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Výzkumný projekt OC09029 MŠMT

Průběh řešení v letech 2009–2011

2009 Výběr rostlinných druhů a fenofází

Tvorba makety

Výpočet technických řad pro geografické souřadnice fenologických stanic 

Foto (rostlinných druhů, pylových zrn)

2010 Tvorba map 

Výpočty feno-klimatických charakteristik

Tabulky, grafy

2011 Texty, překlady

Předtisková příprava



Časové schéma realizace



Obsah Atlasu
1. Fenologický výzkum v Česku

2. Polní plodiny Pšenice ozimá, Ječmen jarní, Žito seté, Oves setý, 

Kukuřice setá, Řepka ozimá, Lilek brambor, Řepa krmná, Mák setý,

Chmel otáčivý

3. Ovocné plodiny Jabloň domácí, Hrušeň obecná, Třešeň ptačí, Višeň, 

Meruňka obecná, Ořešák královský, Rybíz černý, Srstka angrešt, Réva 

vinná

4. Lesní rostliny – dřeviny Smrk ztepilý, Borovice lesní, Modřín opadavý, 

Třešeň ptačí, Slivoň trnka, Jeřáb obecný, Hloh obecný, Habr obecný, 

Líska obecná, Bříza, Olše lepkavá, Buk lesní, Dub letní, Vrba jíva, Lípa 

srdčitá, Bez černý

5. Lesní rostliny – byliny Blatouch bahenní, Sasanka hajní, 

Jaterník podléška, Pryskyřník prudký, Jahodník obecný, 

Třezalka tečkovaná, Vrbka úzkolistá, Brusnice borůvka, Hluchavka bílá, 

Kopretina, Podběl lékařský, Konvalinka vonná, Sněženka podsněžník, 

Srha říznačka, Psárka luční

6. Časoprostorová variabilita nástupu fenofází

7. Fenologický kalendář přírody a fenologická roční období

8. Souhrnná fenologická charakteristika Česka



Historie fenologie v České republice

• první doklad J. Stepling, A.Strnad a M. A. David - poznámky u meteorologických zápisů

• 1775 až 1799 A. Strnad - informace o žních a sklizních ovoce

• 1786 - T. Haenke - první fenologický kalendář u nás

• 1769 - pravidelná fenologická pozorování v Čechách 

Společnost vlastenecko-hospodářská 

(vývoj pupenu v list, počátek a konec květu, dozrání semen)

• 1879 až 1941 Ihne a Hoffmann – jednotná metodika fenologických pozorování

• 1939 protektorát Čechy a Morava - sloučení všech meteorologických služeb 

do Ústředního meteorologického ústavu pro Čechy a Moravu

• 1940 ÚMÚ převzal fenologická pozorování s celou sítí 

včetně archivu údajů od r. 1923

• od roku 1954 sledování fenologických fází

součástí pozorování Hydrometeorologického ústavu



Historie fenologie v České republice

• Ročenky fenologického pozorování - ČHMÚ do roku 1960

• 1983 – rozdělení na stanice sledující  polní plodiny 

a ovocné dřeviny na základě návodů pro pozorovatele

• 1987 – transformace fenologické sítě dokončena 

vydáním metodického předpisu pro činnost fenologických stanic 

pozorujících lesní rostliny

• 2009 - předpisy „Návody pro činnost fenologických stanic“

• Fenologické mapy součástí publikací: 

Atlas podnebí Československé republiky (1958)

Agroklimatické podmienky ČSSR (1975)



Fenologické stanice v ČR



Mezinárodní fenologická zahrádka Doksany

•19 druhů rostlin

•sledované fenofáze rašení, první listy, počátek kvetení, první zralé plody, 

žloutnutí listů, opad listů

•Pilotní projekt - Geografický Institut v Bernu

•Canon PowerShot S3 IS

•Automatický 30-minutový interval



Kompozice Atlasu



Kompozice Atlasu



Grafy – charakteristiky jednotlivých rostlin

Odchylky nástupu vybraných fenofází
sloupcový graf modřín opadavý

Průměrné trvání doby kvetení
páskový graf, pšenice setá

Ekonomické grafy
sloupcový graf, pšenice setá

Trvání vegetačního období
v závislosti na nadm. výškách

třešeň ptačí



Grafy – ovocné dřeviny



Doplňující grafy – obecné kapitoly



Tvorba map

• interpolační metoda Clidata – DEM

se závislostí na nadmořské výšce

lokální lineární regrese mezi naměřenou a vypočtenou hodnotou a DMR

• horizontální rozlišení 500 m

regresní poloměr 40 km

minimální počet stanic 10 

• vstupní hodnoty – průměr sledovaného období 1991–2010 databáze FENODATA

• 5 základních typů map

- fenofázové

- odrůdové ovocné

- rozšíření

- srovnávací

- typizace

• grafy



Fenofázové mapy



Fenofázové mapy – rašení, první listy, žloutnutí listů, opad listů



Fenofázové mapy – butonizace, počátek a konec kvetení, zralost plodů



Odrůdové mapy ovocné – hrušeň obecná



Mapy rozšíření

konkrétní rozšíření rostlin – smrk ztepilý

kartogramy – výnos pšenice

Vinařské oblasti ČR – réva vinná



Mapy srovnávací - fenofáze

srovnání dvou stejných fenofází v nejchladnějším a nejteplejším roce

- plynulá barevná stupnice i intervaly



Mapy srovnávací – klimatické charakteristiky

srovnání dvou stejných charakteristik v nejchladnějším a nejteplejším roce

- plynulá barevná stupnice i intervaly



Typizace 

…v budoucnu 
pokus o rajonizaci?



Výhled…

TISK Atlasu v březnu 2012

...a co dál?

• rajonizace

• syntetické mapy jednotlivých typů rostlin

• mapování alergenů – alergologické mapy

…další atlas?


