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Abstrakt  

Příspěvek je zaměřen na průzkum fenologických projevů u okrasných rostlin, zvláště keřů a 

jejich praktické využití. V rámci založeného pokusu byly na modelovém souboru 76 dřevin 

sledovány a vyhodnocovány vzhledově významné fenologické fáze. Současně s tím byly 

zaznamenávány souběžně probíhající esteticky atraktivních jevy. Vyhodnocována byla doba 

trvání vizuálně významných projevů rostlin. Ověřována byla možnost fenologického utřídění 

obsáhlé skupiny zahradních rostlin. Výsledky pokusu potvrdily v nástupu fenofází rozhodující 

roli klimatických faktorů i výraznou absenci a rozdílnost zjištěných dat vůči literárně 

publikovaným údajům. Na podkladě realizovaného pokusu bylo předběžně vymezeno 24 

fenologických skupin zahradních rostlin, z nichž každá charakterizuje z pohledu zahradní 

architektury dílčí esteticky významné období kalendářního roku.  
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Abstract  

The paper is focused on research of phenological behavior in ornamental plants, especially 

shrubs and their practical use. Visually important phenological phases were monitored and 

evaluated on the model set of 76 species. At the same time, concurrently aesthetically 

attractive phenomena were recorded. Also the duration of significant plant manifestations was 

evaluated. Subsequently, the possibility of phenological classification of a large group of 

garden plants was verified. The results of the experiment confirmed the crucial role of 

climatic factors in the onset of phenophases as well as the significant absence and 

differentiation of the data found against literary data. On the basis of the experiment, 24 

phenological groups of garden plants were pre-defined, each of which characterizes a partial 

aesthetically significant period of the year from the perspective of Landscape Architecture. 
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Úvod 

Stěžejní tvůrčí složkou většiny děl realizovaných v zahradní a krajinářské architektuře jsou 

dřeviny a další rostliny a jejich společenstva. V tvůrčím procesu navrhování a zakládání 

zeleně je mimo jiné žádoucí sledovat jejich vizuální projevy z hlediska vývoje a působení 

v čase. Unikátní a dosud ne zcela zmapovaný tvůrčí potenciál skrývá zejména každoroční 

proměnlivost rostlin, tedy jejich fenologická diverzita. Systematicky vedené a vyhodnocované 

fenologické záznamy mohou z pohledu praktického používání rostlin poskytnout cenné 

informace o době nástupu esteticky významných fenofází, o jejich posloupnosti v širších 

skupinách rostlin, o délce jejich trvání, o jejich periodicitě a fenodynamice nebo o v čase 

souběžných skupinových fenologických jevech. Detailní znalost fenologické diverzity rostlin 

je tedy z hlediska jejich používání, zvláště pak skupinového, v krajinářské architektuře stále 

významnější. Pozorování, sběr a vyhodnocování fenologických událostí, specifikovaných pro 

oborové potřeby komplikuje nejednotnost v dosud používaných principech a metodách 

hodnocení, respektive absence jednotné a komplexně pojaté metody. V tematické odborné 

literatuře publikované fenologické údaje mají nepravidelnou strukturu a jsou zpravidla 

vyjadřovány prostřednictvím měsíčních hodnot, nebo dokonce jejich rozpětím (Gaida and 

Grothe, 2000; Koblížek, 2000; Roloff and Bärtels, 2006; Horáček, 2007). Naprostá většina 

realizovaných fenologických výzkumů je orientována především na studium vývojových 

změn klimatu a jejich dopadu na živý svět. Četné práce jsou věnovány studiu změn 

ekologických vazeb mezi organismy (Wolkovich and Cleland, 2011), dále vegetačním 

změnám v rostlinných společenstvech (Falinski, 2001; Bauer, 2006; Dahlgren et al., 2007), 

změnám ekologických podmínek ve městě (Supuka, 1988) či vegetačním trendům (Fitter and 

Fitter, 2002; Miller-Rushing and Primack, 2008). Oproti tomu studiem či prověřováním 

sortimentu zahradních, ale i planě rostoucích rostlin z pohledu jejich časově opakovatelné 

vzhledové atraktivity v čase se dostupné zdroje zabývají spíše okrajově a popularizačně 

(Royal Botanic Gardens Kew, 2011; Harper et al., 2006; Primack and Miller-Rushing, 2009). 

Speciální fenologické metody, či spíše jejich části, byly využívány při tematickém 

sortimentálním hodnocení vybraných rodů dřevin a jejich vlastností (Hieke, 1978; Hieke, 

1979; Businský, 1987; Businský and Businská, 2002; Malciūtė et al., 2010; Saska and 

Kuzovkina, 2010). Metodicky nejbližší potřebám použití rostlin v zahradní a krajinné 

architektuře je časově sousledné skupinové třídění, navržené na principu cyklicky opakujících 

se vegetačních vln (Dierschke, 1995). Časově specifické skupinové vlastnosti rostlin 

vymezené na bázi jejich fenorytmotypů představuje ještě Malciūtė et al. (2010). Dosud, 

zejména v bioklimatologii užívané schéma fenologických ročních období, vymezené dobou 



 

 

nástupů typických fenofází hojně rozšířených indikačních druhů rostlin (Soukupová, 2009) se 

jeví z hlediska potřeb používání rostlin v zahradní architektuře jako příliš hrubé. Zcela 

opomíjena je v literatuře vazba na atraktivní fenologické projevy dalších taxonů. Cílem práce 

je tedy na realizovaném praktickém pokusu představit metody sběru, zaznamenávání a 

vyhodnocování fenologických projevů rostlin aplikovatelné na potřeby v zahradní a 

krajinářské architektury. Ověřována je možnost utřídění obsáhlé skupiny zahradních rostlin do 

určitých esteticky atraktivních a časově specifických skupin uplatňujících se ve vizuálně 

atraktivních vegetačních vlnách, a to v rámci zaužívaných fenologických ročních období 

(Soukupová, 2009). 

 

Materiál a metody 

Pokus byl realizován v taxonomicky bohatém zámeckém parku v Lednici a na přilehlých 

plochách sortimentálních zahrad Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.  Lokalita se 

nachází v průměrné nadmořské výšce 175 m. n. m. Dlouhodobá průměrná roční teplota zde 

dosahuje 9,3°C a průměrné srážky 524 mm (Litschmann, 2009). Modelový soubor dřevin byl 

sestaven ze 76 zástupců zahradních křovin (Bulíř, 2009), a to tak aby v každém fenologickém 

období (SOUKUPOVÁ, 2009), vyjma zimy, zahrnoval z pohledu kvetení a posléze podzimního 

probarvení listů vzhledově atraktivní taxony. Každý z hodnocených keřů byl v rámci pokusu 

zastoupen alespoň třemi plně vitálními jedinci, rostoucími na průměrných a standardních 

stanovištích. Pro potřeby zaznamenávání sdružených fenologicky atraktivních jevů (souběhů) 

byly do výzkumného okruhu dále přibrány všechny časově aktuálně a vzhledově zajímavé 

taxony, a to jak dřevinné tak i bylinné, vyskytující se v daném objektu. Pravidelné 

fenologické pozorování probíhalo v letech 2001, 2002, 2005 a 2006, a to v 6–8 denním 

intervalu sledování. V esteticky atraktivních obdobích (duben, květen, říjen) pak v intervalu 

4–5 denním. Za všeobecný nástup charakteristického životního projevu (fenofáze) se 

považovala skutečnost, kdy více jak 50 % jedinců daného druhu splnilo popsanou 

fenologickou charakteristiku. Struktura monitoringu fenologických údajů je členěna na 

základní klasifikaci (A), ve které jsou vymezeny v čase samostatně pozorovatelné 

charakteristické  fenofáze rostlin, a na rozšiřující klasifikaci (B), která kategorizuje a mapuje 

další, především kompozičně nejzajímavější sdružené fenologické údaje, případně klasifikuje 

obvyklé mezní hranice nástupů či konců vizuálně atraktivních fenologických fází (Bulíř, 

2009). Sledovány a vyhodnocovány byly následující charakteristiky sledující vývoj listu, 

květu a plodu: 

  



 

 

(A)  Základní klasifikace 

I. Vývoj listu:       

L 1.  Rašení: > 30 % rozevírajících se vrcholových pupenů;  L 2.  Začátek olisťování :        

< 30 % rozvíjejících se vrcholových listů;  L 3. Olisťování: > 30 % < 60 % rozvíjejících se 

vrcholových listů, rozvíjejí se i ostatní listy; L 4.  Konec olisťování:  > 60 % rozvíjejících se 

vrcholových listů, převládají mladé nevyvinuté listy; L 5.  Plné olistění: ± 100 % plně 

rozvinutých, typických dospělosti odpovídajících listů; L 6. Začátek probarvování:  < 30 % 

listů se nápadně probarvuje, zpravidla nerovnoměrně v koruně;  L 7.  Probarvování: > 30 % 

< 60 % listů se nápadně probarvuje, zpravidla rovnoměrně v koruně;  L 8.  Plné probarvení: 

> 60 % listů je intenzivně probarvených, < 30 % listů může být opadlých; L 9.  Opadávání 

listů:  > 30 % listů je opadlých;   L 10. Opad listů:  ± 100 % listů je opadlých. 

II. Vývoj květu (květenství)  

K 1. Butonizace: lze viditelně rozeznat > 30 % nedorostlých květů nebo květenství;  K 2.  

Začátek kvetení: kvete < 30 % květů nebo květenství; K 3.  Nakvétání: kvete > 30 % avšak 

< 60 % květů nebo květenství;  K 4. Plné kvetení: kvete > 60 % květů či květenství, < 30 % 

květů či květenství odkvetlo; K 5.  Odkvétání:  > 30 % < 60 % květů či květenství odkvetlo; 

K 6.  Odkvět: > 60 % květů či květenství odkvetlo.   

III. Vývoj plodu (plodenství)  

P 1.  Začátek fruktifikace: lze viditelně rozeznat > 30 % nedorostlých a nezralých plodů či 

plodenství;  P 2. Začátek vybarvování: > 30 % (< 60 %) plodů či plodenství se začíná 

světlými odstíny vybarvovat nebo > 30 % plodů či plodenství se poprvé výrazně a intenzivně 

vybarvuje;  P 3.  Vybarvování: > 60 % plodů či plodenství se začíná sytými odstíny 

vybarvovat nebo > 60 % plodů či plodenství se podruhé výrazně a intenzivně vybarvuje;  P 4.  

Zralost: > 30 % plodů či plodenství dozrálo, < 30 % plodů či plodenství opadlo; P 5.  

Opadávání plodů: > 30 % < 60 % plodů či plodenství opadlo; P 6.  Opad plodů: > 60 % 

plodů či plodenství opadlo. 

(B)  Rozšířená klasifikace  

I. Vývoj listu: 

L I. První pozorovaný začátek doby rašení: poprvé za celé sledované období propukla 

fenofáze rašení; L II. Poslední pozorovaný začátek doby rašení: dán posledním zjištěným 

kalendářním dnem, kdy v daném období došlo k propuknutí fenofáze rašení;  L III. Hlavní 

doba olisťování: dána počtem dní od nástupu fenofáze olisťování do posledního dne fenofáze 

konec olisťování; L IV. Celková doba olisťování: dána sumou dní od nástupu fenofáze 



 

 

rašení až do dne nástupu fenofáze plné olistění; L V. Doba plného olistění: trvá od nástupu 

fenofáze plné olistění až do nástupu  fenofáze plné probarvení;  L VI. První pozorovaný 

začátek probarvování: poprvé za celé sledované období propukla fenofáze začátek 

probarvování; L VII. Poslední pozorovaný začátek probarvování: dán posledním zjištěným 

kalendářním dnem, kdy v daném období došlo k propuknutí fenofáze začátek probarvování; L 

VIII. Hlavní doba probarvení: dána počtem dní od nástupu fenofáze probarvování do 

posledního dne fenofáze plné probarvení; L IX. Celková doba probarvení: dána sumou dní 

od nástupu fenofáze začátek probarvování až do dne nástupu fenofáze opad listů.  

II. Vývoj květu (květenství)  

K I. První pozorovaný začátek kvetení: poprvé za celé sledované období propukla fenofáze 

začátek kvetení; K II. Poslední pozorovaný začátek kvetení: dán posledním zjištěným 

kalendářním dnem, kdy v daném období došlo k propuknutí fenofáze začátek kvetení;  K III. 

Hlavní doba kvetení: dána počtem dní od nástupu fenofáze nakvétání do posledního dne 

fenofáze odkvétání; K IV. Celková doba kvetení: dána sumou dní od nástupu fenofáze 

začátek kvetení až do dne nástupu fenofáze odkvět.  

III. Vývoj plodu (plodenství)  

P I. První pozorovaný začátek vybarvování: poprvé za celé sledované období propukla 

fenofáze začátek vybarvování; P II. Poslední pozorovaný začátek vybarvování: dán 

posledním zjištěným kalendářním dnem, kdy v daném období došlo k propuknutí fenofáze 

začátek vybarvování; P III. Hlavní doba zralosti (vybarvení): dána počtem dní od nástupu 

fenofáze zralost do posledního dne fenofáze opadávání plodů; P IV. Celková doba 

vybarvení: dána sumou dní od nástupu fenofáze začátek vybarvování až do dne nástupu 

fenofáze opad plodů. 

V souladu s cílem pokusu byly sledovány a statisticky, za pomoci mediánu (x̃), 

vyhodnocovány charakteristické střední hodnoty nástupů fenofází. K těmto hodnotám byl 

současně přiřazován údaj o střední chybě výběru (sx̃). Vedle zaznamenávání a vyhodnocování 

uvedených projevů, jejich souhrnů, posloupností a časových posunů byla dále ověřována 

pravidelnost souběhů čili jakýchsi vegetačních vln. Ověřovala se tedy existence skupin 

rostlin, které se v určenou dobu projevují shodně, přičemž uvedená shoda v jejich projevech 

obdobně uplatňuje cyklicky každoročně, a to nezávisle na aktuálním chodu klimatických 

prvků v čase.  Zaznamenávání souběžně probíhajících atraktivních projevů rostlin se 

provádělo ke každému sledovanému druhu, avšak pouze pro vzhledově a kompozičně 

nejvýznamnější fenofázi „plné kvetení“. Na podzim pak pro fenofázi „plné probarvení“. 

Záznamy se uskutečňovaly každoročně prostým zápisem názvů těchto taxonů, a to zvlášť pro 



 

 

stromové, keřové i bylinné patro. Pokud se tedy souběhy v dané lokalitě a v daných obdobích 

uplatňovaly, a to adekvátně s nástupem daných fenofází, byly tímto prostým srovnáním 

napozorovaných dat zaznamenány.  

 

Výsledky  

Data získaná terénním pozorováním byla přehledně a pro každý sledovaný druh identicky 

zaznamenána do výsledných tabulek zachycujících jeho komplexní fenologické 

charakteristiky. Příkladem zpracování pro dřín obecný (Cornus mas) je Obr. 1. Uvedený 

přehled je dále označován jako fenologický obraz druhu. Ten poskytuje jednak detailní údaje 

o dobách nástupu jednotlivých sledovaných fenofází a dále také přehled o době trvání 

významných pro krajinářskou architekturu esteticky atraktivních rostlinných projevů – např. o 

počtu dní charakterizujících celkovou dobu kvetení či dobu hlavního kvetení. Podobně 

shrnuje mezní údaje nástupu rozhodujících vzhledově atraktivních fenofází v dané lokalitě – 

např. uvádí první pozorovaný začátek kvetení nebo naopak poslední pozorovaný začátek 

kvetení.  



 

 

 

Současně byl ke každému druhu dřeviny pro fenofáze zachycující kvetení (na podzim 

zachycují probarvování listů) přiřazován jim odpovídající přehled vzhledově atraktivních 

souběhů. Uvedené souběhy zachycují srovnatelný vývoj kvetení (probarvování) dalších 

rostlin, a to samostatně pro vegetační synusie bylinného, keřového a stromového vegetačního 

patra. Příkladem zpracování pro dřín obecný je Obr.2., zachycující souběhy v letech 2001 a 

2002. Uvedený přehled je dále označován jako fenologické rámce druhu a poskytuje cenné 

údaje opakovatelnosti souběžně probíhajících fenologických jevů v širších skupinách rostlin. 

Obr. 1 Fenologický obraz pro taxon Cornus mas  L. - komplexní přehled fenologických charalteristik.

Období 2001 2002 2005 2006 Období 2001 2002 2005 2006

2001-2002,  

2005-2006

1 28.3. 20.3. 12.4. 19.4. A 20.3.

2 4.4. 28.3. 20.4. 26.4. B 19.4.

3 17.4. 7.4. 4.5. 3.5. C 22 30 14 7

4 1.5. 23.4. 11.5. 10.5. D 49 54 42 28

5 16.5. 13.5. 24.5. 17.5. E 167 164 163 169

6 3.10. 24.9. 27.9. 3.10. F 24.9.

7 23.10. 10.10. 12.10. 18.10. G 3.10.

8 30.10. 24.10. 26.10. 25.10. H 7 14 22 15

9 6.11. 10.11. 8.11. I 48 42 50 43

10 20.11. 5.11. 16.11. 15.11.

1 21.2. 20.2. 15.3. 22.3. A 6.3.

2 8.3. 6.3. 22.3. 5.4. B 5.4.

3 21.3. 13.3. 30.3. C 21 15 6n 7n

4 28.3. 20.3. 5.4. 12.4. D 40 32 21 21

5 11.4. 28.3. 19.4.

6 17.4. 7.4. 12.4. 26.4.

1 24.4. 16.4. 20.4. 26.4. A 25.7.

2 25.7. 29.7. 3.8. 2.8. B 3.8.

3 12.8. 11.8. 18.8. 16.8. C 25 15 14 14

4 22.8. 20.8. 25.8. 23.8. D 60 48 42 42

5 4.9. 4.9. 1.9. 30.8.

6 23.9. 15.9. 14.9. 13.9.

II. Vývoj květu II. Vývoj květu - souhrn

III. Vývoj plodu III. Vývoj plodu - souhrn

I. Vývoj listu I. Vývoj listu - souhrn

Taxon   Cornus mas L.  

Fenologická charakteristika - základní Fenologická charakteristika - rozšířená /souhrny 



 

 

 

 

Za účelem ověřování možnosti utřídění obsáhlé skupiny zahradních rostlin, a to  do určitých 

esteticky atraktivních a časově specifických skupin uplatňujících se ve vizuálně atraktivních 

vegetačních vlnách byly  následně statisticky vyhodnoceny základní údaje o nástupech 

vzhledově nejvýznamnějších fenofází mapujících proměnlivost daného druhu (Obr.3). 

Zjišťován byl medián nástupu dané fenofáze. Současně byla vyjádřena i určitá míra 

chybovosti.  

Obr.2 Fenologické rámce (souběhy) zaznamenané v letech 2001 a 2002 pro taxon Cornus mas  L.

Období

Kategorie Keře Stromy  Byliny Keře Stromy  Byliny

Fenofáze

K3 Abeliophyllum distichum Acer saccharinum Adonis vernalis Abeliophyllum distichum Acer negundo Adonis vernalis

Daphne mezereum Alnus glutinosa Anemone ranunculoides Daphne mezereum Acer saccharinum Gagea lutea

Erica carnea Ulmus laevis Gagea lutea Erica carnea Ulmus laevis Galanthus nivalis

Forsythia giraldiana Ulmus minor Helleoborus niger Forsythia ´Maluch´ Ulmus minor Helleoborus niger

Hamamelis japonica Hepatica nobilis Forsythia giraldiana Hepatica nobilis

Jasminum nudiflorum Leucojum vernum Hamamelis japonica Leucojum vernum

Lonicera fragrantissima Omphalodes verna Lonicera fragrantissima Omphalodes verna

Parrotia persica Primula x pruhoniciana Parrotia persica Primula x pruhoniciana

Salix caprea Pulmonaria officinalis Salix caprea Pulmonaria officinalis

Viburnum farreri Pulsatilla grandis Viburnum farreri Pulsatilla grandis

K4 Erica carnea Acer negundo Adonis vernalis Corylus avell. ´Contorta´ Acer negundo Anemone ranunculoides

Forsythia ´Maluch´ Acer saccharinum Bergenia cordifolia Erica carnea Acer saccharinum Bergenia cordifolia

Forsythia giraldiana Populus alba Gagea lutea Forsythia ´Maluch´ Prunus armeniaca Corydalis cava

Forsythia suspensa Ulmus laevis Helleoborus niger Forsythia suspensa Ulmus laevis Gagea lutea

Hamamelis japonica Ulmus minor Hepatica nobilis Forsythia x intermedia Ulmus minor Hepatica nobilis

Lonicera fragrantissima Omphalodes verna Hamamelis japonica Omphalodes verna

Pieris japonica Primula veris Lonicera fragrantissima Primula veris

Rhododendron dauricum Pulmonaria officinalis Parrotia persica Primula x pruhoniciana

Salix caprea Pulsatilla grandis Salix caprea Pulmonaria officinalis

Scilla sibirica Pulmonaria rubra

Souběhy k taxonu    Cornus mas L.

2001 2002



 

 

 

V rámci založeného pokusu byly dále přehledně uspořádány v čase obvyklé doby nástupů 

vzhledově nejvýznamnějších fenofází „plné kvetení“ (Obr. 3) a obdobně na podzim „plné 

probarvení“. K nim byly přiřazeny reálně zaznamenané souběžné fenologické projevy 

ostatních rostlin (Obr.2), jejichž existence byla evidencí fenologických rámců potvrzena. Na 

podkladě sestavené struktury posloupností v nástupech fenofáze „plné kvetení“ a na podzim 

„plné probarvení“, a dále na podkladě obvyklé délky kvetení jednotlivých pozorovaných 

taxonů, byly následně zvoleny charakteristické časově indikační druhy v kombinaci 

významný zahradní keř-významná zahradní bylina. Tyto „jádrové“ druhy (v daném období 

vždy přítomné) byly zvoleny tak, aby reprezentovaly z hlediska používání v čase zhruba 10-

14 denní vegetační interval. K těmto indikačním druhům, respektive jejich příslušné fenofázi, 

pak byly nezávisle na kalendářním datu na základě zaznamenaných pravidelností 

v opakováních souběhů, přiřazovány druhy další (Obr. 2), ať již opět „jádrové“ tak i druhy 

doprovodné (přítomny alespoň ve dvou pozorovacích obdobích). Tímto způsobem bylo na 

základě zhodnocených záznamů detailně vymezeno následujících 24 fenologických skupin 

(Obr. 4.)  

 

P.č. Taxon

1 Aesculus parviflora WALT. 192 11.7. 1

2 Amelanchier lamarckii F. G. SCHROED. 116 26.4. 0

3 Amorpha fruticosa L. 165 14.6. 0

4 Aralia elata (MIQ.) SEEM. 236 24.8. 5

5 Berberis thunbergii DC. 121 1.5. 3

6 Berberis vulgaris L. 129 9.5. 4

7 Buddleia alternifolia MAXIM. 162 11.6. 3

8 Buddleia davidii FRANCH. 207 26.7. 2

9 Caragana arborescens LAM. 126 6.5. 3

10 Caragana frutex (L.) K. KOCH 130 10.5. 0

11 Caryopteris x clandonensis SIMMONDS. 245 2.9. 6

12 Cercis siliquastrum L. 127 7.5. 2

13 Chaenomeles speciosa (SWEET) NAKAI 109 19.4. 2

14 Colutea arborescens L. 172 21.6. 3

15 Cornus alba L. 139 19.5. 4

16 Cornus mas L. 91 1.4. 5

Obr. 3 Statistické vyhodnocení nástupu fenofáze Plné kvetení za období 2001-2002                    

a 2005-2006 (x̃ – medián nástupu fenofáze, sx̃ – střední chyba výběru).
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Diskuze 

Z úhrnu získaných fenologických dat a výstupů je zřejmé, že nástupy fenologických fází se 

v jednotlivých letech značně liší.  Spolu s geneticky fixovanými faktory zde hraje 

nezastupitelnou úlohu zejména chod průměrných teplot a úhrnů srážek. Podstatnou roli hraje 

taktéž jejich rozvrstvení v čase. Vliv teplotních charakteristik a srážkových úhrnů na nástup 

sledovaných fenofází jasně kopíruje skutečnosti doložené řadou autorů studujících 

problematiku proměnlivosti rostlin na pozadí probíhajících změn klimatu (Faliński, 2001; 

Bauer, 2006; Malciūtė et al., 2010). Načasování nástupu dílčích fenofází je do značné míry 

závislé také na charakteru a stabilitě klimatu pozorovaného místa (Fitter and Fitter, 2002).  

Dané skutečnosti se nápadně projevily také v založeném pokusu. Z celkového klimatického 

Fenologické období

6. pozdní léto 

10.  zima vegetace se nachází ve stavu zimního klidu

1. předjaří

2. časné jaro

3. plné jaro 

4. časné léto 

5. plné léto 

7. časný podzim         

8. plný podzim            

    (zlatý podzim)

9. pozdní podzim       

fáze Kolkwitzia amabilis – Papaver orientale                                                          

         (Rhododendron ×hybridum – pozdní)

fáze Corylus avellana (plné prob.) – Parrotia persica   (plné prob.)

fáze Amelanchier lamarckii (plné prob.) – Cimicifuga simplex

fáze Berberis thunbergii (plné prob.) – Cotoneaster horizontalis (plné prob.) 

fáze Lonicera maackii (plné prob.)– Symphoricarpos ×chenaultii (plné prob.)                

fáze Deutzia scabra (plné prob.) – Viburnum ×carlcephalum (plné prob.)

fáze Corylus avellana – Galanthus nivalis

fáze Spiraea bumalda – Lavandula officinalis                                                          

         (Rosa)

fáze Viburnum opulus – Iris germanica

           (Rhododendron ×hybridum – ranné)

fáze Hydrangea macrophylla – Astilbe ×arendsii

fáze Buddleia davidii – Helenium ×hybridum

fáze Viburnum plicatum (plné prob.) – Aster dumosus

fáze Elsholtzia stauntonii – Sedum telephium

fáze Caryopteris ×clandonensis – Anemone hupehensis

fáze Aralia elata – Solidago canadensis

fáze Deutzia scabra – Digitalis purpurea

fáze Philadelphus pubescens – Hosta plantaginea

fáze Viburnum lantana – Lamium galeobdolon

fáze Ribes alpinum – Waldsteinia geoides

fáze Forsythia ×intermedia – Scilla sibirica

fáze Spiraea ×vanhouttei – Nepeta mussini

fáze Syringa vulgaris – Gentiana acaulis

Obr.4 Přehled navržených fenologických skupin zahradních rostlin

fáze Cornus mas – Adonis vernalis

fáze Spiraea ×cinerea – Alyssum saxatile (Tulipa)



 

 

srovnání pozorovacích období (Litschmann, 2009) je zřejmé, že jsou si vzájemně podobné 

průběhy vegetačních období v letech 2001 a 2002 a na druhé straně v letech 2005 a 2006.  Ve 

srovnání s dlouhodobými průměry (Litschmann, 2009) jsou pak všechny uvedené roky vysoce 

teplotně nadprůměrné. Srážkové charakteristiky v lokalitě jsou ve srovnání s dlouhodobými 

průměry také srážkově nadprůměrné, a to ve všech letech (nápadně v roce 2002).  

Při porovnávání zjištěných údajů (Obr. 1, Obr. 3) se záznamy v často oborově využívaných 

literárních pramenech hraje podstatnou roli zohlednění zeměpisného původu těchto zdrojů, a 

to především ve vztahu k jejich klimatologické příslušnosti. Významná je logicky rovněž 

délka srovnávaných pozorovacích řad. V odpovídajících informačních zdrojích, které hodnotí 

sortiment dřevin pro účely zahradní a krajinářské tvorby (Gaida and Grothe, 2000; Koblížek, 

2000; Roloff and Bärtels, 2006; Horáček, 2007),  byla v daném kontextu zaznamenána 

absence srovnatelných údajů. Omezené spektrum fenologických dat, ovšem získaných 

v kontextu odlišných podmínek, je dostupné pouze pro několik málo druhů, respektive jejich 

kultivarů (Hieke, 1978; Hieke, 1979; Businský, 1987). Ve výsledku lze tedy porovnávat 

pouze velmi hrubé a souborné fenologické charakteristiky, například měsíční rozsah kvetení. 

Údaje zachycující rozšířené fenologické charakteristiky (např. celkovou dobu olisťování, 

hlavní dobu kvetení, celkovou dobu probarvení aj.) nejsou ve zkoumaných literárních zdrojích 

dostupné vůbec (Gaida and Grothe, 2000; Koblížek, 2000; Roloff and Bärtels, 2006; Horáček, 

2007). Srovnáme-li navíc tyto omezené údaje mezi jednotlivými autory, zjistíme, že se v celé 

řadě hodnot rozcházejí. Porovnáme-li pak shora uvedené literární údaje s adekvátně 

sdruženými a vyhodnocenými údaji získanými pozorováním (Obr. 1, Obr. 3), dostaneme 

hodnoty mnohdy zcela odlišné. Příkladem může být kvetení ibišku (Hibiscus syriacus L.), 

které uvádí Gaida and Grothe (2000) a Horáček (2007) v rozmezí měsíců června až září, 

kdežto Koblížek (2000) v srpnu až září. Reálná doba květu i při zohlednění pestré palety 

kultivarů ale připadá zejména na druhou polovinu července a případně na první polovinu 

měsíce srpna. Podobné je to u mnoha dalších dřevin. V této souvislosti je zřejmé, že literární 

záznamy vyjadřují rozsah sdružených fenologických hodnot v plošně velkém území, 

v dlouhém časovém horizontu a také v pestré mozaice ekologických stanovišť. V žádné 

z výše uvedených publikací však není zmínka o způsobu, jakým byla publikovaná data 

získána. Oproti tomu údaje získané realizovaným pokusem jsou zpracovány za poměrně 

krátké pozorovací období. Současně ovšem, na rozdíl od citovaných literárních pramenů, 

jasně charakterizují určenou lokalitu v daném čase a za objektivně zjištěných podmínek. Na 

základě charakteru dat získaných pokusem a výše uvedeného srovnání je tak možné uvažovat 

o jejich praktickém využití zhruba v prvních třech vegetačních stupních ČR. Tedy ve 



 

 

vegetačních stupních, kde je uplatňována nejširší škála užívaného sortimentu rostlin, a 

současně tam, kde také zpravidla zahradní architekt pracuje nejčastěji.  

Fenologické údaje jsou jednoznačně plně integrované a vyjadřují komplexní působení všech 

činitelů. Je tedy zřejmé, že fenofáze u příslušného rostlinného druhu nemohou a ani 

nenastupují každý rok na daném místě pravidelně a ve stejném čase, ale jsou komplexní 

výslednicí faktorů prostředí, jež působí na živé organismy a která je proměnná. Výslednice je 

však současně jednoznačná a charakteristická, a to nejen pro jednotlivé druhy a jejich 

habitaty, ale také pro širší skupiny rostlin, které jsou obdobně ekologicky vymezeny. Tento 

předpoklad je zásadní pro možné skupinové třídění rostlin a koresponduje se závěry řady 

autorů (Dierschke, 1995; Malciūtė et al., 2010), kteří s různým cílem zohledňují společné 

fenologické projevy celých populací či společenstev (přírodních i uměle vytvořených). Ze 

čtyřletého monitorování průběhu souběhů je také patrné, že dochází-li ke zřetelnému 

časovému posunu nástupu určitých fenofází (například pozdní nástup jarní vývojové etapy) a 

jejich rychlejšímu průběhu, do značné míry podobně se chovají i souběhy. Při extrémním 

„klimatickém skoku“, a přeneseně tedy „skoku vegetačním“, dochází zpravidla k souběžnému 

průběhu více souběhů. Tato skutečnost je pravděpodobně do značné míry dána opakovanou 

podobností makroklimatických podmínek prostředí a výchozí geneticky fixovanou podobností 

dílčích projevů uvedených druhů (skupin) rostlin. Naznačená zjištění jsou elementární pro 

opodstatněný návrh fenologických skupin zahradních rostlin (Obr.4), které byly vymezeny do 

všeobecně zaužívané struktury fenologických období (Soukupová, 2009). Z realizovaného 

pokusu je zřejmé, že navržený systém je otevřený, a tak i v rámci skupin dochází k dílčímu 

prolínání zastoupených druhů, tak jak jednotlivé fenofáze nastupují, trvají a končí, přičemž 

stále splňují podmínku souběhu.  

 

Závěr 

Cílem práce bylo na představeném pokusu dokladovat způsob fenologického monitoringu 

aplikovaného na potřeby používání obsáhlé skupiny zahradních rostlin v krajinářské 

architektuře. Ověřován byl potenciál a nové možnosti použití prakticky sdružených 

fenologických dat získaných komplexním studiem každoroční proměnlivosti v širších 

skupinách rostlin. Na modelové skupině zahradních rostlin (keřů) byla studována dynamika 

jejich fenologické periodicity. Paralelně s dotčeným cílem byly monitorovány rozšířené 

fenologické charakteristiky popisující délku trvání esteticky významných projevů a dále 

evidovány souběžně probíhající vzhledově atraktivní fenologické projevy dalších zahradních 



 

 

rostlin. Zaznamenávána byla jejich skupinová opakovatelnost napříč pozorovacími  obdobími 

(takzv. „vegetační vlny“).  

Z výsledků realizovaného pokusu je zřejmé, že suma shromážděných statisticky 

vyhodnocených fenologických dat zřetelně odráží komplexní působení jednotlivých faktorů 

prostředí (zejména klimatických), a lze je proto v dané lokalitě považovat za data integrovaná. 

Oproti tomu data publikovaná v běžně využívané dendrologické literatuře jsou velmi hrubé a 

uživatelsky málo přesné povahy, často nejasného původu. Vůči výstupům realizovaného 

pokusu se mnohdy zásadně odlišují. Rovněž z každoročně evidovaných souběhů a statisticky 

vyhodnocených nástupů sledovaných fenofází byla předběžně prokázána existence 

„vegetačních vln“, které podobně jako sledované fenofáze kopírují aktuální chod povětrnosti. 

Tato skutečnost je zásadním poznatkem, na jehož základě je obsáhlý sortiment zahradních 

rostlin následně utříděn do esteticky atraktivních a časově specificky uplatňujících se skupin, 

jejichž projevy se v čase více méně cyklicky opakují. Každá taková skupina je 

charakterizována nástupem fenofáze „plné kvetení“ nebo „plné probarvení“ u vybraných 

indikačních druhů rostlin. Předběžně je v rámci fenologických období vymezeno celkem 24 

fenologických skupin. Každá skupina přitom představuje jakousi samostatně pozorovatelnou 

vegetační vlnu, která charakterizuje vývoj vegetace zhruba v intervalu kalendářní dekády. 

Takto vymezená období přináší pro zahradní a krajinářskou architekturu mnohé cenné 

informace a současně umožňují sofistikovanější použití rostlin, a to nejen na úrovni tvorby 

zahradního detailu. 

Výše prezentované výstupy pokusu jsou logicky předběžné a je na ně třeba nahlížet 

v kontextu relativně krátké doby pozorování (čtyřleté periody), navíc zasazeného do srážkově 

i teplotně nadprůměrného období. V daném ohledu je žádoucí dlouhodobý a taxonomicky 

plošný ověřující výzkum monitorující průběh fenologických událostí napříč vegetační 

stupňovitostí České republiky. Výsledky realizovaného pokusu však jednoznačně dokládají 

možnost efektivnějšího používání a třídění rostlin založeného na bázi rámcové předpovědi 

doby nástupu či doby trvání sdružených atraktivních fenologických jevů. 
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