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Abstrakt  

Změna klimatu se stále více projevuje zvýšenou dynamikou počasí, přičemž jsou prokazatelné 

nárůsty teploty vzduchu ve všech ročních obdobích. Podobně se zvyšuje dynamika výskytu 

srážek, ale v dlouhodobém pohledu jejich roční úhrny se významně nemění. Narůstající 

extremita jednotlivých meteorologických prvků se projevuje změnami biometeorologických 

podmínek a změnou hodnot v porostním klimatu. Změny podnebí jsou příznivé pro 

rozšiřování ploch vinné révy, předmětem výzkumu by mělo být posouzení všech jeho 

aspektů. to platí i o výskytu chorob a škůdců. Mezi nejvýznamnější choroby révy vinné 

v České republice náleží padlí révové (Erysiphe necator). Proměnlivost počasí významně 

ovlivňuje její hospodářsky významný výskyt. Z našich výsledků vyplývá, že dosud se 

hospodářský významný výskyt projevuje v našich nejteplejších oblastech, tedy v tradičních 

vinohradnických oblastech. S ohledem na vývoj našeho podnebí by bylo vhodné aktualizovat 

rajonizaci pěstování révy vinné.  

Klíčová slova: réva vinná (Vitis vinifera), padlí révové (Erysiphe necator), počasí, podnebí, 

rajonizace révy vinné  

 

Abstract  

Climate change is increasingly manifested by increased weather dynamics, while air 

temperature increases in all seasons are demonstrable. Similarly, the dynamics of precipitation 

increases, but in the long run their annual totals do not change significantly. Increasing 

extremity of individual meteorological elements is manifested by changes in 



biometeorological conditions and changes in stand climate. Climate change is conducive to 

the expansion of grapevine areas, and research on all aspects should be the subject of 

research. this also applies to the occurrence of diseases and pests. Among the most important 

diseases of grapevine in the Czech Republic are Powdery mildew of grapevine (Erysiphe 

necator). Weather variability significantly affects its economically significant occurrence. Our 

results show that so far an economically significant occurrence is manifesting in our hottest 

areas, ie in traditional wine-growing areas. In the light of the evolution of our climate, it 

would be appropriate to update patch cultivation grapevine. 

Keywords: Grapevine, (Vitis vinifera), Powdery mildew of grapevine (Erysiphe necator), 

weather, climate, Patch grapevine  

 

Úvod 

Průběh počasí v posledních letech nám opět velmi důrazně připomněl, že změna klimatu je 

typická extrémními projevy počasí. Sucho v roce 2018 i 2019 dosáhlo kritických hodnot a 

následně prohloubilo nedostatek vody na velké části našeho území. Musíme si uvědomit, že 

rozsáhlá sucha byla v roce 2000, 2003, 2012, 2015, 2017, 2018 i 2019. Sice je známé, že 

máme vysokou proměnlivost podnebí, že máme roky s povodněmi (KYSELÝ et al. 2003), ale 

i se suchem (ROŽNOVSKÝ, 2018). Průběh počasí ovlivňuje jednak růst a vývoj rostlin, ale 

také výskyty chorob a škůdců. Z tohoto důvodu je nutné zkoumat, jak může změna klimatu 

pěstování rostlin ze všech těchto pohledů ovlivnit, když navíc se budou oblasti pěstování 

některých plodin měnit.   

Příkladem je pěstování révy vinné, kdy jsou tendence její plochy rozšiřovat směrem na sever. 

Současně je však nutné hodnotit i bioklima jejích chorob. Padlí révové (Erysiphe necator) 

náleží v České republice mezi nejvýznamnější choroby révy vinné (Vitis vinifera). Napadá 

všechny zelené části révy vinné – letorosty, listy, květenství a nezralé hrozny. První příznaky 

se mohou objevit již při rašení. Následně ve stadiu 3-6 listů. Choroba se na listech projevuje 

na obou stranách. Velmi citlivé k napadení jsou květenství a malé hrozny. Při napadení 

hroznů od velikosti hrachu dochází k jejich praskání a výhřezu semen. Následně jsou hrozny 

napadány hnilobami, bakteriemi nebo kvasinkami. Toto se může projevit na kvalitě vína. 

V citlivosti jednotlivých odrůd jsou výrazné rozdíly. (HLUCHÝ a kol., 1997; HLUCHÝ a 

kol., 2008; PAVLOUŠEK , 2011)  

První výskyt v Evropě se uvádí v roce 1847 v okolí Londýna v Anglii. Následně do roku 1851 

bylo zjištěno ve Francii, Švýcarsku, Německu, Itálii, Malé Asii, Alžírsku. Následně se 



rozšířilo do všech pěstitelských oblastí pěstování révy vinné nejen v Evropě. (BENADA, 

ŠPAČEK, 1962) 

Hospodářsky významné škody jsou závislé na průběhu meteorologické situace. Při napadení 

hroznů dochází k podstatnému snížení množství i kvality hroznů (nižší cukernatost, obsah 

aromatických látek). V mimořádně příznivých letech může dojít u náchylných odrůd 

k epidemickému šíření a až k totálnímu znehodnocení sklizně (HLUCHÝ a kol., 1997; 

HLUCHÝ a kol., 2008). 

  

Materiál a metody  

Cílem práce bylo zmapování hospodářsky významných škody na révě vinné, způsobených 

padlím révovým na území České republiky v období 1961–2018 v jednotlivých okresech. 

Informace o škodách způsobených padlím révovým na révě vinné v České republice v letech 

1961–2018 byly čerpány převážně z Přehledů výskytu některých škodlivých organismů a 

poruch rostlin na území Československa (České republiky). Tyto přehledy byly vydávány do 

roku 1989 Ústředním a kontrolním ústav zemědělský Brno (dále jen ÚKZÚZ) a Ústredný 

kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodárský Bratislava (dále jen ÚKSÚP) pro celé území 

bývalého Československa. Od roku 1990 jsou vydávány ÚKZÚZ Brno - Státní 

rostlinolékařská správa Praha (dále jen SRS) pouze pro území České republiky. Tyto přehledy 

mají samozřejmě informativní charakter a nemohou pokrýt všechny výskyty v uvedených 

letech. Z let 2012–2017 jsme čerpali ze Souhrnných zpráv jednotlivých oblastních odborů 

ÚKZÚZ Brno (SRS Praha). V roce 2018 z rostlinolékařského portálu ÚKZÚZ Brno. 

 

Výsledky a diskuze 

Z analýzy získaných podkladů z hlediska agroklimatologického vyplývá, že v současné době 

jsou vinařské podoblasti až na jejich některé okraje v makrooblasti teplé, kde je teplotní suma 

průměrných denních teplot rovných a vyšších jako 10 °C (dále jen TS10) 3100 až 2401 °C. je 

charakterizována jako vhodná pro plodiny náročné na teplo, jako je vinná réva. Tuto 

nacházíme hlavně v agroklimatické oblasti převážně teplé (TS 2801 - 3000 °C) a dostatečně 

teplé (2601 - 2800 °C). Vláhové poměry jsou vyjádřeny ukazatelem zavlažení (dále jen K). 

Tento je dán rozdílem mezi potenciální evapotranspirací a srážkami. Vinná réva se pěstuje 

v podoblasti velmi suché (K 150 mm) v podoblasti převážně suché (K = 150 až 101 mm). 

Pro úspěšné pěstování révy vinné jsou důležité též zimní podmínky, které jsou z hlediska 

agroklimatologické rajonizace vyjádřeny ukazatelem přezimování (dále jen Tmin). Tento je 

vypočten jako průměr absolutních ročních minim teploty vzduchu za druhé normálové 



období, tedy roky 1931 až 1960. Réva má vhodné podmínky v agroklimatickém okrsků 

převážně mírné zimy s t Tmin   -18 
°
C.  

Jak již bylo uvedeno, nacházeli jsme dříve révu vinnou v okrajových oblastech, tedy 

v  agroklimatické makrooblasti mírně teplá s TS10 2400 až 2001 
0
C, v její agroklimatické 

oblasti poměrně mírně teplé (2201 až 2400 
o
C) v agroklimatickém okrsku poměrně mírné 

zimy s Tmin  -18 až -20 
0
C. Přitom jde stále o podoblasti převážně suché (K = 150 až 101 mm). 

Úspěšné pěstování révy vinné je významně ovlivněno výskytem mrazů jak zimních, tak 

v počátku vegetace. Oteplování však neznamená, že výskyty škodlivých mrazů nehrozí, 

v určitém pohledu je tomu naopak. Dřívější nástupy vegetace díky vyšším teplotám naopak 

dávají možnost negativním dopadů i dřívějších mrazů. Jestliže se v okrsku převážně mírné 

zimy vyskytnou teploty absolutního minima - 20 
°
C přibližně jedenkrát až dvakrát za deset let, 

potom v agroklimatickém okrsku poměrně mírné zimy s Tmin  -18 až -20 
°
C i čtyřikrát za deset 

let.  

Přehled hospodářsky významného výskytu padlí je uveden v Tab. 1. Vidíme, že nejvíce 

postiženy jsou nejteplejší části vinařských podoblastí.   

Tab. č. 1: Hospodářsky významné výskyty padlí révového na révě vinné v okresech ČR 

v letech 1961–2018 

Morava a Slezsko 

Okres* Počet let s výskytem Okres* Počet let s výskytem 

Břeclav 43 Třebíč 7 

Hodonín 36 Přerov 5 

Znojmo 30 Prostějov 1 

Uherské Hradiště 30 Šumperk 1 

Brno-venkov 19 Opava 1 

Vyškov 18  Zlín 1 

Brno-město 10   

Čechy 

Okres* Počet let s výskytem Okres* Počet let s výskytem 

Litoměřice 25 Kutná Hora 2 

Mělník 13 Mladá Boleslav 2 

Louny 8 Praha-západ 2 

Most 8 Hradec Králové 1 

Praha-město 3 Beroun 1 

Kolín 3   

*Okresy, kde nebyl hlášen žádný výskyt nejsou uvedeny 



Potvrdilo se, že padlí révové na révě vinné jedním z nejvýznamnějších škodlivých činitelů na 

révě vinné v České republice. Tato se zde pěstuje v následujících vinařských oblastech: 

Morava (podoblasti Znojemská, Velkopavlovická, Mikulovská a Slovácká) a Čechy 

(podoblasti Litoměřická a Mělnická). Tomuto také odpovídají okresy s největším počtem let 

s výskytem. Na Moravě se jedná o okresy Břeclav (43 x), Hodonín (36 x), Znojmo a Uherské 

Hradiště (oba 30 x), Brno-venkov (19 x), Vyškov (18 x), Brno město (10 x), Třebíč (7 x). 

V České vinařské oblasti se jedná o okresy Litoměřice (25 x), Mělník (13 x), Louny a Most 

(oba 8 x), Praha-město a Kolín (oba 3 x) a Beroun (1 x). 

Padlí révové bylo také hlášeno z okresů, které nejsou součástí vinařských oblastí. Na Moravě 

jsou to okresy Přerov (5 x), Prostějov, Šumperk, Opava, Zlín (všechny 1 x). V Čechách jsou 

to okresy Praha-západ (2 x) a Hradec králové (1 x).   

Výše uvedené údaje potvrzují význam padlí révového jako jednoho z nejvýznamnějších 

škodlivých činitelů révy vinné (BENADA, ŠPAČEK, 1962; BUBLÍKOVÁ, 2018; 

PAVLOUŠEK P., 2011) 

Rozdíly v četnosti výskytu choroby mezi Českou a Moravskou vinařskou oblastí jsou dány 

rozsahem pěstování révy vinné (Obr. 1). V roce 2017 se dle údajů ÚKZÚZ Brno uváděla 

v Moravské oblasti plocha pěstování 17 194 ha oproti 638 ha v České vinařské oblasti. (4). 

 

 

Obr. 1 Počty hospodářsky významných výskytů padlí révového na révě vinné za období 1961 

až 2018výskytu  



Potvrdilo se, že padlí révové způsobuje hospodářsky významné škody nejen v tradičních 

oblastech pěstování révy vinné, ale také v okrajových oblastech. V současnosti dochází 

k rozšiřování pěstování révy vinné nových regionů, kde nebyla dříve pěstována, resp. dochází 

k obnově jejího pěstování. Jako příklad uvádíme Loděnice (okres Beroun), Benátky nad 

Jizerou (okres Mladá Boleslav). (MALCOVÁ, 2014; RICHTER, 2014).  

 

Závěr 

Získané údaje četnosti hospodářsky významných výskytů padlí révového v révě vinné 

v České republice v letech 1961–2018 potvrzují rozsáhlý výskyt této choroby. Z analýzy 

vyplývá, že přes stále častější roky se suchem, je nutné počítat s dílčími období s výskytem 

infekce během vegetace. Oteplování v zimě znamená, že snížení počtu askospor nízkými 

teplotami bude méně časté.  

Změna klimatu vyvolávající rostoucí teploty vzduchu vede k postupnému rozšiřování plochy 

vinné révy, kde ale budou i vhodné podmínky pro padlí révové s hospodářsky významným 

dopadem. Další potřebným krokem je vypracovat aktuální rajonizaci révy vinné na našem 

území.   
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