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ZMĚNA KLIMATU A ZIMOVZDORNOST PŠENICE 

Climate change and winter hardiness of wheats 

Prášil I.T.,  Musilová J., Prášilová P., Kosová K., Vítámvás P., Klíma M.  

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha 

 

Abstrakt 

Porovnáním výnosů ozimé a jarní formy pšenice v ČR s výskytem extrémů spojených 

s počasím (mráz, sucho, horko, vlhko) v období 2000 až 2018 byl dokumentován nepříznivý 

vliv těchto agrometeo-extrémů na celkový výnos pšenice. Na základě zjištěného vlivu 

meteorologických faktorů na dynamiku mrazuvzdornosti pšenice bylo možno odhadnout 

negativní dopady klimatické změny na přezimování pšenice. Jsou to především vyšší teploty a 

vlhkosti v bezprostředním okolí rostlin, které mají za následek nedostatečně otužení porostů 

během podzimu a zimy a vedou ke ztrátě jejich odolnosti. Stanovené stupně zimovzdornosti 

pěstovaných a registrovaných odrůd pšenice v jednotlivých letech tohoto století ukazují 

závislost hromadění méně odolných odrůd po teplých zimách a naopak. 

Klíčová slova: mráz, sucho, zimovzdornost, odrůdy, výnos, pšenice 

 

Abstract 

Comparison of the yields of winter and spring types of wheat in the Czech Republic with the 

occurrence of agro weather-related phenomena (frost, drought, heat, moisture) in the period 

2000 to 2018 demonstrated the adverse impacts of these phenomena on the wheat yield. 

Based on the observed influence of meteorological factors on the dynamics of wheat frost 

resistance, it was possible to estimate the adverse impacts of climate change on the wintering 

of wheat. It is mainly the higher temperatures and moistures around the plants that result in 

weak hardening of the stands during autumn and winter and lead to the loss of their resistance. 

The determined degrees of winter-hardiness of cultivated and registered varieties of wheat in 

the individual years of this century revealed increased numbers of less resistant varieties 

following warm winters and vice versa.  

Key words: frost, drought, winter-hardiness, varieties, yield, wheat 

 

Úvod 

V souvislosti s klimatickou změnou a jejím negativním dopadem na velikost a kvalitu výnosu 

zemědělských plodin se nejvíce hovoří o dvou hlavních faktorech prostředí, o vodě a teplotě. 

V případě vody se jedná buď o její nadbytek tj. přemokření až povodně nebo o její nedostatek 

tj. sucho. U teploty je v poslední době negativní dopad na výnos plodin spojován zvláště 

s vysokými teplotami nad 30 
o
C (dále horko) a na druhé straně s teplotou pod bodem mrazu 

spojenou s vymrznutím či poškozením porostů ozimů, což připomněly některé zimy v tomto 

století (Prášil et al. 2018a) 

V předložené práci se jedná jednak o základní analýzu výnosů pšenice v tomto století ve 

vztahu k oběma uvedeným faktorům, vodě a teplotě. Detailněji je pak popsána dynamika 

mrazuvzdornosti přezimujících porostů pšenice a faktorů, které jí ovlivňují. V neposlední řadě 

jsou uvedeny změny v zastoupení různě odolných odrůd pšenice v jednotlivých letech tohoto 

století v závislosti na výskytu mrazivých či mírných zim.  

 

Materiál a metody 

Porovnání výnosů jarní a ozimé pšenice v ČR s charakteristickým výskytem některých 

agrometeorologických extrémů v letech 2000 až 2018 vychází ze statistické ročenky (web 
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ČSU), přehledů počasí publikovaných ČHMÚ (web ČHMÚ a Infomet) a sledování porostů 

v různých regionech ČR. Mrazuvzdornost odrůd pšenice byla hodnocena pomocí přímého 

mrazového testu rostlin pšenice odebíraných během zimy z pole (Vítamvás et al. 2019). Jejich 

aktuální mrazuvzdornost je vyjádřena v hodnotách letální teploty LT50 (Prášil a Janáček, 

2009). Zimovzdornost odrůd pšenice byla stanovena pomocí provokační bedýnkové metody 

v přirozených podmínkách, kdy jsou rostliny pěstované v bedýnkách umístěných v různé 

výšce nad zemí během celé zimní vegetace (Prášil et al. 2007). Na jaře byl proveden odpočet 

vymrznutých rostlin jednotlivých odrůd a víceleté provokační pokusy byly zpracovány 

metodou třídění odrůd, jejímž výsledkem jsou stanovené stupně zimovzdornosti (SZ) od 1 = 

nejnižší odolnost až po 9 = nejvyšší odolnost. V práci jsou shrnuty výsledky získané za 

posledních 20 let. 

 

Výsledky a diskuse 
Na obrázku 1 uvádíme průměrné výnosy ozimé a jarní pšenice v ČR v tomto století a výskyt 

hlavních agrometeo-extrémů spojovaných v daném roce s vegetací a výnosem pšenice. 

Porovnání výnosů obou forem pšenice nám může pomoci odhalit, jakou mírou se projevil 

negativní dopad zimy na konečný výnos ozimé pšenice a jakou mírou jarní počasí ovlivnilo 

výnos jarní pšenice (Prášil a Martinek, 2016). 

 

Obrázek 1. Průměrné výnosy ozimé a jarní pšenice v ČR a výskyt některých agrometeo-

extrémů v letech 2000 až 2018. 

 

Vidíme, že celkový trend zvyšování výnosů pšenice v tomto století byl několikrát přerušen 

silným poklesem; u ozimé pšenice to bylo zejména v letech 2003, 2006 a 2012, kterým 

předcházela mrazivá zima spojená s poškozením nebo vymrznutím pšenice;  u jarní pšenice 

byl pokles výnosu hlavně v letech 2007, 2015 a 2018, kdy se na jaře vyskytovaly silné 

epizody sucha. Zajímavé jsou rekordní výnosy pšenice nad 6 t/ha v letech 2014 až 2016, kdy 

byly mírné zimy i když zároveň probíhalo suché období. Při podrobnější analýze vidíme, že u 

dvou nejsilnějších poklesů výnosů pšenice v roce 2003 a 2012 po mrazivé zimě následovalo 

suché jarní počasí. Vzájemná spojitost jednotlivých klimatických faktorů je zřetelná; 

jakékoliv poškození rostlin jedním faktorem, v tomto případě mrazem, umocní negativní 

působení dalšího faktoru, sucha na porosty. U poškozených porostů abiotickými faktory se 
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může projevit i zvýšená citlivost k biotickým faktorům, jako byl například silný výskyt viróz 

u porostů pšenice poškozených mrazem a suchem v roce 2012. Je rovněž nutné připomenout, 

že se jedná o průměrné hodnoty z celého území ČR, a že podrobnější analýzy z jednotlivých 

regiónů se mohou lišit.  

Na základě pravidelně prováděných každoročních mrazových testů různých odrůd pšenic, 

odebíraných během přezimování porostů z pole můžeme zobecnit dynamiku mrazuvzdornosti 

pšenice od podzimu až do jarní regenerace (obr.2) (Kosová a Prášil, 2011).  

 

 
Obrázek 2. Dynamika mrazuvzdornosti pšenice podle změn letální teploty LT50 během 

podzimu a zimy a uvedení hlavních faktorů, které ji ovlivňují. Čím je hodnota LT50 nižší, tím 

jsou rostliny odolnější 

 

Na obrázku 2 jsou zřetelné tři fáze: otužování, spojené s indukcí mrazuvzdornosti na podzim, 

fáze udržení odolnosti během zimy, kdy aktuální LT50 může kolísat podle počasí a konečně 

fáze ztráty odolnosti, která je spojena s obnovením intenzivního růstu na jaře. Na obrázku 

jsou dále uvedeny hlavní faktory, jak vnější, tak vnitřní, které ovlivňují průběh 

mrazuvzdornosti daného porostu tj. konkrétní hodnoty LT50 rostlin během jejich 

přezimování. Z klimatických faktorů jsou to zejména teploty půdy a vzduchu v okolí rostlin, 

dále vlhkost půdy, délka trvání slunečního záření či sněhové pokrývky. Zde v souladu 

s dalšími publikovanými pracemi (Imai et al. 2013) můžeme shrnout dopady změn klimatu na 

dynamiku mrazuvzdornosti rostlin. Jedná se především o působení nízké teploty, která vede 

k indukci a udržení dostatečné mrazuvzdornosti rostlin během podzimu a zimy. Teplý podzim 

a oteplení během zimy může způsobit pokles odolnosti porostů a pak stačí jen krátká mrazivá 

perioda beze sněhu, která může poškodit rostliny ozimů.  

Na druhé straně velká závislost průběhu aktuální mrazuvzdornosti rostlin na vnějších 

faktorech, umožňuje modelovat průběh mrazuvzdornosti pšenice na základě změn základních 

klimatických faktorů prostředí, především teploty a vlhkosti prostředí. Rozdíly v úrovni 

mrazuvzdornosti mezi jednotlivými odrůdami jsou předmětem intenzivního molekulárně-

genetického studia a začínají být využívány ve šlechtění i odhadu průběhu mrazuvzdornosti 

odrůd během zimy (Kosová et al., 2015, Fowler et al., 2014) 
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Na našem pracovišti pravidelně hodnotíme zimovzdornost pěstovaných a registrovaných 

odrůd pšenice v ČR. K tomu využíváme provokační bedýnkové pokusy. V současnosti tak 

máme k dispozici hodnocení více než 2000 odrůd a linií pšenice z hlediska zimovzdornosti, 

vyjádřenou ve stupnici od nejméně až po nejvíce odolnou, SZ = 1 až 9. Aktuální přehled 

zimovzdornosti odrůd pravidelně publikujeme a uvádíme na webových stránkách ústavu 

(Prášil et al. 2018b). Můžeme tedy i uvést průměrné stupně zimovzdornosti odrůd 

registrovaných u nás v jednotlivých letech (obr.3). 

 

 

 
Obrázek 3. Průměrné stupně zimovzdornosti (SZ) nově registrovaných odrůd ozimé pšenice 

v jednotlivých letech 2000 až 2018 

 

Souhrnně, průměrný stupeň zimovzdornosti všech registrovaných odrůd za období 2000 až 

2018 je SZ = 4,3. Porovnáme-li pak průměrné SZ odrůd registrovaných v jednotlivých letech, 

vidíme jejich značné kolísání. Když dáme poklesy či naopak vzestupy těchto průměrných SZ 

do souvislosti s výskytem mrazivých a mírných zim (viz obr. 1), vidíme zřetelnou závislost. 

Po mrazivých zimách, kdy dojde k vymrznutí slabě odolných odrůd, se zvyšuje zastoupení 

odolnějších odrůd, např. po letech 2003, 2007 a 2011. Naopak po mírných zimách, se 

v následujících letech zvyšuje zastoupení méně odolných odrůd a průměrný SZ klesá (Prášil 

et al. 2018a). To vyjadřuje i polynomická křivka v obrázku 3, kdy největšímu 

nárůstů zastoupení odolnějších odrůd předcházely zimy s největším poškozením porostů 

pšenice v zimě 2002/2003 a  2011/2012. Taková závislost je důležitá i pro šlechtitele, kterým 

se po teplých zimách hromadí šlechtitelský materiál s nižší zimovzdorností. Díky 

všestrannému a podrobnému hodnocení odrůd ÚKZÚZ jsou však všechny u nás registrované 

odrůdy výnosné. Je to i proto, že na našem území je kromě VÚRV i řada dalších pracovišť 

(včetně ÚKZÚZ), kde pravidelně probíhají testy na mrazuvzdornost odrůd v mrazicích 

zařízeních. 

 

Závěr 

Z klimatických faktorů, které se podílejí na silném poklesu výnosů ozimé pšenice v ČR, se 

jedná o kombinaci poškození rostlin mrazem v zimě a následným působením sucha a horka na 
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jaře. Dynamika mrazuvzdornosti odrůd pšenice je ovlivněna řadou vnitřních a vnějších 

faktorů, z nichž dominantní roli hraje teplota a vlhkost v okolí rostlin. Oteplení snižuje 

odolnost i pochody otužení rostlin, které jsou pak citlivější na mráz. Zastoupení pěstovaných a 

registrovaných odrůd s nižší zimovzdorností stoupá po teplých zimách, neznamená to však, že 

povolené odrůdy s vyšší mrazuvzdorností jsou méně výnosné. 
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