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MONITORING RŮSTU PLODIN V MĚNÍCÍCH SE PODMÍNKÁCH 

V OKOLÍ JE TEMELÍN 

Monitoring crop growth in changing conditions around the Temelín NPP 

Procházka J., Křováková K., Šímová I., Vácha A., Polenský J., Brom J., Nedbal V., 

Novotná K., Musil M. 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta 

Abstrakt 

Hodnocení stavu a množství vegetace na zemědělských pozemcích nemusí mít pouze význam 

produkční z hlediska výnosu zemědělských plodin. Údaje o dynamice a distribuci nadzemní 

rostlinné biomasy může sloužit i pro sledování reakcí rostlin na změny klimatických i 

stanovištních podmínek, nebo jako podklad pro různé krizové plány a management. 

V souvislosti s provozem Jaderné elektrárny Temelín a problematikou havarijní připravenosti 

jsou v rámci této studie sledovány některé parametry nejrozšířenějších plodin v příslušné 

oblasti, a to i v závislosti na klimatických podmínkách a změnách počasí. Cílem je získat 

podklady pro krizový management v případě nečekané události, kdy bude potřeba řešit 

operativně sklizeň nadzemní biomasy plodin a její další zpracování, např. bioplynovou 

technologií. Proto jsou kromě údajů o množství a distribuci nadzemní biomasy plodin 

sledovány a zohledňovány klimatické parametry jako úhrn srážek, teplota vzduchu, sluneční 

svit apod. 

Klíčová slova: nadzemní biomasa, zemědělské plodiny, teplota vzduchu, srážky, JE Temelín 

 

Abstract 

Assessment of the state and quantity of vegetation on agricultural land can only be of 

production importance in terms of crop yield. Data on the dynamics and distribution of above-

ground plant biomass can also be used to monitor plant responses to changes in climatic and 

habitat conditions or as a basis for various crisis plans and management. In connection with 

the operation of the Temelín NPP and the issue of emergency preparedness, some parameters 

of the most widespread crops in the relevant area are monitored, also in relation to climatic 

conditions and weather changes. The aim is to obtain data for crisis management in the event 

of an unexpected event, when it will be necessary to operationally solve the harvest of above-

ground biomass crops and its further processing, eg by biogas technology. In addition, the 

amount of distribution of above-ground biomass, climate parameters such as rainfall, air 

temperature, sunshine, etc. are monitored and taken into account. 

Key words: above-ground biomass, crops, air temperature, precipitation, Temelín NPP 

 

Úvod 

Růst zemědělských plodin je kromě stanovištních podmínek do značné míry závislý na 

počasí. To se ve větší míře projevuje v posledních letech, kdy dochází k výskytu déle 

trvajících period sucha. V tomto případě se jedná především o zemědělské sucho, které je 

dáno především zásobou vláhy (vody) v půdě. V našich podmínkách, kdy je Česká republika 

především pramennou oblastí, závisí především na srážkách a je zpravidla úzce spojeno se 

suchem meteorologickým. Nedostatek srážek, resp. výskyt delších období sucha, společně 

s růstem teploty vzduchu se výrazně projevují v celkové produkci plodin, která se u většiny 

plodin může charakterizovat mj. množstvím jejich nadzemní biomasy (Palmer a Yunusa 

2011). Nadzemní biomasa plodin má přitom nejen funkci produkční, z hlediska zemědělských 

výnosů, ale v posledních letech se také klade větší důraz podle druhu plodin na funkci 
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energetickou, půdo-ochrannou, klimatizační, krajinotvornou včetně vlivu na biodiverzitu, 

potažmo ve smyslu ekosystémových služeb (Zhang a kol. 2007, Power 2010).  

V případě úniku škodlivých látek, kontaminantu, je nadzemní biomasa na zemědělské půdě 

v závislosti na stanovištních podmínkách, sezóně, počasí apod., schopna zachytit značné 

množství příslušného kontaminantu. Následná opatření spojená s likvidací kontaminované 

biomasy, která se v případě kontaminace stává bio-odpadem, mohou zahrnovat i využití 

technologie bioplynových stanic (BPS) za účelem snížení objemu takového odpadu, společně 

s výrobou energie pro další využití (Bačík 2008, CZ Biom 2015), a dekontaminace 

postiženého území (Kobayashi a kol. 2013). I z těchto důvodů jsou v okolí velkých jaderně 

energetických zařízení (JEZ) dlouhodobě monitorovány jednotlivé složky životního prostředí 

včetně růstu zemědělských plodin, což v případě Jaderné elektrárny Temelín vyplývá částečně 

už od tzv. Protokolu z Melku (Melk 2000). Především nedávné zkušenosti po havárii 

elektrárny Fukušima Dai-ichi (např. Nakanishi a Tanoi 2013), ale i ty dřívější z Černobylu 

(např. Fesenko a kol. 2007), potvrdily, že je nutné se zabývat možnostmi zachycení 

kontaminantů a snížení jejich aktivity v zasaženém území nejen po případné havárii, ale v 

rámci prevence i před ní (IAEA 1997, IAEA, 2013). Nadzemní biomase v této souvislosti 

společně s různým způsobem využití půdy byla přitom v této souvislosti věnována patřičná 

pozornost (např.  Koarashi a kol. 2012, Koizumi a kol. 2013). Rozšířené možnosti v oblasti 

monitoringu zemědělských plodin a nadzemní biomasy i v souvislosti se změnami 

klimatických podmínek přináší rychlý rozvoj UAV bezpilotních technologií (Unmanaged 

Aerial Vehicle) snímání povrchu krajiny (Ballesteros 2018) a novější družicové systémy, kdy 

se v posledních letech jedná především o mise Sentinel (Piedelobo a kol. 2019, Ottosen a kol. 

2019). 

K radiační kontaminaci krajinného krytu nemusí na našem území docházet výhradně v okolí 

našich JEZ, ale může jít o kontaminaci vzdušnou cestou z havárií JEZ mimo Česko, či 

mimořádnou lokální událost spojenou s plošným nebo lokálním nehomogenním rozptylem 

radionuklidů (Hůlka a kol 2015). Primárně se ovšem na našem území řeší havarijní 

připravenost v Zónách havarijního plánování (ZHP) dvou jaderných elektráren Dukovany 

(EDU) a Temelín (ETE). V podmínkách ZHP ETE probíhá dlouhodobý monitoring 

zemědělské krajiny s ohledem na požadavky havarijní připravenosti (Vinciková a kol. 2016), 

vytváření následných a dlouhodobých opatření, doporučení, modelových nástrojů a 

metodických postupů na zemědělské půdě pro případ nečekané události (Brom a kol. 2013, 

2015, Procházka a kol. 2015c). Nedílnou součástí je i monitoring struktury a dynamiky 

vývoje krajinného krytu, včetně růstu zemědělských plodin pomocí pozemních metod (Kobes 

a Šafář 2005, Hakrová a kol. 2015) a pomocí metod dálkového průzkumu Země (Hais a kol. 

2005, Vinciková a kol. 2010, Procházka a kol. 2015a), včetně souběžného snímání 

technologiemi bezpilotních prostředků UAV za účelem stanovení optimálních postupů pro 

operativní zjištění případného množství kontaminované nadzemní biomasy a homogenity 

porostů (Hůlka a kol. 2015). V souvislosti s provozem ETE provádí Český 

hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) měření a pozorování na meteorologické observatoři 

Temelín a prostřednictvím účelově zřízených meteorologických stanic v okolí ETE (Smítka 

2005, Vozobule 2005). 

Pro účely operativních opatření v případě nečekané události spojené s kontaminací krajinného 

krytu je potřeba znát jeho aktuální stav, který se v jednotlivých sezónách během roku může 

značně lišit. V měnících se podmínkách v souvislosti se změnami klimatu a stále častějšími 

epizodami sucha jsou operativně získávané údaje o krajinném krytu a růstu plodin (nadzemní 

biomasy) dávány důsledněji do souvislosti s měřenými meteorologickými parametry, jako 

jsou teplota vzduchu, úhrn srážek, vlhkost půdy nebo sluneční globální radiace, jak dokladují 

výsledky sledování vybraných sezón v tomto příspěvku. 
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Materiál a metody 

Důležitým podkladem potřebným pro výpočet množství biomasy plodin pro větší územní 

celky je výměra a rozmístění zemědělských pozemků v dotčené oblasti. Nejkomplexnější 

dostupná data v tomto směru obsahuje centrální databáze evidence půdy na úrovni 

jednotlivých farmářských bloků - databáze LPIS. Výhodou databáze LPIS je skutečnost, že je 

celá ve vektorové podobě a lze s ní jednoduše pracovat v prostředí GIS (LPIS 2014). 

Podstatné informace z hlediska produkce, resp. výnosů jednotlivých plodin shromažďuje pro 

jednotlivé kraje Český statistický ústav, dalšími podpůrnými podklady pro evidenci růstu 

plodin mohou být agrotechnické termíny a termíny fenofází, kdy průměrná data jejich nástupu 

eviduje pro různé oblasti a klimatické podmínky na fenologických stanicích ČHMÚ. Většina 

příslušných podkladů byla pro oblast Temelínska shromážděna v rámci řešení předcházejících 

studií (např. Procházka a kol 2015b, Vinciková a kol. 2016).  

Jednotlivé zemědělské plodiny i přirozená vegetace však mají různé růstové strategie, které se 

do značné míry mění v závislosti na počasí. Zároveň se v jednotlivých obdobích velmi liší i 

celkové množství nadzemní rostlinné biomasy na jednotku plochy, přičemž i v rámci 

jednotlivých ploch může docházet často k významné nehomogenitě porostů. Proto jsou 

v rámci získávání podkladů pro operativní opatření v případě nečekaných událostí sledovány 

produkční charakteristiky jednotlivých plodin v průběhu celé vegetační sezóny a v závislosti 

na meteorologických podmínkách.  

V rámci monitoringu zemědělských plodin v okolí Temelína je sledováno několik lokalit, 

v tomto případě byla jako přiklad monitoringu růstu nadzemní biomasy v souvislosti s 

meteorologickými podmínkami hodnocena zemědělská oblast Žimutice. Dotčená oblast se 

nachází na východním okraji ZHP ETE (Obr. 1) a v rámci této studie byly vyhodnoceny 

výsledky sledování vegetačních sezón vybraných plodin z let 2013, 2018 a aktuálního roku 

2019.   

 
Obr. 1. Studovaná oblast okolí Temelína s vymezením polohy objektu ETE, hranice ZHP 

(červeně) a modelové zemědělské oblasti Žimutice (letecký snímek: mapy.cz). 

 

Množství nadzemní biomasy bylo zjišťováno metodou destruktivního stanovení nadzemní 

biomasy. V modelové oblasti Žimutice jsou sledovány nejčastěji pěstované skupiny plodin na 

orné půdě včetně trvalých travních porostů. Nicméně pro účely této studie byly vybrány čtyři 

nejrozšířenější plodiny pšenice ozimá, řepka ozimá, kukuřice a jarní ječmen, přičemž se pro 

příslušné hodnocení nerozlišovaly na jednotlivé odrůdy. Odběrové plochy byly rozmístěny na 

vybraných pozemcích v náhodných čtvercích, kdy z každého porostu v rámci jednoho 

půdního bloku bylo odebráno pět čtverců o velikosti 0,5 x 0,5 m. Biomasa byla odebírána 
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nůžkami na trávu, příp. zahradnickými nůžkami na větve (vzrostlá kukuřice a řepka) 5cm nad 

povrchem půdy jako prakticky běžnými prostředky skliditelná nadzemní biomasa plodin (Obr. 

2). Odebraná nadzemní biomasa byla hned v terénu zvážena pro zjištění množství skliditelné 

čerstvé hmoty. Po převozu do laboratoře byly vzorky po rozložení v prostoru větraného atria 

předsušeny, následně dosušeny v sušárně při 85 °C a opětovně zváženy pro stanovení suché 

(sušiny) nadzemní biomasy (Rychnovská 1987).  

 

 
Obr. 2. Měření, odběry a zpracování vzorků nadzemní biomasy zemědělských plodin z okolí 

Temelína, oblasti Žimutice (foto: J. Procházka, 2019). 

 

Odběry byly prováděny zpravidla v období od konce března do sklizně (červenec až listopad). 

Celkem se uskutečnilo v průběhu vegetační sezóny min. 10 odběrů, kdy v období 

intenzivnějšího růstu byly odběry častější než v období dozrávání (Tab. 1). Růstové křivky 

plodin z let 2018 a 2019 byly následně vyhodnoceny podobně jako v modelovém roce 2013, 

kdy byly společně se zemědělskými plodinami v ZHP ETE sledovány i přirozeně se 

vyskytující porosty (Hakrová a kol. 2015). 

 

Tabulka 1. Zjednodušený přehledný harmonogram odběrů nadzemní biomasy vybraných 

plodin v oblasti Žimutice v letech 2013, 2018 a 2019 (zelené políčko - období růstu a odběru 

biomasy, N – neodebráno/neměřitelné množství, S - již sklizeno) 

 
 

Ve vybraných termínech na plochách vně ZHP ETE probíhá souběžné snímkování plodin 

pomocí UAV - dronu za účelem získání plošné informace o homogenitě porostu a množství 

nadzemní biomasy. Pro snímkování je na řešitelském pracovišti k dispozici stroj od firmy DJI 

model S 900. Jedná se o hexakoptéru (6tirotorový stroj) s rozpětím ramen 900 mm a váhou 

cca 8 kg (dle neseného senzoru). Stroj je schopen nést fotoaparát, v konkrétním případě Sony 
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Alpha 5100 s rozlišením 24 Mpx, thermální kameru Optris PI 450 s multispektrální kamerou 

TetraCam ADC Lite. Letová doba stroje se pohybuje mezi 12 a 17 minutami dle 

povětrnostních podmínek, neseného senzoru a rychlosti létání. Maximální dosažitelná letová 

rychlost je 60 km/h (DJI 2016). Konfigurace stroje a vymezení snímaného prostoru se provádí 

v bezplatné aplikaci DJI Ground Station. Po zvolení lokality se vytvoří trasa letu, přičemž 

samotný vzlet je řízen v manuálním režimu pomocí vysílačky (Obr. 3). Spojení jednotlivých 

snímků do ortofotomapy probíhá v prostředí programu Agisoft Photo Scan, výstupem je 

georeferencovaný snímek ve formátu tiff, s nímž lze dále pracovat v prostředí GIS.  

 

 
Obr. 3. Realizace snímání plodin pomocí dronu DJI S900 (C) s naplánováním trasy (A) a 

průběhem snímání (C).  

 

Z dat dálkového průzkumu Země se pro spektrální klasifikaci zemědělských plodin na 

rozsáhlejších územích, a vegetaci obecně, hodí lépe satelitní snímky, zaznamenávající 

odražené sluneční záření v dostatečném prostorovém rozlišení. Praxe ukázala, že pro účely 

české zemědělské krajiny alespoň 30 m/pixel, se spektrálním rozsahem, zahrnujícím viditelné 

a blízké infračervené záření pro využití spektrálních (vegetačních) indexů (Schultz a Engman 

2000). S využitím těchto spektrálních indexů a výsledků pozemního měření (trénovacích 

ploch) lze kvantitativní ukazatele, jakými je množství rostlinné biomasy, na velkých plochách 

poměrně efektivně odhadnout. V rámci celé ZHP ETE i vzdálenějšího okolí byly doposud 

vzhledem k spektrálnímu charakteru dat a kontinuitě časových řad ponejvíce využívána 

satelitní data systému družic LANDSAT, přičemž jako základní prostorová jednotka pro 

rozlišení jednotlivých plodin je využit farmářský blok půdy z databáze LPIS (Vinciková a kol. 

2016).  

Orientační klimatologická charakteristika zájmové oblasti, resp. hodnocených vegetačních 

sezón vybraných plodin, byla zpracována z měsíčních dat o územních srážkách a teplotě 

vzduchu pro Jihočeský kraj pro období od března do července. Podrobnější hodnocení 

meteorologických charakteristik v souvislosti s růstem plodin bylo provedeno pro parametry: 

průměrná denní teplota a úhrn srážek z meteorologické observatoře Temelín a vlhkost půdy a 

sluneční globální radiace z meteorologické stanice České Budějovice – Rožnov, které byly 

poskytnuty pobočkou ČHMÚ v Českých Budějovicích. Pro termíny jednotlivých odběrů a 

měření biomasy byly hodnoceny meteorologické podmínky růstu plodin v předchozích 30 

dnech, jako úhrn srážek za 30 předcházejících dní, 30 denní průměr průměrné denní teploty 

vzduchu, celkové globální radiace, průměrné vlhkosti půdy v hloubce 10-50cm.  
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Statistické zpracování bylo realizováno v programu Statistica 12, kdy na základě regresní 

analýzy (lineární regrese) byla zkoumána závislost růstu nadzemní biomasy plodin (závislé 

proměnné) na meteorologických podmínkách (nezávislé proměnné).  

 

Výsledky a diskuse 

Na vybraných plochách v zemědělské oblasti Žimutice nedaleko Temelína byla sledována 

dynamika růstu nadzemní biomasy zemědělských plodin. Na příkladu pšenice ozimé, řepky 

ozimé, kukuřice a jarního ječmene byly ve zvolných vegetačních sezónách let 2013, 2018 a 

2019 vytvořeny růstové křivky nadzemní biomasy a hodnocen jejich průběh v souvislosti 

s vývojem počasí, zejména s úhrnem srážek a teplotou vzduchu od března do července, příp. 

srpna. Hodnocení růstu zmiňovaných plodin bylo provedeno na základě destruktivního 

stanovení odebraných vzorků čerstvé biomasy (NB) a biomasy po usušení (SU) a pro oblast 

Žimutice na okraji ZHP ETE je pro názornost vyjádřeno graficky (Obr. 4). 

 

Obr. 4. Dynamika růstu pšenice ozimé, ječmene jarního, řepky ozimé a kukuřice v hmotnosti 

živé nadzemní hmoty a hmoty po usušení (v kg.m
-2

) v oblasti Žimutice v sezónách 2013, 2018 

a 2019.  

 

Z obecné charakteristiky klima širší oblasti Jihočeského kraje, kde se ETE nachází, pro 

jednotlivé vegetační sezóny prostřednictvím územních charakteristik vyplývá, že ve 

sledovaném období roku 2013 (březen až červenec) lze považovat za srážkově mírně 

nadprůměrné (113 % srážkového normálu 1980 – 2010) a teplotně průměrné (-0,1°C oproti 

normálu 1980-2010) a stejné období roku 2018 srážkové podprůměrné (84 %), teplotně 

nadprůměrné  (+2,1 °C), podobně pak v období roku 2019 srážkové podprůměrné (85 %) a 

teplotně nadprůměrné  (+1,9 °C) v porovnání s aktuálně používaným normálem 1980 – 2010 

(Obr. 5). 

Z územních měsíčních meteorologických charakteristik je zřejmá nevyrovnanost hodnot 

v průběhu vegetačního období zemědělských plodin (např. měsíční průměr teploty vzduchu 

v květnu a červnu 2019). Vzhledem k tomu, že byl růst nadzemní biomasy sledován průběžně 

ve víceméně pravidelných intervalech, byly do hodnocení zahrnuty vybrané meteorologické 

charakteristiky za období 30 dní před vlastním odběrem. Hodnocení průměrné teploty 

vzduchu, celkového úhrnu srážek, průměrné globální radiace a průměrné vlhkosti půdy 

v hloubce 20-50 cm bylo statisticky porovnáváno s dynamikou růstu zemědělských plodin, 

resp. s množstvím sklizené nadzemní biomasy k příslušným termínům. Z výsledků regresního 

statistického porovnání vyplývá, že růst (množství) čerstvé nadzemní biomasy pšenice ozimé 

je během vegetačního období do sklizně závislý především na srážkách, u kukuřice na teplotě 

vzduchu, u řepky na srážkách a vlhkosti půdy, v případě ječmene jarního se ukázala průkazná 
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závislost na všech čtyřech hodnocených parametrech. Pokud jde o suchou nadzemní biomasu, 

byla zjištěna nejprůkaznější závislost (na hladině významnosti p < 0,001) růstu kukuřice na 

teplotě vzduchu a globální radiaci, zatímco u řepky na vlhkosti půdy (Tab. 2).   

 

 
Obr. 5. Územní charakteristiky teploty vzduchu, úhrnu srážek a slunečního svitu pro 

Jihočeský kraj v březnu až srpnu 2013, 2018 a 2019 v porovnání s normálem (*předběžná 

data za srpen 2019, zdroj: ČHMÚ 2019). 

 

 

Tabulka 2. Výsledky regresní statistiky růstu plodin a meteorologických dat vztažených 

k termínům odběrů nadzemní biomasy.  

 
statistická významnost *p < 0,1  **p < 0,01 ***p < 0,001 

 

 

 
Obr. 6.  Ortofotomapa porostu ječmene jarního (A) s termálním snímkem teploty povrchu 

(B),  modelem snímaného pozemku v softwaru Agisoft Photoscan (C) a měřením objemu 

nadzemní biomasy (D). 

 

Jedním z výsledků monitoringu plodin dronem po spojení získaných dat a kontrole slícování 

snímků je digitální model nasnímaných pozemků. Vyhotovená ortofotomapa má požadované 

rozlišením 1cm na pixel, jež je dostatečné pro stanovení objemu nadzemní biomasy plodin na 

modelové ploše. Souběžně získávaná termální data poskytují doplňující informace o 
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vlastnostech porostu a o povrchu pozemků v termínech pozemního měření. Výsledky snímání 

pomocí dronů slouží pro plošnou interpolaci údajů získávaných z pozemního šetření na 

menším území - modelových pozemcích (Obr. 6).  

Družicové systémy naopak umožňují zachytit v jednom okamžiku území velmi rozsáhlé. 

Popis aktuálního stavu a distribuce pěstovaných plodin na zemědělské půdě zjištěný různými 

metodami včetně využití DPZ je součástí plánování postupů pro případ nečekané události 

spojené s únikem radioaktivního materiálu. Pro tyto účely je v prostředí geografických 

informačních systémů (GIS) vyvíjen software pro odhad nadzemní biomasy zemědělských 

plodin a kontaminace zemědělských plodin a půdy radioaktivním materiálem v prostorovém 

měřítku SARCA (Brom a kol. 2015), který využívá jak data o růstu a distribuci plodin 

z pozemního monitoringu a DPZ, tak vybrané meteorologické charakteristiky. Výsledkem 

jsou potom pro území ZHP ETE datové a mapové výstupy o aktuální distribuci zemědělských 

plodin, množství nadzemní biomasy, a v závislosti na druhu a šíření kontaminantu i jeho 

depozice na rostliny a půdu (Procházka a kol. 2015a,b). To je do značné míry ovlivněno 

sezónou a počasím. Právě proto je realizován soustavný monitoring růstu plodin a prováděno 

hodnocení ve vztahu k dynamice meteorologických prvků zejména v průběhu vegetační 

sezóny pro podchycení modelových situací pro růst jednotlivých plodin. Výhodou využití 

modelů růstové analýzy je možnost odhadu studovaných vlastností v průběhu celého 

sledovaného období, respektive v konkrétním čase a možnost propojení s dalšími vstupy (Obr. 

7). 

   

 
Obr. 7. Datové prostředí software SARCA (A) a příklad využití pro distribuci plodin (B) a 

odhad množství nadzemní biomasy (C) v oblasti ZHP ETE (upraveno dle Brom a kol. 2015, 

Procházka a kol. 2015a).  

 

 

Závěr 

Monitoring a shromažďování podkladů o dynamice růstu zemědělských plodin v okolí 

Jaderné elektrárny Temelín je součástí strategie havarijní připravenosti pro případ nečekané 

události spojené s radioaktivní kontaminací krajiny. V případě zemědělských plodin se jedná 

o čerstvou nadzemní biomasu, kterou by bylo nutné za daných podmínek v první fázi sklidit a 

zpracovat, např. technologickým systémem v bioplynových stanicích. Z těchto důvodů je pro 

účely operativního plánování nápravných opatření potřeba znát aktuální stav krajinného 

pokryvu a jeho množství v měnících se klimatických podmínkách v průběhu sezóny, mezi 

jednotlivými roky apod. Na příkladu zemědělské oblasti Žimutice byly hodnoceny množství a 

distribuce nadzemní biomasy vybraných plodin pšenice ozimé, jarního ječmene, řepky ozimé 
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a kukuřice ve vegetačních sezónách 2013, 2018 a 2019.  V měnících se podmínkách jsou 

změny růstu plodin dávány do souvislosti s meteorologickými charakteristikami. Z hodnocení 

vyplývá rozdílná závislost růstu plodin na teplotě vzduchu, srážkách, globální radiaci či 

vlhkosti půdy.  Výsledky z pozemních měření a následných hodnocení získávají v prostředí 

GIS pomocí prostředků DPZ (analýzy dat ze satelitů a dronů) plošný charakter a díky 

modelům (např. software SARCA) je možné potřebné parametry pro potřeby krizového 

managementu operativně lépe upřesnit. 

Prezentované sledování růstu zemědělských plodin a jejich nadzemní biomasy v souvislosti 

s meteorologickými faktory bude probíhat i v dalších sezónách a bude předmětem 

podrobnějšího vyhodnocení tak, aby bylo možné lépe stanovit předpokládané funkční vztahy 

a zpřesnit odhadovaná množství biomasy jednotlivých plodin v různých klimatických 

podmínkách.  
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