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NEGATIVNÍ DOPADY POČASÍ MŮŽETE ZMÍRNIT POJIŠTĚNÍM 
The negative impacts of weather can be mitigated through insurance 

Jiřina KRAJÍČKOVÁ 
Česká pojišťovna 

Summary: In recent years, there is the ever more frequent occurrence of extreme weather events.  Insurance of winter crops can do for 
damage or destruction due to premiums danger: wintering, hail, fire, gale, flood, inundation and landslide. 
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Souhrn: V posledních letech dochází ke stále častějšímu výskytu extrémních výkyvů počasí. Pojištění ozimých plodin lze sjednat pro 
případ poškození nebo zničení v důsledku pojistného nebezpečí: vyzimování, krupobití, požár, vichřice, povodeň, záplava a sesuv půdy. 
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Mírný průběh zimy (2013/14) způsobil jen po-
měrně nízký počet škod způsobených vyzimováním. 
První krupobitní škody na porostech byly hlášeny již 
na začátku dubna 2014. Zemědělci nahlásili především 
značné poškození na porostech ozimé řepky, ozimých 
obilnin, ale i na zelenině, ovoci, vinné révě a chmelu. 
Květnový jarní mráz poškodil porosty zejména jahod, 
ovoce a některé polní plodiny. Devastující účinky na 
úrodu mělo hlavně krupobití, které z celkového počtu 
nahlášených škod na plodinách činilo přes 80 procent.  
Likvidátoři České pojišťovny prohlédli více než 60 000 
ha poškozených porostů. V některých oblastech byly 
porosty krupobitím zasaženy opakovaně a výjimkou 
nebyly ani totální škody. I se zakládáním nové úrody 
nastaly problémy. Přívalové deště v průběhu září způ-
sobily zaplavení nově založených porostů ozimé řepky, 
především na jižní Moravě.  S blížícím se koncem roku 

tak nastává čas pro každého hospodáře, aby zvážil a 
rozhodl se správně, jak svůj majetek před nepřízní 
počasí ochránit. 

Nyní je nejvyšší čas sjednat pojištění ozimých 
plodin pro případ poškození nebo zničení v důsledku 
pojistného nebezpečí: 
 Vyzimování – poškození porostů v období od 

zasetí v roce výsevu do 30. dubna roku následu-
jícího v důsledku působení sněhu a mrazu, cho-
rob, živočišných škůdců, nadměrného sucha a 
mokra, prudkými rozdíly teplot 

 Krupobití  
 Požár 
 Vichřice 
 Povodeň, záplava 
 Sesuv půdy 
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