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NEPŘÍZEŇ POČASÍ MŮŽETE ZMÍRNIT POJIŠTĚNÍM 
The unfavourable weather can be mitigated by insurance 

Jiřina KRAJÍČKOVÁ 
Česká pojišťovna 

Abstract: In recent years, there is the ever more frequent occurrence of extreme weather events. Crop insurance can be arranged for 
damage or destruction due to insurance risks: hail, fire, gale, flood, inundation, landslide, spring frost and wintering. 
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Souhrn:V posledních letech dochází ke stále častějšímu výskytu extrémních výkyvů počasí. Pojištění plodin lze sjednat pro případ 
poškození nebo zničení v důsledku pojistného nebezpečí: krupobití, požár, vichřice, povodeň, záplava, sesuv půdy, jarní mráz a vyzi-
mování. 
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Nadměrné srážky na podzim 2014 způsobi-
ly splavení čerstvě založených porostů. Po mírné zimě 
a malém poštu škod způsobené vyzimováním, následo-
valo časné krupobití především na řepkách v době 
květu. Nejvíce krupobitím byly zasaženy regiony vý-
chodní, jižní a západní Čechy. Likvidátoři České pojiš-
ťovny prohlédli více jak 35 000 ha poškozených poros-
tů obilnin, olejnin, pícnin  a ovoce. V některých oblas-
tech byly poškozené porosty zasaženy krupobitím 
opakovaně. V horkém a suchém létě požáry způsobily 
největší škody za posledních 15 let a to nejen na poros-
tech a na sklízecí technice,  ale i na lesních porostech. 

Nyní je nejvyšší čas se rozhodnout jak ochránit 
svůj majetek před nepřízní počasí. Pojistná nebezpečí: 
 krupobití  
 požár  
 vichřice  
 povodeň, záplava  
 sesuv půdy  
 jarní mráz - např. pro cukrovku, mák  

 mráz pro vinnou révu  
 vyzimování-  poškození ozimých porostů v dů-

sledku působení sněhu a mrazu, chorob, živočiš-
ných škůdců, nadměrného mokra a sucha, prud-
kými rozdíly teplot v období od zasetí do 30. dub-
na   
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