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

Jiřina KRAJÍČKOVÁ 
Česká pojišťovna 

Summary: Extremely high temperatures during spring, lack of precipitation, dry and hot summer, and the highest number of fires in the 
past 10 years, this year. Not only for the farmer was not very favorable. 
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Souhrn: Extrémně vysoké teploty již v průběhu jara, nedostatek srážek, suché a horké léto a za posledních 10 let nejvyšší počet požá-
rů, takový byl letošní rok. Nejen pro zemědělce nebyl příliš příznivý.  
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Zima byla mírná s malým množstvím srážek, ale 
březen chladný a zasetí jařin se tím zpozdilo. Srážek jsme 
se ani v dubnu moc nedočkali. Některé vzcházející poros-
ty bylo nutné znovu přesít. Hlavně se jednalo o porosty 
máku. Oproti minulým rokům 2016 a 2017 nedošlo 
k poškození vinic a ovocných sadů jarním mrazem. Nao-
pak vysoké letní teploty nastoupily velmi časně a pokra-
čovali v průběhu celého léta až do října. Horké počasí tak 
urychlilo vývoj rostlin a sklizeň obilnin začala o 2 – 3 
týdny dříve. V některých regionech po ukončení žní hned 
začali zemědělci sklízet kukuřici na siláž, ale i kukuřici 
zrnovou, kterou nemuseli již dosoušet.  

Rozšíření rozsahu pojištění rizika požáru na 
slámě. S nástupem sklizňových prací došlo vlivem vyso-
kých teplot ke vzniku mnoha desítek požárů na sklízených 
porostech obilnin a tím i na slámě. Mimo horkého počasí 
byly hlavními příčinami technické závady na sklízecích 
mlátičkách nebo nepozornost osob, hořely kombajny, 
traktory i lisy. V letošním roce jsme likvidovali škody 
způsobené požárem i na porostech hrachu nebo na poros-
tech zrnové kukuřice.  Počet pojistných událostí z příčiny 
požáru byl vyšší než v roce 2015.  Česká pojišťovna při-
pravila pro sklizňový rok 2018 ke stávajícímu pojištění 
plodin i pojištění slámy na požár na neposečeném porostu 
obilnin. Likvidátor po nahlášení škody při prohlídce sta-
noví plochu poškozeného / zničeného porostu požárem. 
Pojištěný pro jednotlivou plodinu má sjednaný pojištěný 
výnos a pojištěnou cenu, tj. pojištěný výtěžek na hektar. 
Součinem zjištěné plochy, výnosu a ceny pojištěný dosta-
ne plnění za plodinu a na této zasažené ploše požárem 
zemědělec dostává i plnění za slámu ve výši 1 500 Kč/ha. 

Připojištění polehnutí pro obilniny. Dalším při-
pojištěním je polehnutí obilnin způsobené vlivem nepříz-
nivých klimatických podmínek a to pro období metání až 
do plné zralosti (BBCH 51 – 89). Likvidátor prohlídkou 
zjistí poškozenou plochu polehnutím, růstovou fázi rostli-
ny a stupeň polehnutí. Pojištěný dostane pojistné plnění ve 
výši do 25 % pojištěného výtěžku.  

Připojištění jarního mrazu pro ozimou řepku. 
Novinkou pro nový sklizňový rok 2019 je připojištění 
jarního mrazu pro ozimou řepku a to od začátku kvetení 

(BBCH 60). Důsledkem působení jarního mrazu dochází 
k ohýbání rostlin, podélnému praskání stonku, poškození 
listové plochy, které má za následek snížení výnosu.  

Další pojistná nebezpečí: 
 Krupobití  
 Požár 
 Vichřice 
 Povodeň, záplava 
 Sesuv půdy 
 Jarní mráz v období od 21. března do 20. června 
 Vyzimování - poškození porostů v období od zasetí 

v roce výsevu do 30. dubna roku následujícího 
v důsledku působení sněhu a mrazu včetně s tím sou-
visejícím rozšířením chorob a živočišných škůdců, 
nadměrným mokrem nebo suchem, nebo prudkými 
rozdíly teplot. 

 

Informace k pojištění plodin. Pro získání bliž-
ších informací o všech možnostech pojištění nejen 
pojištění plodin stačí navštívit kterékoli pracoviště 
České pojišťovny, případně emailem zaslat dotaz na 
adresu zemedelské_pojistení@ceskapojistovna.cz či 
navštívit naše stránky www.ceskapojistovna.cz Po-
skytneme Vám rádi požadované informace a navrhne-
me potřebnou pojistnou ochranu. 
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