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Den otevřených dveří v ČHMÚ Brno 
Český hydrometeorologický ústav pořádal na svých profesionálních pracovištích den otevřených dveří. Tato akce proběhla v rámci Světového dne vody
a Světového meteorologického dne. Světový meteorologický den se uskutečnil s heslem Klimatické znalosti pro klimatickou akci. Také Světový den vody
měl své motto: Voda a udržitelný rozvoj.

Český hydrometeorologický
ústav (ČHMÚ) má velmi roz-
sáhlý předmět činnosti. Patří
k nim racionálně, věcně a eko-
nomicky integrovat výkon státní
služby, zřizovat a provozovat mě-
řicí stanice a sítě s využíváním te-
lekomunikačních sítí (státní po-
zorovací sítě pro sledování kvali-
tativního a kvantitativního stavu
atmosféry a hydrosféry a příčin
vedoucích k jejich znečišťování
nebo poškozování). Jeho další
náplní je odborné zpracování vý-
sledků pozorování, měření a mo-
nitorování, vytváření a spravová-
ní databáze, poskytování předpo-
vědí a výstrah a také provádět
a koordinovat vědeckou a vý-
zkumnou činnost.

Pobočka Brno
Brněnská pobočka Českého

hydrometeorologického ústa-
vu (ČHMÚ) Brno je jednou ze
sedmi regionálních poboček
ústavu. Má regionální působnost
na převážné části území tří krajů
o rozloze 14 000 km2, a to Jiho-
moravského, Zlínského a Kraje
Vysočiny. Pracoviště má více
než stoletou tradici. Navazuje na

hydrografické oddělení, které by-
lo zřízeno v Brně při Zemském c.
k. místodržitelství za účelem vý-
zkumu vod Moravy v roce 1895. 

Ovšem tradice meteorologic-
kého měření je v Brně daleko
staršího data. Je nutné připome-
nout Přírodovědecký spolek za-
ložený v roce 1861, který měl
rozsáhlou síť meteorologických
a fenologických stanic. Nelze
opomenout osobnost Johanna
Gregora Mendela (1822–1884),
který se mimo jiné zabýval také
sledováním počasí, podzemní
vody a ozónu, zpracovával vý-
sledky. Zabýval se také předpo-
vědí počasí.

Dne 1. 1. 1954 byla hydrogra-
fická služba včleněna do nově
zřízeného Hydrometeorologic-
kého ústavu se sídlem v Praze.
V dalších letech se náplň brněn-
ského pracoviště rozšířila o dal-
ší obory – meteorologii, klimato-
logii, agrometeorologii, ochranu
čistoty ovzduší a jakost vody. Po-
bočka od roku 1970 sídlí v nové
budově. Úkolem brněnského
pracoviště je komplexní sledo-
vání atmosféry a hydrosféry na
příslušném území. Dále posky-

tování kvalitních hydrometeoro-
logických operativních a reži-
mových informací zájemcům ze
státní správy, technické praxe
(vodní hospodářství, staveb-
nictví, doprava), zemědělství
a dalším zájemcům včetně ve-
řejnosti.

Oddělení pobočky v Brně
Ředitelem pobočky je

RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský,
CSc. Brněnské pracoviště se čle-
ní na odborná oddělení.

Regionální předpovědní
pracoviště

Vedoucím pracoviště je
Mgr. Petr Münster. 

Toto pracoviště zpracovává
předpovědi počasí pro Jihomo-
ravský kraj, Zlínský kraj, Kraj
Vysočinu, Českou republiku
a v omezeném rozsahu pro Ev-
ropu. Předpovědi jsou zpracová-
vány v časovém horizontu velmi
krátkodobé (0–6 hodin), krátko-
dobé (do tří dnů) a střednědobé
(3–7 dní). Všeobecné předpově-
di jsou určeny pro širokou veřej-
nost, sdělovací prostředky, pra-
videlné přímé vstupy do rozhla-
su (ČRo Brno, ČRo Region,

HitRádio Vysočina). Dále se při-
pravují speciální předpovědi pro
údržbu silnic, zemědělství, ener-
getiku, teplárny, stavebnictví
a mobilní operátory.

Oddělení meteorologie
a klimatologie

Vedoucím Oddělení meteoro-
logie a klimatologie je
RNDr. Mojmír Kohut, Ph.D. 

Oddělení se zabývá správou sí-
tě meteorologických stanic, kon-
trolou a digitalizací naměře-
ných hodnot, odbornou inter-
pretací získaných dat v posud-
kové a informační službě (zahr-
nuje posudkovou službu, infor-
mační službu, podrobné odbor-
né studie na zakázku a granty
a projekty).

V rámci tohoto oddělení pra-
cuje skupina pro agrometeoro-
logii, která zahrnuje zajištění
sběru, vyhodnocení a zpracová-
ní agrometeorologických dat
včetně vybraných nadstavbo-
vých aplikací z území jihomorav-
ského regionu. Část činnosti
má celorepublikovou působnost.
Měří se agrometeorologické
prvky: teplota půdy, promrzání
půdy, výpar (evaporace) z vodní
hladiny a půdní vlhkost. Mezi
významné aktivity patří monito-
ring sucha pomocí modelu
AVISO. Jde o otevřený progra-
mový systém, který se průběžně
doplňuje podle požadavků uživa-
telů. O významu tohoto systému
svědčí neustále vzrůstající počet
stanic, kde se provádí toto sle-
dování. V roce 1992 to bylo 55
stanic, v roce 2015 už 198 pře-
vážně automatických klimatic-
kých stanic. Provádí se denní vy-
hodnocení s pravidelnými tý-
denními výstupy.

(Pokračování na str. 31)

Polotrpasličí řepky sypou

Portfolio Maximus

Významné je portfolio polotrpas-
ličích hybridů Maximus, u kte-
rých pěstitelé oceňují výhody
plynoucí z nižšího vzrůstu při za-
chování vysokých výnosů se-
men na úrovni nejvýkonnějších
tradičních hybridů. 

Polotrpasličí hybrid PX104 je
jednou z nejpěstovanějších od-
růd v České republice. Polotr-
pasličí hybridy přinesly změnu
do pěstování ozimé řepky. Širo-
ké seťové okno dává možnost
pro dřívější výsev bez nebezpe-
čí přerůstání v podzimním ob-
dobí a zároveň možnost pozd-
ních výsevů, které také dobře
snáší. 

Nízký vzrůst umožňuje snad-
nější ošetřování a vstupy do po-
rostu během vegetace, vynikající
odolnost vůči poléhání. Na jaře
není potřeba používat regulátory
růstu, protože rostliny disponují
vynikající odolností vůči poléhá-
ní a výborně větví. Na podzim se
provádí regulace růstu pouze

v případě hrozícího nebezpečí
přerůstání rostlin. Namísto rů-
stově-regulačních fungicidů sta-
čí použít levnější, ale účinné, běž-
ně používané fungicidy. U nás je
nejpěstovanější polotrpasličí
hybrid PX104, který postupně
nahrazuje populární hybrid
PR45D03. V blízké budoucnosti
budou k dispozici nové odrůdy
nižšího vzrůstu PX113 a PX117,

které nyní firma Pioneer ověřuje
v pokusech.  

Hybridy tradičního vzrůstu
Kromě polotrpasličích hybridů

šlechtitelé se stejným důrazem
na kvalitu a výkonnost vyvíjejí
hybridy tradičního vzrůstu, mezi
které patří především pozdní od-
růda PR46W26 a novinka pro le-
tošní rok PT206. Tyto hybridy
patří k moderním odrůdám, kte-
ré díky vysokému výnosu se-
men a excelentní olejnatosti za-
jišťují maximální produkci oleje
z hektaru.

Speciální hybridy
Firma Pioneer je také význam-

ným šlechtitelem speciálních
hybridů. Jsou to Clearfield odrů-
dy, jimiž dává pěstitelům nový
nástroj na hubení plevelů v po-
rostech řepky a při rotaci plo-
din. V letošním roce se jedná
o tři odrůdy – PX111CL,
PT229CL a PT228CL. 

Dále jde o vzrůstný a vitální
hybrid PT235, který se vyznaču-
je odolností vůči nádorovitosti
kořenů brukvovitých. 

Cílem firmy Pioneer je nabízet
odrůdy řepky s takovými vlast-
nostmi, které zemědělcům po-
máhají zvyšovat rentabilitu, ve-
dou ke snížení výrobního rizika
a zjednodušují pěstování ozimé
řepky.
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Hybrid PX104 je nejpěstovanější polotrpasličí odrůdou. Výnosem
semen naprosto konkuruje nejvýkonnějším hybridním odrůdám
ozimé řepky Foto archiv firmy 

Klasické meteorologické budky pomalu nahrazují automatické
klimatické stanice Foto Jana Pančíková

Firma Pioneer šlechtí odrůdy ozimé řepky čtvrt století. Téměř deset roků
již výhradně hybridní odrůdy a byla první šlechtitelskou firmou, která
vsadila pouze na hybridy. Práce šlechtitelů je z poloviny zaměřena na vývoj
tradičních hybridních odrůd a z druhé poloviny na vývoj polotrpasličích
hybridů. V České republice jsou více rozšířené hybridy Maximus, které
drží ve skupině polotrpasličích řepek rozhodující postavení na trhu. 


