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POČÁTKY BIOKLIMATOLOGICKÉHO VÝZKUMU MORAVY 

(Fenologie, agrometeorologie a silvimeteorologie  do konce 2. světové války) 

 

Karel Krška  
  
S u m m a r y 
BEGINNINGS OF BIOCLIMATOLOGICAL RESEARCH IN MORAVIA 
(PHENOLOGY, AGROMETEOROLOGY AND FOREST METEOROLOGY UNTIL 
THE END OF WORLD WAR II) 
As elsewhere in Europe, so too in Moravia the beginnings of agricultural 
meteorology are uncertain. We see its first signs in more regular phenological 
observations, which in the first half of the 19th century contributed to the 
specification of the oldest Moravian climate descriptions. The greatest credit for 
the progress of meteorology and phenology in Moravia and in Silesia goes to the 
Natural Science Society in Brno (Naturforschender Verein in Brunn), which in the 
second half of the 19th century conducted an extensive network of monitoring 
stations, and processed and published the results of their measurements. An 
outstanding member of the Society was the founder of genetics and meteorologist 
J. G. Mendel. 
 
A fast boom in agrometeorological and forest-meteorological research started after 
the origin of Czechoslovakia in 1918. It was organised by agricultural and forest 
research institutes with the backing of the Ministry of Agriculture and in 
cooperation with universities. Its leading protagonists in Moravia were Václav 
Novák and Bohuslav Polanský, both professors at the Agricultural University in 
Brno. 

 

 

I. ÚVOD 
Profesor užité matematiky na Univerzitě Karlově, průkopník statistických metod 

v meteorologii a první ředitel Státního ústavu geofyzikálního v Praze, dr. Václav Láska (1862-
1943), ve vlastním životopise napsal: „Vždy jsem přihlížel pilně k dějinám a filozofii 
jednotlivých věd. Jsem totiž pevně přesvědčen, že stejně, jako jest pro vzdělance kulturní 
potřebou, aby znal nejen dějiny svého národa, nýbrž i dějiny lidstva, jest nezbytné pro každého 
vědeckého pracovníka, aby znal nejen dějiny svého oboru, nýbrž také dějiny všeho lidského 
rozumování, jak jsou uloženy ve filozofii. Jinak propadá vědecký pracovník odbornému 
provincionalismu a široké obzory lidského poznávání zůstanou mu cizí. Rozumí se samo 
sebou, že při tom musí hleděti každý vědec k tomu, aby zůstal přes to a především specialistou 
ve svém oboru.“ Tato slova napsal velký zjev české exaktní vědy v roce 1932 na závěr své 
učitelské dráhy v testamentu svým posluchačům, spolupracovníkům a přátelům / 25  /. 

 

S ohledem na tato slova, dříve než budeme prezentovat výsledky svých prací a 
„rozumovat“ o nich, pozastavme se u historie bioklimatologie a zamysleme se nad 
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organizačními a vědeckými zásluhami našich předchůdců. A protože se scházíme na Moravě, 
soustřeďme se na historii bioklimatologických snah právě v této zemi. 

 

Bioklimatologie patří k mnohým vědním oborům, jejichž začátky se těžko hledají, 
protože jsou nezřetelné a nedoložitelné. Předpokládáme, že nejstaršího data jsou náznaky 
bioklimatologických poznání, které si vynutil sám život. Vždyť o účinky počasí na vývoj 
zemědělských plodin se museli lidé zajímat odpradávna, jelikož velikost úrody byla příčinou 
dostatku, či nedostatku potravin, případně hladu. Zemědělci již v dávných dobách uměli na 
základě vlastních zkušeností zhodnotit místní půdně klimatické podmínky pro pěstování 
určitých druhů plodin. Jistě i naši předkové pociťovali, že počasí a jeho změny nepůsobí jen na 
okolní přírodu, ale i na ně osobně. Jejich odkázání na přírodu vyžadovalo její sledování, o 
kterém kroniky a zápisy písmáků podávají četné důkazy. Počátky  bioklimatologie jako 
exaktní přírodní vědy lze však klást až do doby prvních záměrných a soustavných pozorování, 
jejich zpracování a vyhodnocování, která netrvají ani 200 let, případně do období prvních 
bioklimatologických pokusů, které jsou ještě podstatně mladší než pouhé pozorování. 

 

II. FENOLOGIE JAKO POMOCNÁ NAUKA  KLIMATOLOGIE 

 

Na pozorování periodických, každoročně  se opakujících biologických jevů v přírodě je 
založena fenologie, za jejíhož zakladatele je považován švédský přírodovědec Carl von Linné 
(1707-1778). V Čechách první fenologická pozorování prováděl v roce 1786 botanik a 
cestovatel Tomáš Xaver Haenke (1761-1817), avšak o rozvoj fenologie se nejvíce zasloužil 
Karl Fritsch (1812-1879), původem právník, později meteorolog na pražské hvězdárně 
v Klementinu a v Ústředním ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni; napsal 
desítky fenologických prací, z nichž některé měly mezinárodní ohlas. 

 

Z Moravy obdobné zprávy zatím nemáme. Rozhodně začátky moravské fenologie 
nehledáme v pranostikách o počasí a zemědělských pracích, protože původ mnohých je 
neznámý, a řada z nich vznikla jinak, než odpozorováním přírodních jevů. Již z první poloviny 
19. století však můžeme doložit soustavnější fenologická pozorování, která přispěla ke 
konkretizaci popisu podnebí. Fenologie do značné míry nahrazovala klimatologii zejména 
před začátkem pravidelných meteorologických měření a pozorování a v době, než  pozorování 
počasí dosáhla takového plošného rozšíření, aby stačila zachytit oblastní a místní zvláštnosti 
podnebí. Uveďme několik příkladů. 

  

Nejstarší dochovaný popis klimatických poměrů Moravy, nazvaný „Mähres Klima“ / 3 
/, byl uveřejněn v časopise „Moravia“ v roce 1815. Jeho autor, brněnský vlastivědný 
pracovník a publicista Karl Joseph Jurende (nar. 1780), se v něm mohl opřít pouze o 
meteorologické údaje naměřené v Brně (navíc v krátkých obdobích), které nemohly 
postačovat k vystižení klimatu celé Moravy. Proto rozmanitost moravského podnebí líčí 
pomocí pěstebních podmínek a fenologických dat. Píše: „Mírné a líbezné je klima na jihu 
země: kolem Kroměříže, Bzence, Lednice atd; drsné a chladné na severu: kolem Branné, 
Rýmařova, Žďáru nad Sázavou atp. Na jihu a jihozápadě se znamenitě daří víno, na nejzazším 
severu žito a oves často nedozrává, len a zemáky atd. bývají občas zasněžené. Rozdílná doba 
žní mezi jižní a severní Moravou (stěží přes 150 km) činí 5-6 týdnů. V Brně zrají první třešně 
počátkem června, v Branné je čas třešní v srpnu…Na jižní Moravě kvetou stromy obvykle 
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koncem dubna, na severní Moravě nejčastěji koncem května“. Tzv. průměrné moravské 
podnebí dokládá i několika fenologickými fázemi z živočišné říše. J. Munzar / 12 /, který se 
Jurendovým článkem podrobněji zabýval, se domnívá, že data skutečně vycházejí z 
pozorování na Moravě, protože kdyby byly převzaty odjinud, skřivánek by nezpíval kolem 20. 
února, jak píše Jurende, ale již na Hromnice, tedy 2. února, jak praví známá a k nám se dnes 
nehodící pranostika.  

             

 Stručný Jurendův článek, jehož rozsah jsou jen 4 tiskové strany, zmiňujeme proto, 
abychom ukázali, že na Moravě vylíčení podnebí zaostalo za popisem jiných přírodních jevů a 
hospodářských skutečností, což si nelze vysvětlovat nezájmem lidí o počasí a podnebí, ale 
obtížností slovního vyjádření těchto fenoménů. Vraťme se ještě ke starší zmínce o podnebí 
Moravy z díla „Podromus Moravographiae, to gest Předchůdce Moravopisu napřed vyslaný“ 
z roku 1663. V němž jeho autor, Tomáš Jan Pešina z Čechorodu (1629-1680), odbyl moravské 
podnebí konstatováním, že „je místy zdravé, čisté a pohodlné, místy zase hrubě protivné. Na 
jihu je zima nepříliš tuhá a dlouhá“ / 32 /. Na podrobnější zhodnocení  vlastenecký kněz, 
který jako první od moravských stavů obdržel titul moravského historiografa, nestačil.  

 

Staré topografie, místopisy a zeměpisy Moravy obsahují horopis, vodopis, výskyt 
hornin, nerostů a  jeskyní, přehledy sídel, náboženských, správních, branných poměrů a 
hospodářské činnosti včetně podrobného popisu zemědělství a chovu dobytka, jako např. 
„Topographie des Markgrafthum Mähren“ Františka Josefa Schwoye (1742-1806) z roku 
1793, avšak podnebí, a tím i bioklimatický ráz krajiny opomíjejí. Řeku, město nebo ovčinec 
lze na rozdíl od podnebí  přímo vidět, a tím snadněji popsat i číselně charakterizovat.  

 

Až v největším zeměpisném díle první poloviny 19. století, moravské topografii 
rajhradského benediktina Tomáše Řehoře (Gregora) Wolného (1793-1871) „Die 
Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert“ z let 1837-1842, 
nechybí vylíčení podnebí. Dílo je rozděleno do šesti svazků podle krajů a zpracováno 
jednotných způsobem. Autorem rozsáhlých úvodních kapitol o fyzických a politických 
poměrech kraje přerovského, brněnského, znojemského, hradišťského, olomouckého a 
jihlavského je profesor brněnského gymnázia Albín Heinrich (1785-1864). V kapitolách 
„Podnebí“ nejprve popsal tzv. matematické klima vyplývající ze zeměpisné šířky kraje a pak 
tzv. fyzikální čili skutečné podnebí, diferencované především rozdílnou nadmořskou výškou. I 
on kvůli nedostatku meteorologických údajů mohl podnebí charakterizovat jen obecně a těžit 
hlavně z poznatků fenologických.  

 

Např. ve svazku, který se týká kraje brněnského / 34 /, píše: „Rozdíl doby sklizně (žní) 
mezi jihem a severem činí 4-5 týdnů. V okolí Lednice, Břeclavi, Hodonína aj. kvetou stromy 
obvykle na konci dubna, zatímco u Ubušína a Ubušínka na Kunštátsku jsou poprvé v květu 
nejčastěji koncem května. V Brně průměrná doba květu stromů připadá mezi 6. a 7. květen. 
Nejspíše byla 7. dubna 1815, nejpozději 14. května 1812. Skřivana je slyšet zpívat již kolem 
15. února a vlaštovky se objevují obyčejně 12. až 15. dubna. Strnad zpívá kolem 16. a kukačka 
kráčí kolem 18. dubna. Slavík tluče v tisíci akordů okolo 20. dubna a monotónní volání 
křepelky zaznívá za  svítání a  soumraku 4. května“ .  
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Ve svazku o přerovském kraji / 33 /, čteme: „Toto zmenšení teploty (rozuměj pokles 
teploty vzduchu s výškou, pozn. autora) působí na život rostlin tak, že vegetace se na zhruba 
1000 stop  výšky (přibližně 300 m, v Brně 1 stopa neboli střevíc = 0,2959 m) opožďuje asi o 
10 až 14 dní. Proto je v tomto kraji velmi znatelný vliv nadmořské výšky na vývoj květu a 
zralost mnohých rostlin, stejně jako na dřívější nebo pozdější přílet různých tažných ptáků. 
V Lipníku a jeho okolí se vegetace vyvíjí mnohem dříve (20-30 dní) a bujněji než u Valašského 
Meziříčí a Rožnova, ačkoliv obě místa leží jižněji“. Těmito slovy autor naznačuje známou 
skutečnost, že v regionálních klimatických odlišnostech se vzhledem k  malé rozloze Moravy 
více odrážejí rozdíly v nadmořské výšce než v zeměpisné šířce.    Právě k  vyjádření teplotního 
rozpětí krajů (rozdílu mezi nejchladnějšími a nejteplejšími oblastmi) A. Heinrich použil 
průměrných dat nejčasnějšího a nejpozdějšího výskytu fenologických fází, která pouze u 
přerovského kraje sestavil do tabulky. Protože jde pravděpodobně o první tabelární přehled 
fenologických fází rostlin a živočichů z území Moravy, uveřejňujeme jej v překladu z němčiny 
do češtiny v plném rozsahu (tab. 1): 

 

             Tab. 1. Přehled fenologických charakteristik přerovského kraje (G. Wolny 1835)   

 

Jednotlivé jevy             Nejčasnější výskyt              Nejpozdější výskyt                  Rozdíl   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Lýkovec obecný         1. března na Helfštýně           30. března u Budišova               29 dní 
(Daphne mezereum)                                                   nad Budišovkou 
kvete                                                                                       

Podběl obecný  

(Tussilago farfara)        2. března u Přerova                20. dubna u Frenštátu             48 dní 
pod Radhoštěm 

Violka vonná                 10. března v okolí                   1. května u Frýdlantu             49 dní 
(Viola odorata)              Kroměříže                               nad Ostravicí                            

Angrešt se olisťuje        8. března v okolí                     10. května u Čeladné               61 dní 
                                      Kroměříže 

Buky raší                      10. dubna v kromě-                  24. května na hoře                  43 dní  
                                      řížské zoologické                     Radhošť  
                                      zahradě 

Třešně kvetou               10. dubna u Kroměříže            22. května v okolí Hukvald   41 dní 

Švestky (Prunus do-     15. dubna u Kroměříže            28. května u Frenštátu           42 dní 
mest.) kvetou                                                                 p/R. 

Konvalinky (Conval-    20. dubna u Kroměříže             28. května u Hukvald           37 dní 
laria majalis) kvetou 

Žito kvete                     25. května u Kroměříže            30. července na horách          66 dní 
                                                                                        u Frenštátu p/ R. 

Senoseč                          1. června u řeky Moravy        15. července u Budišova n/B. 44 dní 
                                                                                       a Frýdlantu n/O. 
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Ocún jesenní (Col-         8. srpna u řeky Moravy           27. září u Budišova n/B. a    50 dní 
chicum autumnale)                                                           Frýdlantu n/O. 
kvete  

Konipas bílý (Mota-      20. února u Přerova                  30. dubna u Staré Vody       69 dní 
cilla alba) přilétá                                                               u Města Libavá 

Skřivan polní (Alau-        11. února u Přerova                 30. března u Budišova         46 dní 

da arvensis) zpívá                                                            n/B. 

Sluky lesní (Scolopax      1. března u Přerova                  12. dubna u Štramberka       40 dní 
rusticula Linn.) 
táhnou  

Žáby bude slyšet             26. března u Kroměříže           1. květen u Rožnova p/R.   33 dní  

Chřástal polní (Ralans     4. května u Kroměříže             2. června u Brušperka         32 dní 
Crex L.)  

Včely se rojí                      5. května u Kroměříže            22. července u Budišova    77 dní 

                                                                                          n/B.                                                  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                               

 

Z tabulky nepoznáme, po jakou dobu se fenologická pozorování konala a na kolika 
místech; jistě nešlo o mnoho lokalit. Přesto jsou fenologické údaje ve Wolného díle 
určitým kvantitativním podkladem, s jehož pomocí bylo možno načrtnout klimatický obraz 
moravských krajů. Ostatně i mnohem později  bylo na fenologii pohlíženo jako na doplněk 
či pomocný obor klimatologie, upřesňující klimatickou charakteristiku území. Využití 
fenologie k zemědělské rajonizaci plodin a agrometeorologickým předpovědím je 
mladšího data. Přitom však již nejstarší záznamy písmáků, kronikářů a samotných 
zemědělců o vývoji přírody měly praktický smysl, protože svědčily o povětrnostních 
zvláštnostech toho kterého roku a umožňovaly selskému lidu se orientovat v jeho práci. 

 

III. PŘÍRODOZPYTNÝ SPOLEK V BRNĚ A JEHO ZÁSLUHY O ROZVOJ 
METEOROLOGIE A FENOLOGIE 
 

Přírodovědecký výzkum na Moravě na rozdíl od Čech nebyl usměrňován 
univerzitou, protože starobylá univerzita olomoucká byla úžeji zaměřena než pražská, ale 
pěstovaly ho soukromé i veřejné vlastivědné společnosti, které si zpočátku za svůj 
přednostní cíl vytkly podporu zemědělství. Jako sekce „C. k. moravsko-slezské společnosti 
pro povznesení orby, přírodovědy a vlastivědy“ (K. k. Mährisch-Schlesische Gesellschaft 
zur Beförderung des Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde in Brünn) byl v roce 1816 
ustanoven Meteorologický spolek (Meteorologischer Verein), který začal organizovat 
meteorologická měření a výzkum. I poté, co se v roce 1828 spolek rozpadl, meteorologická 
pozorování  pokračovala, i když v omezené míře.  

 

Pro další rozvoj přírodovědného výzkumu na Moravě bylo mimořádně důležité 
založení „Přírodozpytného spolku v Brně“ (Naturforschender Verein in Brünn) v roce 
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1861, který si za jeden z hlavních úkolů zvolil obnovu a rozšíření meteorologických a 
fenologických pozorování, která již na Moravě měla jistou tradici, jak jsme ukázali na 
topografii G. Wolného. Mnozí členové spolku, mezi nimi i zakladatel genetiky a 
meteorolog Johann Gregor Mendel (1822-1884), byli předtím členy Zemědělské 
společnosti. G. Mendel kromě toho, že pozoroval  počasí, hloubku podzemní vody, ozon a 
sluneční skvrny, konal také pozorování fenologická, podobně jako lékař Pavel Olexík 
(1801-1878), od něhož brněnskou stanici převzal.  

 

Rozsáhlá výzkumná činnost Přírodozpytného spolku se netýkala jen neživé přírody, 
jak by bylo možno usuzovat z jeho českého názvu, ale celé přírody. Od roku 1862 spolek 
každoročně vydával vlastním nákladem časopis „Verhandlungen des naturforschenden 
Vereines in Brünn“ (Jednání přírodozpytného spolku v Brně), obsahující zprávy jak z jeho 
pravidelných zasedání, tak články i rozsáhlé samostatné práce z různých přírodovědných 
oborů: z astronomie, mineralogie a geologie, chemie, botaniky (hlavně floristiky), zoologie 
a také meteorologie a fenologie. Již od 2. svazku v něm vycházely přehledy 
meteorologických pozorování konaných na Moravě a ve Slezsku,  první přehled, za rok 
1863 z 9 stanic / 11 / a čtyři další, sestavil G. Mendel / 11 /. Časopis vycházel nepřetržitě 
až do roku 1943. Koncem války zanikl i Přírodozpytný spolek stejně jako jiná německá 
sdružení. 

 

 Duší  meteorologické komise Přírodozpytného spolku byl profesor brněnské 
techniky Gustav von Niessl z Meyerdorfu (1839-1919), který v roce 1867 podal návrh na 
provádění fenologických pozorování. Již o rok později byl poprvé v periodiku 
„Verhandlungen…“ uveřejněn přehled fenologických pozorování na Moravě a rakouském 
Slezsku, a to z roku 1867 na 13 stanicích / 31 /. Byl to první pokus spolku o zvětšení zájmu 
o pozorování přírody a zvýšení počtu fenologických stanic. Roční fenologické přehledy  
vyšly ve „Verhandlungen…“ za roky 1867-1876, 1878 a 1879 a byly uspořádány podle 
formulářů Ústředního ústavu pro meteorologii a zemský magnetismus ve Vídni, 
vytvořených pravděpodobně K. Fritschem. Data se týkala velkého počtu  rostlinných a 
živočišných druhů; u stromů, keřů a bylin se sledoval hlavně květ, z živočichů se 
pozorovali kromě ptáků savci, plazi a hmyz. Stanice se však měnily a jejich počet postupně 
klesal. 

 

Největší zásluhy o moravskou fenologii druhé poloviny 19. století měl botanik 
Anton Tomaschek, původně profesor na německém gymnáziu, později docent a profesor 
na německé Vysoké technické škole v Brně, kde sám také prováděl fenologická 
pozorování. Připravoval do tisku zmíněné přehledy fenologických pozorování z Moravy a 
Slezska a byl i přednáškově a publikačně činný. Napsal např. pojednání o průměrných 
teplotách vzduchu jako termických vegetačních konstantách / 30 /, v němž ukazuje i 
druhou stránku vztahu meteorologie a fenologie: bez meteorologických dat není možné 
vysvětlit vývojová stádia vegetace. V jiném spise zhodnotil vlastní fenologická pozorování 
v brněnském okolí v letech 1880-1889 i starší pozorování jiných autorů a vypracoval 
kalendář prvních květů nejrozšířenějších druhů stromů a keřů  / 29 /. 

 

I když meteorologická komise Přírodozpytného spolku dosáhla od počátků měření 
zvláště v 70. letech podstatného zvýšení počtu klimatologických stanic, významný přelom 
v budování sítě přinesl až rok 1880. Přispělo k němu několik okolností, především však 
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narůstající požadavky praxe a situace v Čechách. Tam v té době  existovala síť téměř 900 
srážkoměrných stanic, nejhustší toho druhu na světě, řízená z velké části profesorem   
Emanuelem Purkyně (1831-1882), která měla objasnit vliv lesů na vodní režim a půdu, a 
přispět k ochraně lesů. Uvedené snahy nemohly zůstat nepovšimnuty v sousedních zemích.  

 

Na putovním shromáždění moravsko-slezských lesnických spolků, které se konalo 
v roce 1880 ve Frýdlantu nad Ostravicí, podal dlouholetý člen Přírodozpytného spolku a 
knížecí arcibiskupský vrchní lesmistr Johann Jackl návrh na rozšíření velké ombrometrické 
sítě z Čech na Moravu a do Slezska. Tento vynikající lesník vyslovil také názor, že 
navrhovaný podnik by měl vyhlídku na účinnou podporu a realizaci jen v případě, že by 
nezůstal omezen na lesnické kruhy, ale získal i pochopení u velkostatkářů a státní správy. 
Ta přicházela téměř současně se stejnou iniciativou, protože podle usnesení moravského 
zemského sněmu měly začít přípravné práce na regulaci hlavních řek a jiných 
vodohospodářských akcích, jako jsou odvodňování, zavlažování, stavba vodovodů a 
kanalizací. 

 

Ke zřízení meteorologické pozorovací sítě pro lesnické, zemědělské a technické 
účely byla v roce 1881 založena uvnitř Přírodozpytného spolku meteorologická komise, 
v níž byli zastoupeni i důvěrníci ústředního výboru c. k. moravsko-slezské zemědělské 
společnosti, lesní sekce a zemědělské sekce této společnosti, a  podporoval ji moravský 
stavení úřad. Předsedou komise se stal lesní rada Rudolf Zlik, po něm od roku 1895 
zemský lesní inspektor J. Homma, jejím sekretářem byl G. v. Niessl. Zásluhy lesnických 
kruhů o moravskou a slezskou meteorologii vyzdvihl již dříve V. Krečmer / 7 /. V roce 
1881 bylo založeno 113 stanic, které se postupně rozrostly asi na 250 stanic. Funkce sítě 
byla lépe zajištěna než v Čechách. Protože byla víceúčelová, náklady na její provoz nenesli 
jen velcí církevní a světští majitelé lesů, ale i velcí držitelé zemědělské půdy i státní 
správa, která byla garantem trvanlivosti měření a publikování jeho výsledků. Navíc, rozdíl 
od Čech se na Moravě provádělo komplexní pozorování, nejen měření srážek.  

 

Meteorologická komise hned od roku 1881 začala vydávat jako samostatnou 
publikační řadu ročenky meteorologických pozorování s německým názvem „Bericht der 
meteorologischen Commission des naturforschenden Vereines in Brünn. Ergebnisse der 
meteorologischen Beobachtungen im Jahre…“, později i v české mutaci „Zpráva 
meteorologické komise přírodozpytného spolku v Brně. Výsledky pozorování 
meteorologických v roku…“  (Předtím, jak již bylo uvedeno, přehledy meteorologických 
pozorování, které se však konaly v mnohem menším rozsahu, vycházely jako součást 
„Verhandlungen…“.) Zprávy, z nichž poslední je za rok 1911, obsahují mimořádně cenný 
klimatologický materiál, který byl využit H. Schindlerem  ke zpracování klimatografie 
Moravy a Slezska / 26 /,  k výpočtům hydrologických návrhových veličin a k dalším 
klimatologickým a hydrologickým studiím. 

 

Již v programovém prohlášení ke zřízení nové pozorovací sítě se uvádí, „že budou 
rovněž žádoucí údaje o začátku kvetení a zralosti plodů nejdůležitějších rostlin, o době žní 
.atd.“. Proto roční zprávy z let 1882- 1904  obsahovaly hojné fenologické údaje: u rostlin 
se sledoval vývoj listů, u jehličnanů čerstvé výhonky, začátek květu stromů a keřovitých 
rostlin, zralost plodů dřevin, začátek květu bylin, zralost ovoce a vývojová stadia 
kulturních rostlin, u ptáků přílet nebo první tah, u přezimujících první pozorování, dále 
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odlet, druhý tah, poslední pozorování, párování, mladí ptáci a pozorovali se i savci, plazi, 
obojživelníci a hmyz. 

 

Poměrně brzy, v první polovině 70. let 19. století, začalo měření teploty půdy 
v různých hloubkách; první výsledky z Hrušovan nad Jevišovkou z roku 1873 uveřejnil 
Carl Kammel v. Hardegger, jun. / 4 / (pro srovnání: ve Staré Ďale – Hurbanovu začalo 
měření půdních teplot v roce 1893). Je zajímavé, že od počátku byly půdní teploty dávány 
do souvislostí s  dalšími meteorologickými prvky, v Hrušovanech n/Jev. s ovzdušnými 
srážkami a teplotou vzduchu, v Přerově, kde měření prováděl a zpracovával cukrovarnický 
chemik Ludwig Jehle / 2 / , se slunečním zářením (insolací) a nočním vyzařováním. 
Měřením půdní teploty se však zabývalo velmi málo stanic, ve zprávách spolku byly 
výsledky publikovány do roku 1890. 

 

Přestože se za posledních zhruba 30 let existence Rakousko-Uherska podařilo 
z Moravy a Slezska získat bohatý meteorologický a fenologický materiál, neuzrál ještě čas 
pro hlubší agrometeorologická zevšeobecňování a výzkum. Pro něj se vytvořily podmínky 
až v meziválečném období v Československé republice. 

 

IV.  MORAVSKÁ BIOKLIMATOLOGIE PO VZNIKU ČESKOSLOVENSKA 
 

Historie bioklimatologie v samostatném státě je všeobecně známější než ze staršího 
období a byla i podrobně popsána / 8 , 9, 10 /.  Soustřeďme se proto jen na některé stránky 
poválečného rozvoje agrometeorologie a silvimeteorologie na Moravě a ve Slezsku. 

 

Brzy po vzniku Československa se nečekaně rychle rozvinul zemědělský výzkum, 
jehož cílem bylo hledat nové cesty zemědělské výroby a jeho výsledky přenášet do praxe. 
Výzkum byl podporován ministerstvem zemědělství, řízen centrálně a prováděn převážně 
výzkumnými ústavy zemědělskými v personálním propojení na vysoké školy zemědělské. 
Nejen na Moravě mělo mimořádný význam pro rozvoj zemědělského bádání a vzdělání 
založení Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 1919, která v současnosti nese název 
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Škola záhy získala dobré vědecké jméno 
v Evropě, a to také z toho důvodu, že se opírala o široce založený výzkum prováděný 
v mimoškolních ústavech ministerstva zemědělství, jejichž vůdčími osobnostmi byli její 
učitelé. 

 

Již v roce 1919 byl v Československu založen „Svaz pro zemědělské a zemědělsko-
průmyslové výzkumnictví“, který byl v roce 1925 reorganizován ve „Svaz výzkumných 
ústavů zemědělských“. O dva roky později se k němu připojily výzkumné ústavy lesnické. 
I když výzkumné ústavy zemědělské i ústavy vysokých škol byly malými pracovišti a 
disponovaly jen skromnými prostředky, staly se významnými články československého 
výzkumu, jelikož je vedly osobnosti, které je dokázaly vědecky profilovat a výsledky jejich 
bádání uveřejňovat. Výzkumné ústavy vydávaly dvě publikační řady: „Sborníky 
výzkumných ústavů zemědělských“ a „Zprávy výzkumných ústavů zemědělských ČSR“, 
v nichž vycházely práce ze všech oborů zemědělství, včetně zemědělské a lesnické 
bioklimatologie. Československým specifikem bylo spojení pedologického a 
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agrometeorologického výzkumu jak v ústavech, tak na školách, a to z podnětu pražského 
profesora Josefa Kopeckého (1865-1935), zakladatele těchto oborů u nás a také autora 
první české učebnice zemědělské meteorologie a bioklimatologie / 6 /. 

 

Zemědělský výzkum byl organizován na principu zemského uspořádání státu. Na 
Moravě působila „Agrometeorologická a pedologická sekce Moravského zemského 
výzkumného ústavu zemědělského v Brně“ a „Státní výzkumná stanice zemědělská 
v Opavě“, která se zabývala půdoznaleckou a agrometeorologickou problematikou na 
území Slezska a po sloučení Slezska s Moravou (1927) byla přičleněna k brněnskému 
ústavu. V roce 1937 ústav v Brně změnil název na „Státní výzkumný ústav pro 
půdoznalství a zemědělskou meteoorologii“. Přednostou moravské sekce, resp. ústavu, byl 
Václav Novák (1888-1967), žák J. Kopeckého, profesor Vysoké školy zemědělské v Brně 
a zakladatel jejího Ústavu půdoznalectví, meteorologie a klimatologie, který patřil 
k vedoucím osobnostem československé bioklimatologie..  

 

Moravský ústav podobně jako jiné zemské ústavy provozoval pro výzkumné i 
praktické účely síť agrometeorologických stanic s programem jednak klimatologickým, 
jednak speciálním a organizoval fenologická pozorování. Z 309 agrometeorologických 
stanic, které byly činné v Československu v roce 1936, spravovalo Brno 59 stanic a Opava 
18 stanic (v roce 1931 Brno 62 a Opava 16 stanic). Kostru pozorovací sítě tvořily 
zemědělské školy. Za vzorovou stanici platila dobře vybavená stanice v Žabčicích, ležících 
nedaleko Židlochovic, kterou převzala od ústavu do správy Vysoká škola zemědělská 
v Brně. Její podnebí popsal na základě pozorování z let 1928-1938 i v metodicky hodnotné 
publikaci V. Novák  / 15 /.  

 

Profesor Novák organizačně i vědecky vynikl v pedologii i zemědělské 
meteorologii. Studoval vztahy mezi podnebím, půdou a vodou, řešil otázky mikroklimatu a 
půdního klimatu / 13 /, propagoval terénní výzkum, např. jako první český odborník se 
zabýval měřením rosy / 16 /. Do dějin bioklimatologie se však zapsal především jako 
průkopník československé fenologie. Jeho zásluhou výzkumné ústavy vybudovaly 
celostátní fenologickou službu (1923), která patřila k prvním službám toho druhu v Evropě 
(pravděpodobně starší služba z roku 1922 byla jen v Itálii). Měla mimořádně velký, až 
trvale neudržitelný rozsah; ve 30. letech jen na Moravě a ve Slezsku pozorování 
vykonávalo až 650 z asi 1200 pozorovatelů v celém státě. Důležité bylo zaměření 
fenologického pozorování, které, přestože bylo založeno na zásadách H. Hoffmanna a E. 
Ihneho, nebylo botanické, nýbrž zemědělské, sloužilo praktickým potřebám. Podobně 
záměry měl však již dříve J. Kopecký, jak vyplývá z jeho návodu pro agrometeorologická 
pozorování z roku 1921 / 5  /. 

 

V podnětném Novákově spisku / 14 / o významu fenologických pozorování pro 
klimatologii i zemědělství se dočítáme, že fenologická pozorování „nejen že jsou dobrou 
pomůckou vědeckou ke studiu závislosti života rostlin na jejich okolí (studia oekologická) a 
důležitou pomůckou fytogeografickou, ale mají i význam praktický, který vyplývá právě 
z toho, že jsou pomůckou k určení povahy podnebí určitého místa 
pozorovacího…Phaenologie má však velký význam v praktickém zemědělství a 
výzkumnictví,  jenž ještě není doceněn. Na prvém místě se dá posouditi za její pomoci, které 
rostliny zemědělské lze vůbec se zdarem pěstovati na daném místě, resp. je-li tam¨naděje je 
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tam zavésti, nejsou-li tam ještě pěstovány. Každá rostlina zemědělská se dá totiž porovnati 
s některou jinou, i divoce rostoucí, s níž má stejné podmínky stanovištní…Phaenologická 
pozorování je možno velmi prohloubiti pro účely zemědělské, jestliže je přihlíženo 
k významným sortám zemědělského rostlinstva – zvláště obilovin a ovoce“. V textu 
napsaném před 80 roky chybí jen zmínka o využití fenologických dat v zemědělsko-
meteorologických předpovědích. 

 

Fenologické stanice vznikaly a  zanikaly, tak jak se měnil okruh pozorovatelů a 
problémem byla i nižší úroveň pozorování některých agrometeorologických stanic, kterou 
zjišťoval profesor Alois Gregor /1892-1972/ jako vedoucí klimatologického oddělení 
Státního ústavu meteorologického v Praze. Jednou z příčin jistě byla finanční 
nezainteresovanost dobrovolných pozorovatelů, o níž se lze dočíst ve zprávě o činnosti 
sekce v roce 1931 / 35 /: „Sekce přistoupila letos po řadě let své působnosti k ocenění 
nezištné a obětavé součinnosti svých vnějších spolupracovníků, kterými jsou pozorovatelé 
na stanicích meteorologických a zpravodajové phenologičtí. Nemajíc možnosti hmotně 
odměniti jejich práci, konanou pro veřejnost, požádala zemský úřad, aby svolil k tomu, aby 
víceletým stálým pozorovatelům mohla sekce vystaviti diplomy uznání za jejich spolupráci. 
Zemský úřad svolil výnosem čís. 3.654/VI/14, ze dne 27. února 1931. Poděleno bylo celkem 
274 zpravodajů diplomy a to 252 zpravodajů phenologických a 22 zpravodajů 
meteorologických“. 

 

Půdoznalecká a agrometeorologická sekce každoročně uveřejňovala „Zemědělsko-
povětrnostní zprávy pro Moravu“, které obsahovaly přehledy meteorologických 
pozorování vybraných agrometeorologických stanic a podrobnou charakteristiku počasí 
jednotlivých měsíců v souvislosti se stavem porostů, zvířectva a škůdců, podmínkami pro 
zemědělské práce apod. Podobné informace vycházely v měsíčníku „Moravský Hospodář“, 
který byl orgánem Zemědělské rady.  

 

Uspořádání obsáhlého fenologického materiálu se kromě V. Nováka věnoval 
zvláště odborný úředník inž. Josef Šimek. Jejich zásluhou vyšly nejprve ročenky z Moravy 
a Slezska za roky 1923 a 1924 / 18 / s mapovými přílohami (počátek československé 
fenokartografie), později celostátní fenologické ročenky pod redakcí V. Nováka za roky 
1927-1937, pořízené za účasti odborníků z jiných zemských ústavů. Ročenka 1927 / 19 / 
obsahuje kromě jiného první fenologickou mapu ČSR, kterou je mapa začátku žní žita; 
sestavil ji J. Šimek. K Novákovým spolupracovníkům ve výzkumném ústavu i na škole 
patřil Ladislav Smolík, tehdy docent pedologie, jehož některé práce byly na pomezí 
pedologie a klimatologie, jiné byly experimentálně mikroklimatologické. 

 

Mezi oběma světovými válkami vznikaly i první studie, které  pojednávaly o vlivu 
povětrnostních podmínek na tvorbu úrod. Např. J. Šimek z brněnského pracoviště se snažil 
nalézt příčinnou souvislost mezi měsíčními a ročními srážkami a výnosem některých 
plodin v zemi Moravskoslezské / 27 / a inž. Alois Špička z opavské výzkumné stanice vliv 
srážek a teploty vzduchu na výnos plodin ve Slezsku / 28 /. Je škoda, že tyto komplexně 
pojaté analytické studie upadly v zapomenutí. Není ani známo, že by se navázalo na 
výzkumy dvou německých badatelů,  Franze Frimmla a Karla Laucheho / 1 /, prováděné 
v Mendelově ústavu v Lednici, kteří hledali vztahy mezi fytofenologickými daty z 
lednického parku, půdními teplotami a  výnosy obilí.  
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Poněkud skromnější než agrometeorologický výzkum byl v meziválečném období 
výzkum silvimeteorologický, třebaže stanovištním podmínkám v různých lesních 
porostech a sečích věnovali pozornost mnozí praktici i učitelé vysokých škol. Na Moravě 
měl silvimeteorologický výzkum význačného představitele v Bohuslavu Polanském (1901-
1983),  vedoucím Ústavu lesní biologie v Banské Štiavnici,  založeném v roce 1923, který 
až do roku 1936 podléhal odbornému vedení brněnského Ústavu pěstění lesů.   

 

B. Polanský, pozdější profesor pěstování lesů na Lesnické fakultě Vysoké školy 
zemědělské v Brně, prováděl mikroklimatický a fenologický průzkum v horských 
oblastech středního Slovenska, na Hodonínsku a v okolí Brna a používal přístroje a 
pomůcky vlastní konstrukce. Napsal  souhrnný spis o mikroklimatických studiích v lese / 
22 /, v němž shromáždil výsledky mnoha zahraničních odborníků a konfrontoval je s 
vlastními poznatky. Jeho další dílo, opírající se také o měření jeho putovních stanic 
v různých polesích Moravy a Slovenska, s názvem „Příspěvek k základům lesnické 
bioklimatologie a fenologie“ / 23 / z roku 1937, je první českou příručkou či učebnicí 
silvimeteorologie a silvifenologie. Proto překvapuje, že není uvedeno v seznamu literatury 
o 196 položkách v celostátní učebnici lesnické bioklimatologie od M. Petríka, V. Havlíčka 
a I. Uhreckého / 20 / i když v historickém úvodu knihy je jméno Polanského vzpomenuto. 

 

Nevšedním přírodním fenoménem, který krutě zasáhl naši oblast, byla mimořádně 
tuhá zima 1928/29, jejímiž následky se zabývaly všechny zemědělské a lesnické výzkumné 
ústavy (promrzání půdy, kalamita v ovocnářství, škody v lesích apod.). Z hlediska pěstění 
lesů bylo důležité poznat krajní mez odolnosti lesních dřevin vůči nízkým teplotám 
v různých terénních a jiných podmínkách. Proto Státní výzkumný ústav pro pěstění lesů 
v Brně za součinnosti Ústředního výboru Volných sdružení lesních správ uspořádal 
rozsáhlou dotazníkovou akci, jejímž cílem bylo zjistit rozsah vzniklých škod v celostátním 
měřítku. Sestavení přehledu škod a zhodnocení primárních a sekundárních účinků tuhé 
zimy na lesní dřeviny se ujal B. Polanský / 21, 24 /. 

 

Zánik ČSR v roce 1939 přinesl organizační změny a četná omezení zemědělského 
výzkumnictví, i likvidaci českého vysokého zemědělského školství. Začlenění 
agrometeorologické služby do nově zřízeného Ústředního meteorologického ústavu pro 
Čechy a Moravu mělo sice pro základní službu zemědělské veřejnosti určité klady, avšak 
chyběly speciální výzkumné stanice a nekonala se ani terénní měření a pokusy v přírodě, 
které se mohly znovu uskutečňovat až po skončení  2. světové války. 

 

V meziválečném období se v Československu rozvinul výzkum i v humánní 
bioklimatologii. Lékaři i odborníci jiných profesí založili v roce 1920 „Balneologickou 
společnost československou“, později přejmenovanou na „Balneologickou a 
klimatologickou společnost československou“, která dosáhla největších úspěchů 
v klimatoterapii a studiu radiačního klimatu / 9 /. Území Moravy se však týkalo jen několik 
drobných prací  A. Gregora, Bohuslava Hrudičky (1904-1942) aj. 
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V. ZÁVĚR 
 

Počátky soustavnějšího zájmu o bioklimatickou problematiku na Moravě 
nacházíme v neorganizovaných fenologických pozorováních v první polovině 19. století, 
která přispěla ke zkvalitnění do té doby primitivního popisu klimatu země. Bylo velkým 
štěstím, že ve druhé polovině 19. století Přírodozpytný spolek v Brně při přírodovědeckém 
studiu Moravy nepodcenil význam meteorologie, ale naopak spravoval hustou síť 
meteorologických a fenologických stanic, jejichž pozorování zpracovával a publikoval. 
Vznikaly i první studie agrometeorologické povahy. Soustavný agrometeorologický a 
silvimeteorologický výzkum Moravy a Slezska se rozvinul až po vzniku Československa 
ve výzkumných ústavech zemědělských s podporou ministerstva zemědělství a zásluhou 
vynikajících osobností, především profesorů V. Nováka a B. Polanského. Odpovědné a 
objektivní posouzení, do jaké míry se v současnosti za mnohem lepších hmotných a 
technických podmínek daří navazovat na pokrokové tradice české a slovenské 
bioklimatologie, by nemělo být úkolem jen této konference. Netrpělivě nečekejme velké 
úspěchy a nové převratné objevy. Jak pravil profesor V. Novák v přednášce / 13 / 
proslovené při jeho slavnostní instalaci na rektora Vysoké školy zemědělské v Brně v roce 
1934:  „Rozběhla-li se věda za velkými horizonty, během doby se vrací k drobným úsekům, 
zprvu přehlíženým, a podrobnými, často lokálními a úmornými výzkumy se propracovává 
k přesnějším a obecným zákonům“. 

 

Poděkování 
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