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InterSucho – týdenní pracovní plán

Jak rozumět tomu co se na portálu děje?:

• Každý den jsou
• Aktualizována meteorologická data ve spolupráci s ČHMÚ a spuštěn výpočet modelu půdní vlhkosti

• Připraveny a distribuovány předpovědní mapy vývoje sucha pro IterSucho.cz pro +10 dní

• Připraveny a distribuovány grafické předpovědi pro zpravodaje

• Pravidelná kontrola map a dalších produktů

• v Pondělí
• Je provedena aktualizace všech map ČR (s výjimkou dopadů sucha);

• Jsou aktualizovány družicová data pro ČR;

• Jsou připraveny mapy pravděpodobnostní předpovědi sucha pro příští +1 až + 6 měsíců

• Je provedena aktualizace textů;

• Je připravena textová předpověď pro celý týden;

• Aktualizace Twiteru….

• Přichází první dotazníky zpravodajů;

• v Úterý
• Je dokončena aktualizace map pro střední Evropu (s ohledem na zpracování dat v Rakousku a USA)

• Přichází většina dotazníků zpravodajů;

• ve Čtvrtek
• Jsou zpracovány mapy dopadů sucha na základě dotazníků;

• Je provedena aktualizace textů pokud je nutné;

• Reagujeme na připomínky a dotazy z dotazníků od zpravodajů;



1. Nová verze modelu SoilClim_2

• Robustní a výpočetně 
efektivní model;

• Běží kontinuálně od 1.1. 
1961 – neprobíhá žádný 
„reset“ – to je u modelu 
tohoto typu poměrně 
výjimečné;

• Nový model zahrnuje půdy 
do hloubky 200 cm namísto 
100 cm…

• Výpočty těží i ze 
zpřesněných 
meteorologických dat pro 
období 1961-současnost…



1. Nová verze je v plném provozu od února 2021

• Model byl připravován od jara 2019 ale čekali jsme na vhodný okamžik;

• Důsledné testování dokazuje že rozdíly mezi modely v hodnocení sucha nejsou 
velké



2. SOUČASNĚ Nový model SoilClim2 je postaven na 
podrobnější a aktualizované půdní vrstvě



2. Tedy InterSucho má nová půdní data a nový model….

• Celkové rozdíly nejsou zásadní – hodnocení suchých epizod zůstávají stejná!!;

• Nový model lépe reprodukuje relativní nasycení půdy a lokální rozdíly;

• Nový model zahrnuje půdy do hloubky 200 cm namísto 100 cm…

SoilClim_1

SoilClim_2



2. Nový nástroj zachovává hodnocení sucha 2015-2020 

• Určité snížení frekvence sucha S5 nám dává „rezervu“ pro další suchá období;

• Použití obou modelů by vedlo k celkově podobným výsledků i při hodnocení 
následků sucha pro zemědělství.
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2. Ale lokální rozdíly samozřejmě existují…. Leden 2021
SoilClim_1 SoilClim_2



2. Ale lokální rozdíly samozřejmě existují…. Leden 2021
SoilClim_1 SoilClim_2



3. Pravidelný informační servis pro partnery – od léta 2020

Daleko lépe využíváme informace z dotazníků, které putují přímo kolegům v AK –
na vyžádání je poskytováno kolegům z MZe a dalších institucí…. 



4. Podstatné vylepšení bonusových předpovědí pro 
zpravodaje

Rozšíření pořizovaných dat z předních světových předpovědních pracovišť;

Podstatně přehlednější formát….



2. Na čem pracujeme pro rok 2021?
Přestavba portálu tak aby:

• Byl uživatelsky příjemný (ale nezměnil se to na je uživatel zvyklý);

• Fungoval na počítačích, tabletech i mobilních telefonech;

• Zvýšil interaktivitu a automatizaci získávání informací, které uživatelé hledají.

• https://xd.adobe.com/view/8e139f12-ecb1-4e35-8ec1-8a5801fbc64b-
db40/?fullscreen

https://xd.adobe.com/view/8e139f12-ecb1-4e35-8ec1-8a5801fbc64b-db40/?fullscreen


Návrh –
Realistická 
varianta

Návrh –
Maximální 
varianta

Děkuji Vám za pozornost….
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