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Abstract In Czech Republic where Zatec hops are economically and culturally important, improved assessments of yield 
and quality responses to future climate are needed to prioritize adaptation strategies. In order to assess trends, 
magnitude and effect of adaptation strategies we applied crop model CORAC. Model CORAC was used to
simulate hop yields and bitter acids content in present and changed climate conditions. The input daily weather
series (precipitation, solar radiation, humidity and extreme temperatures) were synthesised by stochastic 
weather generator Met&Roll whose parameters were derived from observed weather series and then modified
in accordance with climate change scenario. Estimates of future climatic conditions are based on of A2, average 
A1B1 and B1 emission scenarios and ECHAM, HadCM3 and NCAR-PCM global circulation models. In the next 
step synthetic weather series were generated for time periods centred on years 2025, 2050 and 2100. Climate 
change in Bohemia is very likely to put downward yields and bitter acids content from hop gardens, simulated 
average decrement of yields is range from 6 - 9 % and bitter acids content 9 – 25 %.
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1. Úvod

Pochopení vlivu potenciálních změn klimatu na 
výnosy plodin může pomoci v plánování zemědělské 
politiky, s cílem stanovení vhodných adaptačních 
opatření [1]. Změny klimatu mají potenciál změnit 
stávající zemědělské systémy [2, 3]. Předpokládané 
zvýšení klimatické proměnlivosti a větší výskyt 
extrémů může mít zásadní vliv na rostlinnou produkci 
a rentabilitu zemědělského sektoru [4]. Zvýšení 
počtu tropických dnů, potenciální evapotranspirace 
a suchých period, může mít velký dopad na výnosy 
a kvalitu zemědělské produkce [5]. Velmi zranitelné 
jsou víceleté trvalé plodiny, kterým je paradoxně 
věnována nejmenší pozornost při studiu [6, 7]. Zatím 
velkou neznámou zůstává otázka kompenzačního 
vlivu zvýšené koncentrace CO2 [8], neboť daný efekt 
by mohl pomocí zvýšené využitelnosti vody částečně 
eliminovat negativní dopady klimatických změn 
především v aridních oblastech.

Česká republika patří k největším pěstitelům chmele 
na světě, specializuje se na pěstování původní genetické 
skupiny aromatických chmelů, označované jako Žatecký 
chmel. České chmelařství čelí v současnosti vážným 
problémům v důsledku ztráty konkurenceschopnosti 
[9]. Důvody jsou jednak ekonomické (posilování české 
koruny, dotační politika EU), ale i produkční (stagnace 
výnosů, pokles obsahu hořkých kyselin). Cílem této 
studie je posoudit vliv změn současného a změněného 
klimatu na výnosy a obsah hořkých kyselin Žateckého 
chmele v Čechách.
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2. Kolísání klimatu v letech 1891-2006 

Na obr. 1 je znázorn�no kolísání pr�m�rné teploty vzduchu v �eské chmela�ské oblasti  
ve vegeta�ním období (duben až zá�í) b�hem let 1891-2006. �ada pr�m�rných teplot vykazuje 
statisticky významný vzestupný trend (+ 0,015  oC /rok), nejv�tší nár�st teplot byl zaznamenán 
v posledních 25 letech. Nejchladn�jším desetiletím bylo období 1894-1903, naopak nejteplejším 
obdobím 1997-2006. Nejteplejším rokem byl rok 2003 s pr�m�rem 17,0 oC, naopak nejchladn�jším 
rok 1902 s pr�m�rem 12,8 oC.

Obr. 1 Kolísání pr�m�rné teploty vzduchu ve vegeta�ním období (duben až zá�í) b�hem
let 1891-2006, použito exponenciální vyrovnání 

Na obr. 2 je patrné, že �ady srážkových úhrn� v �eské chmela�ské oblasti za vegeta�ní období 
(duben až zá�í) b�hem let 1891-2006 vykazují klesající trend, v posledních 50 letech ovšem bez 
výrazn�jší dlouhodobé tendence, dlouhodobý chod zde vykazuje cyklický charakter kolísání srážek. 
Nejvíce srážek 511,9 mm bylo zaznamenáno v roce 1899, naopak nejmén� 130,9 mm v roce 1947.  

Obr. 2 Kolísání úhrn� srážek za vegeta�ní období (duben až zá�í) b�hem let 1891-2006, použito 
exponenciální vyrovnání 
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Stagnace srážek a vzestup teplot má za následek zvýšení výskytu suchých období. Na obr. 3 je 
znázorn�na pr�m�rná denní vláhová bilance za období 1961-1990 a 1991-2006. Vláhová bilance byla 
vypo�tena jako rozdíl mezi srážkami a potenciální evapotranspirací standardního travního porostu. Za 
období 1991-2006 se záporná vláhová bilance (suché období) vyskytuje mnohem �ast�ji než za období 
1961-1990.  

Obr. 3 Pr�m�rná denní vláhová bilance v �eské chmela�ské oblasti za období 1961-1990 a 1991-2006 

3. Simulace produkce Žateckého chmele v sou�asných klimatických podmínkách

Pro simulaci produkce chmele v sou�asných klimatických podmínkách byl využit model CORAC 
[10, 11], který na základ� zpracování vstupních denních meteorologických dat (teplot a vlhkosti 
vzduchu, srážek a slune�ního svitu) modeluje výnosy a obsah alfa ho�kých kyselin chmele, v�etn�
nebezpe�í hlavních chorob a šk�dc� chmele. Na obr. 4 jsou znázorn�ny simulované a skute�né
pr�m�rné výnosy Žateckého chmele za celou �eskou chmela�skou oblast za posledních 30 let. Byla 
zjišt�na statisticky významná závislost mezi simulovanými a skute�nými výnosy (r2 = 0,772,  
p < 0,01). �ada ro�ních výnos� nevykazuje výrazn�jší tendence, kolísá od 0,8 do 1,29 t/ha. Pr�m�rný
výnos za posledních 30 let je 1 t/ha, za posledních 10 let 0,99 t/ha. 

Obr. 4 Simulované a skute�né pr�m�rné výnosy Žateckého chmele za celou �eskou chmela�skou
oblast za období 1977-2006 
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Na obr. 5 je znázorn�n simulovaný a skute�ný obsah alfa ho�kých kyselin Žateckého chmele za 
celou �eskou chmela�skou oblast za posledních 30 let. Byla zjišt�na statisticky významná závislost 
mezi modelovanými a skute�nými obsahy ho�kých kyselin (r2 = 0,793, p < 0,01). �ada ro�ních 
obsah� ho�kých kyselin vykazuje statisticky významný pokles (- 0,049 %/rok). Pr�m�rný obsah 
ho�kých kyselin za posledních 30 let je 3,8 %, za posledních 10 let 3,3 %. 

Obr. 5 Simulovaný a skute�ný obsah alfa ho�kých kyselin Žateckého chmele za celou �eskou
chmela�skou oblast za období 1977-2006 

4. Simulace produkce Žateckého chmele ve zm�n�ných klimatických podmínkách

Pro simulaci chmelových výnos� a obsahu ho�kých kyselin ve zm�n�ných klimatických 
podmínkách byl využit model CORAC.  Vstupní denní meteorologická data byla získána pomocí 
stochastického generátoru Met&Roll [12], analýza byla zam��ena na roky 2025, 2050 a 2100. Odhady 
budoucích klimatických podmínek byly založeny na emisních scéná�ích A2, A1B1 a B1 a na 
globálních cirkula�ních modelech ECHAM, HadCM3 a NCAR - PCM. Na obr. 6 je znázorn�n dopad 
zm�n�ných klimatických podmínek na pr�m�rné výnosy Žateckého chmele za celou �eskou
chmela�skou oblast. Lze o�ekávat snížení pr�m�rných výnos� za období 2011-2025 o 6,5 %  
na 0,94 t/ha , za období 2026-2050 o 7,7 % na 0.92 t/ha a za období 2051-2100 o 8,7 % na 0,91 t/ha.  

Obr. 6 Simulace pr�m�rných výnos� Žateckého chmele vyjád�ených odchylkami od dlouhodobého 
pr�m�ru (1976-2006) za celou �eskou chmela�skou oblast  
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Na obr. 7 je znázorn�n dopad zm�n�ných klimatických podmínek na pr�m�rný obsah alfa ho�kých
kyselin v Žateckém chmelu za celou �eskou chmela�skou oblast. Lze o�ekávat snížení obsahu ho�kých
látek ve chmelu za období 2011-2025 o 9 % na 3,4 alfa %, za období 2026-2050 o 17 % na 3,2 alfa % 
a za období 2051-2100 o 25 % na 2,9 alfa %.  

Obr. 7 Dopad zm�n�ných klimatických podmínek na pr�m�rný obsah ho�kých látek v Žateckém 
chmelu vyjád�ený odchylkami od dlouhodobého pr�m�ru (1976-2006) za celou �eskou chmela�skou 
oblast

5. Záv�r

V sou�asných klimatických podmínkách je v �eské chmela�ské oblasti pozorován významný 
vzestup teplot, mírný pokles srážek a r�st �etnosti suchých období. Zatímco �ada pr�m�rných výnos�
Žateckého chmele v �eské chmela�ské oblasti nevykazuje výrazn�jší tendence, pr�m�rný obsah 
ho�kých látek ve chmelu má klesající tendenci. Analýza prokázala prost�ednictvím výstup� modelu 
CORAC statisticky významnou závislost výnos� a obsahu ho�kých látek Žateckého chmele na 
pov�trnostních podmínkách. 

Ve zm�n�ných klimatických podmínkách lze o�ekávat snížení pr�m�rných výnos� Žateckého 
chmele v �eské chmela�ské oblasti o 6,5 % za období 2011-2025, o 7,7 % za období 2026-2050 
a o 8,7 % za období 2051-2100. Lze o�ekávat i snížení obsahu ho�kých látek v Žateckém chmelu  
o 9 % za období 2011-2025, o 17 % za období 2026-2050 a o 25 % za období 2051-2100.  
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