
Počasí nás zlobí a proto…..



www.agrorisk.cz
(spuštěn 11.3.2021)

Co nového? 

Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Mendelova univerzita v Brně 

Český hydrometeorologický ústav 
Výzkumný ústav rostlinné výroby

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský



Nabídnout monitorovací a předpovědní on-line systém 
včasné výstrahy před abiotickými a vybranými biotickými riziky

integruje v sobě:

a) předpověď počasí 
b) detailní popis abiotických a biotických faktorů
c) semaforové mapy rizik

Hlavní cíl portálu



Novinky

1. Přehlednost na prvním místě
2. Předpověď počasí na úrovni katastru + předpověď ALADIN

3. Doplnění abiotických rizik

4. Doplnění biotických rizik + propojení s RLP

5. Aktuality

6. Dotazník pro uživatele
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Podrobné informace pro katastr 



Podrobné informace pro katastr – stav a předpověď počasí 



Čtyři meteorologické prvky – 9 denní předpověď



Podrobné informace pro katastr 



Příklad aktuálního a historického výskytu a intenzity rizik

30.3.2022
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název rizika stručný popis rizika

zimní mrazy riziko poškození přezimujících porostů mrazem

vyležení pod sněhem riziko poškození přezimujících porostů vyčerpáním 
rostlin a napadením houbovými patogeny pod 

sněhem
vegetační mrazy riziko poškození porostů pozdními jarními a 

podzimními mrazíky
vysoká teplota a sucho riziko poškození vegetace vysokou teplotou, 

zkrácení fenologických fází
silný vítr riziko neefektivnosti postřiků a jejich 

neekologického využití
příjem živin riziko nedostatečného příjmu živin z půdy a z 

minerálních hnojiv aplikovaných na povrch půdy
podmínky aplikace POR riziko ekonomických a ekologických škod



Abiotická rizika  - příklad: vegetační mrazy 30.3.2022



Aktuální příklad….foto
28.3.-30.3.2022



Ovocné stromy – vegetační mrazy  30.3.2022



Ovocné stromy – vegetační mrazy   2.4.2022



Ovocné stromy – vegetační mrazy  4.4.2022



Vinná réva 
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Plodina                                                            Patogen

cukrová řepa skvrnatička řepná   

kukuřice zavíječ kukuřičný

kukuřice bázlivec kukuřičný

ozimá pšenice kohoutek modrý, kohoutek černý

ozimá pšenice septoria tritici

ozimá pšenice pravý stéblolam 

ozimá řepka dřepčíci rodu phyllotreta a psyliodes

brambory plíseň bramboru
brambory mandelinka bramborová
brambory mšice broskvoňová
réva vinná obaleč mramorovaný

ovocné stromy obaleč jablečný, obaleč mramorovaný, strupovitost jabloní,
květopas jabloňový, sviluška ovocná

chmel plíseň chmele 
chmel dřepčík chmelový 



www.agrorisk.cz – RLP - ÚKZÚZ 
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www.agrorisk.cz - aktuality



Historie aktualit



Novinky
1. Přehlednost na prvním místě

2. Aktuality 

3. předpověď na úrovni katastru + předpověď ALADIN

4. Doplnění abiotických rizik

5. Doplnění biotických rizik + propojení s RLP
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Proč? – nejpřesnější lokální informace, vylepšení našeho systému, 

zvýšení kvality a získání financí na další rozvoj



Dotazník















1. Po odeslání prvního dotazníku - unikátní heslo

2. Opětovné přihlášení 



Dotazník:
Kontakt, dotazy

e_svobodova@yahoo.com



Na závěr…..



Menu nabídka



Menu nabídka



Agromanuál - 3/2021
Agrorisk.cz - systém včasné výstrahy před negativními 

dopady počasí

Agromanuál - 3/2022
Portál agrorisk.cz - zkušenosti z ročního provozu

Detailní informace pro uživatele



Návod k použití:  www.agrorisk.cz



Závěr 
Agrorisk: včasná výstraha před negativními dopady počasí

• Jde o živý portál, kdy na úrovni katastru
➢ doplňujeme další rizika (především biotické faktory)

➢ prosíme o zapojení uživatelů formou dotazníku 

Agrorisk za uživatele nerozhodne, rozhodnout musí 
rostlinolékař, agronom, manažer, ale pro ně (pro vás) 
poskytujeme nezávislé poradenství a INFORMACE!



Děkuji za pozornost!
www.agrorisk.cz


