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Úvod
Na pěstování máku setého (Papaver somniferum) mají významný vliv klimatické podmínky.
Tyto podmínky jsou velmi proměnlivé, ale prokazatelně se zvyšuje teplota vzduchu, proměnlivé
jsou úhrny srážek, a to nejen celkové úhrny
v jednotlivých letech, ale také jejich dynamika
v průběhu vegetačního období. Tato dynamika je
v současnosti velkým problémem nejen pro pěstování máku. Nebezpečné jsou také pozdní jarní
mrazíky, které se vyskytují přesto, že probíhá

oteplování. Mohli bych také říci proto, že postihují již probíhající vegetaci.
Cílem předložené práce je zhodnotit současné podmínky pěstování máku setého na území
České republiky z hlediska klimatických podmínek. Na základě získaných výsledků předložit
návrh oblastí jeho pěstování, které mají v současnosti nejvhodnější podmínky odpovídající jeho
požadavkům. Jsme si plně vědomi, že předložená
práce má orientační charakter a uvedenou problematikou se chceme nadále podrobně zabývat.

Materiál a metodika
Informace o nárocích máku setého na světlo, teplo a jeho požadavky na vodu jsme získali
v dostupné odborné literatuře. Tyto hodnoty byly
srovnávány s jednotlivými regiony v České republice. Na základě získaných poznatků byl stanoven

návrh regionů pro pěstování máku setého
z hlediska nároků na klimatické podmínky. Dále
je nezbytné provést srovnání s dříve uvedenými
údaji k této problematice.

Výsledky a diskuze
Koncem 19. století se uvádělo: „Mák daří
se všude, kde se pěstuje ozimé obilí. Chladna mu
neškodí, tím více však trpí mokrem. Ke vzrůstu
potřebuje dobu 154 až 180 dní. Prospěšno přikázati mu polohy chráněné, poněvadž prudký vítr
lodyhy láme“. (BAUER a kol., 1896)
Mák se pěstuje v nížinách a úrodnějších
půdách v podhůří. Během vegetace žádá teplejší,
mírně vlhké podnebí, v době dozrání semen žádá
počasí slunné a teplé. Jarním mrazům dosti odolává. (KUHN, 1960; ŠKALOUD a kol., 1961)
Světlo. Při podmínkách dlouhého dne se
velmi silně zkracuje období mezi fází klíčení, ale
perioda od kvetení do plné zralosti se prodlužuje.
(FÁBRY A. a kol., 1975)
Středoevropské odrůdy máku jsou dlouhodenní rostliny. Nedostatek světla se projevuje
celkovým
oslabením
rostlin.
Dochází
k prodlužování rostlin a snižuje se konkurenční
schopnost vůči plevelům. Dochází ke snížení výnosu semene i alkaloidů. (VAŠÁK a kol., 2010)
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Pozdní zaplevelení pěstovaného porostu výrazně
ovlivňuje výsledek sklizně. (CIHLÁŘ a kol.,
2005)
Nedostatek světla v počátečním období má
za následek pomalý vzrůst a vážně ohrožuje vitalitu mladých rostlin a omezuje tak jejich odolnost
vůči
jarním
nepříznivým
podmínkám.
(BECHYNĚ a kol. 2001)
Teplo. Požadavky na teplo se mění během
vegetační doby. Zpočátku do nástupu rychlého
růstu snáší i nízké teploty. Při vzcházení rostlinky
snášejí teploty -6 až -8 0C. Pokud při trvalém mrazu vydrží déle než 2 dny, vzcházející mák je zničený i mírnějším chladem, v suchém mrazu
uschne, nebo se pohyby půdy přetrhají kořínky.
S přibývajícím růstem rostlin a vývojem vzrostného vrcholu se odolnost proti nízkým teplotám
snižuje. (VAŠÁK a kol., 2010)
Požadavky na vodu. Semena máku velmi
snadno přijímají vodu a rychle bobtnají. Ve vlhké
půdě jsou schopna během dvou hodin zvětšit svoji
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hmotnost o více než 100 %. Stejně snadno však
vysychají. (ŠPALDOŇ a kol., 1986) Vyžaduje
rovnoměrné rozdělení atmosférických srážek.
(ŠKALOUD a kol., 1961)
Pro klíčení semene mák potřebuje málo vody jen asi 90 % hmotnosti suchého semena.
S ohledem na jarní kondenzaci vlhkosti z výparu
podzemní vody bývá toto množství při raném setí
vždy k dispozici. Vzhledem k tomu, že se mák
vysévá velmi mělce musí být horní část půdy vlhká. Od fáze plné růžice přibližně od poloviny
května má mák již asi 10-15 cm dlouhý kůlový
kořen. To umožňuje jeho pěstování i v sušších
polohách. Mák má vysoký transpirační koeficient
(přibližně 800), je na vodu velmi náročný zejména
v období dlouživého růstu a kvetení, tedy od poloviny dubna do konce června. Požaduje minimálně 320 mm srážek v období vegetace. Nedostatek vody je negativním limitem pro produkci
máku. (VAŠÁK a kol., 2010)
„Nedostatek vody v období od vzejití do
vytvoření listové růžice se u máku nemusí projevit
snížením výnosu, k omezení tvorby listů dojde,
kořenový systém je však v podmínkách nedostatku vláhy podněcován k růstu (podobně jako u
jiných plodin s kůlovitým kořenem) a prorůstá
orničním profilem do větších hloubek, což plodině
skýtá výhodu pro případ nedostatečného přísunu
vláhy v pozdějších fázích růstu a vývoje.“
(KUCHTOVÁ a kol., 2013)
Vlhké počasí škodí jak při vzcházení, tak
při dozrávání a sklizni. Makovice za vlhka plesnivějí na stojatě a semeno žlukne., Z tohoto důvodu
se nehodí do oblastí s vysokými a častými letními
srážkami. (VRBENSKÝ, 1960)
Rajonizace máku setého. V rámci oficiální
rajonizace pro území bývalého Československa
v roce 1960 se pro mák setý uvádělo, že je plodi-

nou bez ostře vyhraněných nároků na přírodní
podmínky. Je to jařina s nedlouhou vegetační
dobou (120-150 dní), není choulostivý na jarní
mrazíky. Vadí mu přemíra dešťů v době vzcházení a dozrávání. Pro pěstování ve velkém je třeba
vyhledat polohy vhodné přírodními i ekonomickými podmínkami. V krajích s vysokými teplotami je ohrožen škůdci, kteří mohou jeho pěstování
úplně znemožnit, proto v teplých výrobních typech například v typu kukuřičném byl mák
v návrhu rajonizace vypuštěn. (VRBENSKÝ,
1960)
V rámci této rajonizace se pro dnešní Českou republiku uváděly zóny vhodnosti pěstování
máku setého. (VRBENSKÝ, 1960)
Tab. č. 1: Zóny vhodnosti pěstování máku setého
v České republice 1960
Č.

Zóna
Nejvhodnější
Velmi vhodná

III.

Vhodná

IV.

Méně vhodná až
nevhodná

Výrobní podtyp/typ
bramborářsko-ječný
bramborářsko-pšeničný
řepařsko-ječný
bramborářsko-žitný řepařsko-pšeničný
řepařsko-žitný
bramborářsko-ovesný
typ kukuřičný
typ horský

V roce 2001 se uvádělo, že nejvhodnější
podmínky pro pěstování máku setého jsou v mírně
kopcovitých až rovinatých polohách v nadmořské
výšce 300–600 m v řepařsko-ječném až bramborářsko-pšeničném a ječném typu. Naopak nevhodné jsou lehké půdy nížin: řepařsko-žitný podtyp či
naopak studené a mokré podmínky bramborářskoovesného subtypu a v horském výrobním typu,
nebo v aridních podmínkách kukuřičného typu.
Dále je aktualizována rajonizace máku setého
z roku 1960 (viz tabulka č. 1). (BECHYNĚ a
kol., 2001)

Tab. č. 2: Výměra orné půdy podle vhodnosti pro pěstování máku v České republice VRBENSKÝ (1960)
s úpravami orné půdy (dle ČSÚ Praha, 2000)
Zóna
Rozsah v %
Výměra v tis. ha

Nejvhodnější
20
616

Velmi vhodná
26
801

Vhodná
48
1 478

Málo vhodná až nevhodná
6
185

Mák nemá vyhraněné nároky na přírodní
podmínky, snáší i pozdní mrazíky, a proto jej lze
pěstovat v řepařské i bramborářské výrobní oblasti. Nejvyšší výnosy semen ve víceletém průměru
jsou u máku v konvenčním zemědělství v bramborářské výrobní oblasti. Nižší a jižnější polohy
svědčí produkci morfinu, chladnější a vlhčí pod-

nebí, často spojené s vyšším tlakem a rozvojem
alternáriových černí, rozhodně nikoliv. Ve vyšších
polohách lze předpokládat nižší tlak teplomilných
škůdců, zvláště krytonosce makovicového (Neoglacianus macula-alba), jehož výskyt a škodlivost
je od roku 2005 na vzestupu především díky nárůstu průměrných teplot ve vegetačním období a
ochrana proti němu je nutná i v oblastech, na
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nichž se dříve nevyskytoval a škodil pouze
v teplých lokalitách jižní Moravy. (KUCHTOVÁ
a kol., 2013)
Také pěstování máku se je ovlivněno proměnlivostí našeho podnebí, která je zvýšená změnou klimatu. Na naše podnebí mají velký vliv
cirkulační a geografické poměry. Je nutné zdůraznit, že v posledních několika desetiletích neplatí
údaje z často ještě používaných klimatologických
podkladů, kterými jsou Atlas podnebí Československa (1958) a Podnebí ČSSR - Tabulky (1960).
Tyto charakterizují podnebí z období 1901 až
1950. Totéž musíme uvést k dosud platné agroklimatické rajonizaci (1975), která byla vypracována podle údajů z období 1931 až 1960. Ovšem
podnebí, hlavně teplotu vzduchu na našem území

za poslední tři desetiletí nevyjadřuje ani v roce
2007 vydaný Atlas podnebí Česka (TOLASZ a
kol., 2007), jehož mapy představují období 1961
až 2000. Je to dáno tím, že od 80. let 20. století je
pozorován významný nárůst teplot vzduchu, a to
ve všech sezónách s výjimkou podzimu
(STŘEŠTÍK a kol., 2014, ROŽNOVSKÝ,
STŘEŠTÍK, 2021). Převážný počet roků
v posledním desetiletí měl extrémně vysoké teploty vzduchu. Jde o roky 2012, 2015, 2017, 2018,
ale také 2019. Pokud jde o roční průměry, potom
poslední třicetiletí, tj. 1991 až 2020 je teplejší
v převážné části v zemědělských oblastech o více
jak 1 °C oproti období 1961 až 1990 (viz níže
obr. č. 1).

Obr. č. 1: Rozdíl průměrné roční teploty vzduchu (°C) za normálové období 1991 až 2020 a normálové období
1961 až 1990 na území ČR

Nejvyšší hodnoty nárůstu nacházíme
v letním období, kdy zvláště na Moravě jsou stanice s průměrem vyšší takřka o 2 °C. Toto nejteplejší období má i nejvyšší zvýšení. Nejnižší hodnoty vykazuje podzim. Zima je naopak teplejší,
což má velký vliv na podmínky přezimování. Jak
v zimě, tak i na jaře se přes oteplení projevují
mrazy. V jarním období o to škodlivější, protože
díky teplotám jsou dřívější nástupy vegetace.
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V našich klimatických podmínkách se jarní
mrazy, zvláště květnové, projevovaly nepravidelně. Představa, že oteplením budou menší škody
na porostech na porostech mrazy, včetně jarních,
se však zcela nenaplňuje.
Výskyt jarních mrazů, zvláště těch pozdních, tedy v dubnu či v květnu je velmi nepravidelný. (ZAHRADNÍČEK a kol., 2017). Ale poklesy teploty vzduchu i více jako pod -5 °C se
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projevily mrazů v letech 2016, 2017, 2019 až
2021, které způsobily nižší úrodu až neúrodu
mnoha druhů ovoce
Pro hodnocení jarních mrazů je potřebné
uvést, že mají dvojí podstatu. Jednak jsou dány
přílivem studeného vzduchu, tedy advekcí, jde o
mrazy advekční. Za jasného či skoro jasného po-

časí, kdy se výrazně projevuje vyzařování povrchu, a tím jeho rychlé a silné ochlazení, jde o
mrazy radiační, typické výskytem inverze. Snížení
výskytu díky oteplování pozorujeme v tzv. období
„zmrzlých“, tedy v druhé dekádě května. To však
neznamená, že v některých letech se nevyskytnou.

Závěr
Je nutné zdůraznit, že zvýšení teploty vzduchu má vliv i na hodnoty dalších meteorologických prvků, včetně projevů sucha, kdy zvyšující
se teplota vzduchu vyvolává zvýšenou evapotranspiraci. Vzhledem k tomu, že v dlouhodobém
pohledu roční úhrny srážky se významně nemění,
ale častěji jsou bouřkového charakteru. Proto se
častěji vyskytují bezesrážková období a následně
sucho. Změna našeho podnebí i v dalších odbor-

ných oblastech, např. lze uvést, že neplatí hodnoty
klimatických regionů v bonitaci půd apod.
S prokazatelným růstem teploty vzduchu musíme
počítat i do budoucna. V tomto pohledu výše
uváděná rajonizace máku již současném podnebí
neodpovídá. Navíc musíme brát v úvahu výstupy
z klimatologických modelů, podle kterých budou
teploty dále narůstat. .
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Vývoz máku ze sklizně 2020 (od září 2020 do srpna 2021). Dle ČSÚ a ČMM.
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