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Abstrakt  

V příspěvku byla hodnocena fenologická data pro třešeň ptačí pro stanici Želešice (Střední 

Evropa, Česká republika, Jižní Morava). Fenologické fáze: rašení květních pupenů, počátek 

kvetení, plný rozkvět a konec kvetení byly analyzovány. V práci byla provedena detailní 

analýza fenologických dat, srovnání průměrných hodnot pro dvě dlouhodobá období a 

trendová analýza. Bylo zjištěno, že dochází k pozdějšímu nástupu fenologické fáze rašení 

květních pupenů a ke zkracování intervalu mezi fenofázemi rašení květních pupenů a počátek 

kvetení a mezi rašení květních pupenů–konec kvetení třešně. Toto by mohlo být způsobeno 

rychlým nástupem jara a vyššími teplotami. Dále pak byly zhodnoceny a diskutovány 

environmentální rizika těchto fenologických změn zejména v kontextu opylovači. 

Klíčová slova: doba kvetení, třešeň ptačí, trendová analýza, opylovači, Česká republika  

 

Abstract  

The paper presents evaluation of sweet cherry (Cerasus avium L.) phenological data in 

Želešice locality (Central Europe, Czech Republic, South Moravia). The following 

phenological phases were analyzed: sprouting flower buds, beginning of flowering, full 

flowering and end of flowering. The paper includes detailed analysis of phenological data, 

comparison of average values for two long-term periods and trend analysis. The individual 

years show great variability of the onset of phenological phases caused mainly by 

meteorological conditions of the given year. The trend analysis revealed that the sprouting 

flower buds phase onsets later and the interval between the individual phenological phases is 

shortened. This could be caused by the rapid onset of spring and higher temperatures. 

Furthermore, environmental risks of these phenological changes were evaluated and discussed 

especially with the context of pollinators. 
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Úvod 

Environmentální bezpečnost je v dokumentu Koncepce environmentální bezpečnosti 2016–

2020 s výhledem do roku 2030 (2015) definována jako: „stav, při kterém je pravděpodobnost 

vzniku krizové situace vyvolané narušením životního prostředí ještě přijatelná.“ Koncepce 

environmentální bezpečnosti uvádí, že jedním z hlavních bezpečnostních otázek jsou 

bezpečné ekosystémy a jejich základní funkce z pohledu dlouhodobého udržení kvality 

lidského života. V Koncepci environmentální bezpečnosti (2015) je uvedeno, že závažné 

poškození životního prostředí představuje ohrožení základních funkcí státu. Jedním ze 

zásadních faktorů ovlivňující autoregulační kapacitu ekosystémů je lidská činnost. Tato 

činnost snižuje schopnost ekosystémů vypořádávat se se změnami životního prostředí, ať 

přírodního tak i antropogenního původu (Koncepce environmentální bezpečnosti 2016–2020 

s výhledem do roku 2030, 2015).  

Převážná část rostlinných druhů je při reprodukci zcela nebo částečně závislá na opylovačích 

(Faegri a Van Der Pijl, 1979). Klein et al. (2006) uvádí, že včely jsou nezbytnými opylovači 

rostlin. Dále také uvádí, že hmyz patří mezi dominantní opylovače zemědělských systémů a 

celosvětově jsou různé druhy včel považovány za nejdůležitější opylovače plodin (Kleijn et 

al., 2015). Bez včel by byla ohrožena produktivita přibližně 80 % hlavních potravinářských 

plodin (Klein et al., 2007). Zásadní roli zastávají včely nejen u zemědělských plodin ale i u 

květin, keřů a stromů a také přispívají ke zdravému a odolnému ekosystémů (Decourtye et al., 

2019). Současný progresivní úbytek divokých včel a celosvětové ztráty včelstev vyvolávají 

velké obavy (Potts et al., 2010). Opylení volně žijícími zvířaty řadíme mezi klíčové 

ekosystémové služby (Klein et al., 2006). Někteří vědci uvádějí, že opylování plodin patří 

mezi ohrožené ekosystémové služby (Corbet 1991, Steffan-Dewenteret et al., 2005). Aktivita 

lidí v současnosti v globálním měřítku přeměňuje řadu složek životního prostředí tj. 

atmosféru, půdu, hydrosféru atd. (Bona a Doney, 2018). I v zemědělské krajině je možné 

pozorovat negativní následky lidské aktivity, kde při změnách abiotických podmínek může 

následně dojít k narušení mikrobiálního, živočišného a rostlinného života a toto může mít 

zásadní vliv na lidské zdraví, bezpečnost potravin a biodiverzitu (Zhang et al., 2018). 

Současná změna klimatu, které dnes čelíme, může být dalším faktorem, který může ovlivnit 

načasování fenologických fází kvetení a ovlivnit zdroj pastvy pro včely. Posun nástupu 

fenologických fází byl detekován v řadě studií (Liu et al., 2010; McEwan et al., 2011). 

Hegland a Totland (2008) uvádějí, že globální změna klimatu může mít vliv na výskyt druhů, 

ale i na interakce mezi jednotlivými druhy. Řada faktorů (tj. změna klimatu, ztráta stanovišť a 

introdukce exotických druhů) ovlivňuje hlavní aspekty biologie hmyzu, které opylují rostliny 



v přírodních i zemědělských ekosystémech a dochází i ke změně distribuce, fenologie, 

hnojení, fyziologie a morfologie (Bartomeus et al., 2011). U vztahu opylovač a změna klimatu 

bylo dále zjištěno, že zvýšené množství CO2 může způsobit změnu ve složení nektaru (Hoover 

et al., 2012) a koncentraci pylových proteinů (Ziska et al., 2016). Dle studií k nejvýraznějším 

důsledkům změny klimatu řadíme změnu v prostorovém rozmístění opylovačů (Rafferty, 

2017). Problematika klesající rozmanitosti opylovačů a procesy opylení se dnes dostávají do 

popředí především v oblasti potravinové bezpečnosti, stability ekosystémů (Eeraerts et al., 

2019), environmentální bezpečnosti a ekosystémových služeb. 

 

Materiál a metody 

Tento příspěvek je věnován hodnocení fenologie ovocných dřevin konkrétně třešně ptačí 

(Cerasus avium L.). Tato dřevina byla vybrána především ze dvou důvodu: a. květ třešní je 

pro včely důležitým zdrojem pylu a nektaru b. včela, jako hlavní opylovač třešní (u ranně 

kvetoucích třešní nejsou ještě další opylovači v dostatečné početnosti např. čmeláci v tomto 

období teprve budují svá hnízda). Fenologická data byla získána z přímých pozorování 

Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Byly analyzovány období 1931–1960 a 

1985–2012. V práci bylo provedeno několik analýz: a. detailní analýza fenologických dat, b. 

hodnocení průměrných termínů nástupu fenologických fází pro dvě dlouhodobá období 

(1931–1960 a 1985–2012), c. trendová analýza fenologických dat. Fenologická data byla 

hodnocena pro stanici Želešice, která se nachází v nadmořské výšce 235 m n. m. Průměrná 

roční teplota vzduchu je v této lokalitě 8–9 °C a průměrný roční úhrn srážek je 500–550 mm 

(Tolasz et al., 2007). V analýze byly hodnoceny tyto fenologické fáze: 

 1985–2012 – rašení květních pupenů (RK), počátek kvetení (PK), plný rozkvět (PR), 

konec kvetení (KK), 

 1931–1960 – všeobecný rozkvět (VR), první květ (PRK). 

Data pro období 1931–1960 byla získána z publikace Agroklimatické podmienky ČSSR 

(Kurpelová et al., 1978). Definice jednotlivých fenologických fází jsou uvedeny 

v Metodickém předpisu č. 3 – Návod pro činnost fenologických stanic – Ovocné plodiny 

(2012) a Příručka pro fenologické pozorovatele (1956). 

 

Výsledky  

Z grafu na Obr. 1 je vidět velká variabilita ať už nástupů jednotlivých fenologických fází, ale i 

v délce kvetení třešně. Analyzované fenologické fáze se na stanici Želešice u analyzované 

dřeviny vyskytovaly v těchto obdobích: RK od 72. dne do 112. dne v roce, PK od 96. den do 



121. dne v roce, PR od 101. dne do 123. dne v roce, KK od 113. dne do 141. dne v roce. 

V období 1985–2012 byla průměrná délka kvetení třešně 13 dnů. Na základě dlouhodobých 

fenologických pozorování bylo zjištěno, že nejdříve začala kvést třešeň ptačí v roce 1990 a to 

6.dubna. Opakem byl pak rok 1996, kdyby byl počátek kvetení zaznamenán až 1. května. 

Nejdelší doba kvetení byla zjištěna v roce 1990 a to 45 dnů. V roce 1992 byla délka kvetení 

třešně ptačí nejkratší v analyzovaném období a to 5 dnů. Zásadním faktorem počátku a délky 

kvetení jsou především meteorologické podmínky daného roku. Fenologická fáze konec 

kvetení byl nejdříve zaznamenán v roce 1998 a to 23. dubna a nejpozději v roce 1990 a to 21. 

května. Nástup fenologické fáze RK byl nejdříve v roce 1994 (13. března) a nejpozději v roce 

1987 (22. dubna).  

Z grafu na Obr. 1 je patrné, že na konci analyzovaného období (cca od roku 2005) dochází 

k pozdějšímu počátku rašení třešně a k rychlejšímu nástupu počátku kvetení. Toto potvrdila i 

trendová analýza. 

 

Obr. 1 Termíny nástupů fenologických fází u třešně ptačí (Cerasus avium L.)  

Z dat pro období 1985–2012 bylo zjištěno, že analyzované fenologická fáze nastávají 

v průměru v tyto termíny: PK 19. dubna, PR 22. dubna a KK 2. května (Obr. 2). Průměrný 



interval mezi fenologickými fázemi PK a PR je 2 dny a mezi PR a KK je 9 dnů. Při porovnání 

dvou dlouhodobých období bylo zjištěno, že dochází ke změnám průměrných hodnot nástupu 

kvetení třešně ptačí. Při srovnání průměrných hodnot bylo dále zjištěno, že v období 1985–

2012 dochází ke čtyřdennímu posunu fenologické fáze PR na dřívější termín. Počátek kvetení 

třešně v období 1985–2012 nastává v průměru o 4 dny dříve v porovnání s obdobím 1931–

1960. 

 

Obr. 2 Průměrné termíny nástupů fenologických fází kvetení třešně ptačí (Cerasus avium L.) 

pro dvě dlouhodobá období 

Z Mann-Kendalova testu bylo zjištěno, že významný statistický trend v nástupu 

fenologických fází byl zjištěn u fenofáze RK v období 1985–2012 a 2005–2012 (Tab. 1). 

Z trendové analýzy bylo zjištěno, že fenologická fáze RK nastává v roce 2012 o 15 dnů 

později podle roku 1985. 

Vysoce významný lineární statistický trend byl zjištěn i u intervalu mezi fenologickými 

fázemi RK–PK a RK–KK. Bylo zjištěno, že dochází ke zkracování počtu dnů mezi 

fenologickými fázemi RK a PK z 28 dnů v roce 1985 na 5 dnů v roce 2012. Dle provedeného 

testu bylo zjištěno, že dochází ke zkrácení intervalu o 23 dnů. Trend zmenšování počtu dnů 

mezi nástupy fenologických fází byl identifikován i mezi fenofází RK a KK a to o 32 dnů.  

 

 



Tab. 1 Trendová analýza s použitím Mann-Kendalova testu 

Období 

Fenologické fáze Intervaly mezi fenologickými fázemi 

RK PK PR KK 
RK–

PK 

PK–

PR 

PR–

KK 

RK–

KK 

PK–

KK 

1985–2012 *0,029 0,066 0,052 0,160 °0,002 0,150 0,440 °0,001 0,236 

1985–1994 0,343 0,402 0,395 0,848 0,059 0,508 0,339 0,707 0,707 

1995–2004 0,295 0,675 0,752 0,319 0,832 0,246 1,000 0,706 0,284 

2005–2012 *0,048 0,333 0,448 0,764 0,158 0,148 0,368 0,133 0,356 

Pozn. * statisticky významný trend; °statisticky vysoce významný trend 

 

Diskuze 

Dokument Koncepce environmentální bezpečnosti (2015) uvádí, že environmentální 

bezpečnost můžeme vymezit jako: „dlouhodobé udržení ekosystémových služeb určující 

kvalitu lidského života.“ Opylení je jednou z regulačních ekosystémových služeb, které 

získáváme ať už od divokých včel, včely medonosné, motýlů, brouků, čmeláků a dalšího 

hmyzu. Tato ekosystémová služba se čím dál častěji dostává do popředí zájmu 

v celosvětovém měřítku a to především kvůli poklesu opylovačů (Bartholomée a Lavorel, 

2019). Řada studií uvádí, že pokles opylovačů je způsobem především používáním pesticidů 

(Woodcock et al., 2017) a zjednodušování krajinné mozaiky (Connelly et al., 2015). Goulson 

et al. (2015) uvádí, že kombinace používání pesticidů a nedostatek včelí pastvy může mít za 

důsledek oslabení imunity včel. Globální pokles opylovačů je v současnosti sledován v řadě 

lokalit (IPBES, 2016; Potts et al., 2010). 

Jedním z environmentálních rizik ve spojení s opylovači může být pokles výnosů plodin a 

následný nedostatek potravin pro obyvatelstvo. Hlavním kalorickým vstupem v současné 

stravě člověka jsou plodiny, které jsou na opylení hmyzem významně závislé (Ghazoul, 2005) 

anebo jsou těmito plodinami krmena zvířata, která následně slouží jako zdroj potravy (Klein 

et al., 2006). Klein et al. (2006) uvádí, že odlišné odrůdy plodin mají různě výnosové reakce 

na změnu v opylení zvířaty a o těchto rozdílech v současnosti existuje velmi málo informací. 

Některé studií (Memmott et al., 2004) uvádějí, že v budoucnu může dojít k bodu zlomu a 

zhroucení populace opylovačů a to především v důsledku závažných narušení sítě opylovačů.  

Analýza na úrovni společenstev naznačila, že fenologické posuny u včel a rostlin, které 

opylují, postupují podobným tempem (Bartomeus et al., 2011), ale i přesto mohou změny 

v počátečních fenologických fázích kvetoucí vegetace do budoucna znamenat jednu z hrozeb 



environmentální bezpečnosti. V rámci analýzy fenologických dat byl zjištěn statisticky 

významný trend u fenologické fáze rašení květních pupenů. Bylo zjištěno, že dochází 

k pozdějšímu nástupu rašení květních pupenů a to o 15 dnů na konci analyzovaného období. 

Tento trend může signalizovat rychlý nástup jara s velkým teplotním výkyvem. Červenka 

(1964) uvádí, že zásadní vliv na rašení rostlin má především průměrná denní teplota a to 

především dva až tři týdny před počátkem rašení. Dřívější příchod jara má i zásadní vliv na 

stav a vývoj včelstva. Puškadija et al. (2015) uvádějí, že nepříznivé povětrnostní podmínky 

v jarních měsících můžou způsobit nerovnováhu u včelích kolonií. Proto doporučují 

doplňkové krmení včelstev na konci zimy, aby se včelstva dostaly do dobré kondice a byly 

připraveny na začátek hlavní jarní sezóny. V kontextu vztahů změna klimatu-fenologie-

opylovači se předpokládá, že bude docházet ke změně nástupu fenologických fází a to 

především doby kvetení (Le Conte a Navajas, 2008), což se v této analýze potvrdilo (posun 

kvetení třešně ptačí v průměru o 4 dny). Le Conte a Navajas (2008) uvádějí, že změna klimatu 

může způsobit destabilizaci vztahů mezi květinami a opylovači.  

Z výše zmíněných důvodů je důležité abychom v krajině vytvořili prvky, které doplní včelí 

pastvu. Pro podporu opylovačů v krajině Eeraerts et al.(2019) doporučují, aby zemědělci 

v sadech a v okolí polí vytvořili prvky s bohatým bylinným patrem s větším zastoupením 

kvetoucích rostlin. Důvodem je především krátká doba kvetení dřevin v sadu, které trvá jeden 

až dva týdny. Větší rozmanitost v bylinném patře před, během a po období kvetení dřevin 

může přilákat opylovače do sadu. Dalším opatřením je podpora polopřirozených stanovišť 

v blízkosti sadů a zemědělských polí. Přírodní prvky poskytnou základní květinové a hnízdící 

zdroje pro opylovače v zemědělské krajině (Eeraerts et al., 2019). 

 

Závěr 

Opylovači jsou nepostradatelnou částí zemědělské krajiny a poskytují společnosti řadu 

ekosystémových služeb. Řada prací upozorňuje na všeobecný úbytek opylovačů, který může 

do budoucna znamenat problém v oblasti  potravinové a environmentální bezpečnosti. 

Převážná část zemědělských plodin je na opylení hmyzem závislá. Pokles početnosti 

opylovačů může ohrozit zemědělskou produkci potravin. Z analýzy fenologických dat bylo 

zjištěno, že jednotlivé roky vykazují velkou variabilitu nástupu fenologických fází, což je 

způsobeno především meteorologickými podmínkami daného roku. K zásadním změnám 

dochází především u fenologické fáze rašení květních pupenů. Z trendové analýzy bylo 

zjištěno, že dochází k pozdějšímu rašení květních pupenů a dále dochází i ke zkracování 

intervalu mezi nástupy fenologických fází rašení květních pupenů a počátkem kvetení a mezi 



rašením květních pupenů a koncem kvetení třešně. Toto by mohlo být způsobeno rychlým 

nástupem jara s  vyššími teplotami. Zkracování intervalu mezi těmito fenologickými fázemi 

může mít negativní dopad na opylovače, a to především z pohledu nedostatečné početnosti 

daných opylovačů v době květu a nemožnosti dostatečného opylení třešně. 
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