelování klimatologii sucha a jeho dopady na zemědělství, vodní hospodářství, ekonomiku a 
společnost (migrace, lidské zdraví a na kvalitu života) v podmínkách klimatické změny. Mezi dílčí cíle je následně 
zahrnuto: (i) projekce sucho a zemědělská výroba v klimatických podmínkách ČR; (ii) identifikace území s 
deficitními vodními zdroji na úrovní okresy nebo povodí a (iii) potenciální opatření ke zmírnění dopadů sucha a 
nedostatku vody v deficitních oblastech.  



Pro analýzu budoucího vývoje sucha budou použity nejnovější výstupy z iniciativy Euro-CORDEX (soubory 
reprezentativních GCM/RCM modelů, tj. od méně teply a vlhky model do teply a sušší model) pod vlivu střední 
a vysoké emisní senaře (RCP4,5 a RCP8,5).  
Metody a získané výsledky budou především diskutovány na seminářích, odborných konferencích a formou 
vědeckých článků. Doktorand se bude moci zúčastňovat odborných akcí, prezentovat dosažené výsledky a 
aplikovat znalosti z dané výzkumné oblasti v ČR i v zahraničí.  
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