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NÁSLEDKY NEPŘÍZNĚ POČASÍ MŮŽE ZMÍRNIT POJIŠTĚNÍ 
The consequences of inclement weather can mitigated insurance 

Jiřina KRAJÍČKOVÁ 
Česká pojišťovna 

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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Summary: 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, windstorm, flood, inundation, landslide, spring frost and wintering.  
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Úvod  

Rozhodněte se včas 

V letošním roce mráz na konci dubna překvapil 
nejen ovocnáře a vinaře, ale i zelináře, pěstitele cuk-
rovky nebo máku. Další rána v podobě krupobití přišla 
již 23. května 2016. Škody byly velmi rozsáhlé a bylo 
zasaženo více jak 40 000 ha. V některých oblastech 
došlo i na zaorávku porostů obilnin či ozimých řepek, 
což nebývá v tomto období obvyklé.    

Výpočet poškozené plochy 

 
 
Na likvidaci plodin vyrážejí i drony.  

Česká pojišťovna v letošním roce použila vlast-
ní drony DJI PHANTOM při prohlídkách poškozených 
porostů plodin (požár, povodeň, záplava, vichřice).  

Tato novinka usnadní zdokumentovat rozsáhlé 
škody, škody na těžko přístupných místech, zefektivní 
a zkrátí dobu vyřízení pojistných událostí.  

Pojistná nebezpečí  
 Krupobití 
 Požár 
 Vichřice 
 Povodeň, záplava 
 Sesuv půdy 
 Vyzimování - pro ozimé plodiny v období od zase-

tí do 30. dubna, v důsledku působení sněhu a mra-
zu, chorob, živočišných škůdců, nadměrného mok-
ra a sucha, prudkými rozdíly teplot 

 Jarní mráz od 21. března do 20. června 
 Mráz pro vinnou révu v zimním období 
 

Novinka pro rok 2017  
- připojištění škod 

 způsobených polehnutím pro obilniny! 
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