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V uplynulých dnech žil svět Olympiádou 
v Londýně. A Czechglobe byl u toho! 
Konkrétně – byl u toho  ředitel CzechGlobe 
Michal Marek, a to jako jeden ze dvou 
reprezentantů české vědy. Navštívil brit-
skou metropoli vyzdobenou olympijskými 
symboly a v pondělí 6. srpna předsta-
vil v rámci programu Českého domu 
výzkumné aktivity Centra CzechGlobe. 
Jde sice o vážné věci, ale jak známe 
Michala Marka, občas si rád zažertuje. 
A tak se už před londýnskou poutí nechal 
slyšet, že holínky, kterými naše olympij-
ská výprava šokovala svět, nebyly pouhou 
recesí, ale spíše logickým příkladem adap-
tace: přece když je někde stále špatné 
počasí, mlha a déšť, musí na to lidé nějak 
reagovat. Tak proč ne holínkami? 
Cesta do Londýna však měla i další podtext 
– věda a sport mají mnoho společného. 
Cesta na vrchol bývá dlouhá a složitá. 
Vždyť jak v laboratoři, tak i na tartanu, 
v bazénu či cyklistickém oválu  k úspěchu 
nestačí jen talent – ten musí být doplněn 
tvrdou prací. Teprve poté, kdy vědec nebo 
sportovec dosáhnou opravdu nejvyšších 
met, korunovaných vědeckým objevem 

nebo světovým rekordem, mohou říci, že 
se jako první propracovali tam, kde před 
nimi ještě nikdo nebyl. Mohou zažít oprav-
dový pocit zadostiučinění.
Dosáhnout úspěchu ve vědě i ve vrcho-
lovém sportu je opravdu těžké: v atletice 
rozhodují pouhé setiny vteřiny nebo centi-
metry, v tenise jde často o jediný zkažený 
míček a ve fotbale o jednu nevydařenou při-
hrávku. Ani ve vědě už nehrajeme o objevy 
nových zákonů nebo teorií, ale o jejich lepší 
uchopení, pochopení nebo aplikaci, což se 
lehce řekne, ale hůř realizuje. 

Tomu plně odpovídá i současné dění 
v CzechGlobe. Budování Centra exce-
lence, které by v budoucnu mělo mít 
vysoký potenciál pro multidisciplinární 
výzkum v oblasti globální změny, je ve fázi 
výstavby specializovaných laboratoří 
a pořizování přístrojů a jejich postupného 
uvádění do provozu. Jedním z příkladů je 
vývoj zařízení pro experimenty zkoumající 
vliv zvýšené koncentrace oxidu uhliči-
tého na rostliny, který vstupuje do druhé 
fáze. Od září se budou testovat dvě růs-
tové komory s rozdílnou propustností 
pro UV radiaci vybavené unikátním sys-
témem recirkulace vzduchu a střešním 
systémem pro manipulaci s dešťovými 
srážkami a na jaře 2013 by měl být zahá-
jen už plný provoz všech plánovaných 
24 komor. Konstrukce a technické para-
metry nových komor navíc pomohou 
vyhodnotit interakce více faktorů, např. 
zvýšené koncentrace CO2, sucha a UV 
radiace na rostliny, a objasnit mecha-
nismy adaptace rostlin na působení 
těchto faktorů.
A při všem tom úsilí a vytrvalé práci ani 
tento experiment vlastně nebude ničím 
jiným jen dalším malým krůčkem k poznání 
toho, co se skrývá pod problematikou glo-
bální změny.

TAKÉ CZECHGLOBE ŽIL LONDÝNEM
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Jak byste v krátkosti popsal náplň své 
práce?
Jde o socioekonomický výzkum, při kte-
rém chápeme přírodu a společnost jako 
spojené nádoby. Řečeno jinak: zajímá nás, 
jak vstupuje do globálních změn člověk, 
nebo naopak jak ovlivňují tyto změny člo-
věka v nejrůznějších směrech. Rámcem 
pro toto studium je udržitelnost socio-
ekonomických systémů při zvýšených 
nárocích, které klademe na přírodní zdroje. 
Pro ilustraci: jedním z našich výzkum-
ných směrů je například posoudit dopady 
globální změny na bezpečnost státu, pří-
padně na osobní bezpečnost a kvalitu 
života, nebo na různé jiné formy bez-
pečnosti. Musíme přitom brát do úvahy 
všechna rizika, která ovlivňují bezpečnost 
lidské společnosti. Nejde tedy jen třeba 
o povodně, sucha, nebo jiné extrémní jevy, 
ale také o dlouhodobé změny ve využití 
území, erozi půdy, úbytek biologické roz-
manitosti nebo dostupnosti zdrojů, třeba 
pitné vody.

Jaké změny v pohledu na životní prostředí 
registrujete?
Když jsem začínal, hlavní vizí bylo směro-
vání k udržitelnému rozvoji, kterou nastolil 
summit v Rio de Janeiro v roce 1992. Nyní 
se stává hlavní vizí pro budoucnost „zelená 
ekonomika“. Není to ještě přesně vymezená 
oblast, ale to hlavní je zjevné: nejde o samo-
účelný ekonomický růst, ale pouze o růst 
ve vybraných směrech, který nepřinese 
pokles zásob přírodního kapitálu. Nesmí 
jít tedy o rozvoj na úkor kvality prostředí 
a kvality života. Takový přístup zahrnuje 
například tzv. zelené patenty a zelené 
pracovní příležitosti, spočívající například 
v promyšleném budování obnovitelných 
zdrojů a zavádění technologií, které méně 
znečisťují životní prostředí. Relativně novým 
konceptem jsou také služby ekosystému.

Co si máme pod termínem „služba eko-
systému“ představit?
Tento koncept vyjadřuje závislost lid-
ské společnosti na přírodním prostředí. 
Jednoduše řečeno jde o přínosy, které 

ekosystémy poskytují lidem. Nejenom 
hmotné a pro život nezbytné, jako 
potraviny, voda či materiály, ale rovněž 
o výsledky regulačních ekosystémových 
procesů, jako je stabilní klima, úrodná 
půda nebo kvalitní voda. A nakonec jsou 
to i nehmotné přínosy, řekněme kulturní 
služby, které lidé často vztahují pouze 
k divadlu či muzeu. V tomto případě však 
jde o služby, které nám může poskytnout 
pouze příroda: krásné, esteticky půso-
bivé scenérie, atraktivní oblasti pro rekreaci 
nebo nezaměnitelné kouzlo místa, které 
ocení ti, kdo odtud pocházejí nebo tam žijí.

Jaké metody a nástroje má věda k tomu, 
aby ocenila něco, co nám příroda posky-
tovala tisíce let bezplatně? 
Tahle otázka trochu předjímá ekono-
mické hodnocení služeb ekosystémů, což 
je samozřejmě legitimní součást hodno-
cení ekosystémových služeb. Nicméně 
základem naší práce je zhodnotit spíše 
„biofyzické“ změny ekosystémů, tedy 
nakolik se mění jejich kapacita posky-
tovat lidem služby. A najednou uvidíme, 
že vzácným se stává to, co bylo tisíce let 
samozřejmostí: čistá voda, nezkažený 
vzduch či zdravý les. Zde pak najdeme 
také návaznost na ekonomické hodnocení, 
které společnost potřebuje i proto, aby 
ho mohla porovnat s existujícími účetními 
systémy, které jsou z velké části peněžní. 
Abych se konečně dostal k odpovědi: pří-
roda nám sice dlouho poskytovala vše 

„bezplatně“, ale byl toho dostatek a nikdo 
tím nebyl příliš omezován. Vzhledem 
ke změnám globálního měřítka je však 
většina služeb narušených a proto dává 
ekonomické hodnocení smysl – lidé si 
zřejmě více váží toho, čeho je málo, a navíc 
musíme často platit za obnovu prostředí. 

Starají se státy o své ekosystémy dosta-
tečně?
Globální analýzy ukazují, že stupeň péče 
o životní prostředí se v průměru zlepšuje. 
Souvisí to s rostoucím uvědoměním si 
hodnoty přírody a toho, jak velmi kva-
lita ekosystémů ovlivňuje lidské zdraví. 
Na druhé straně však rostou také abso-
lutní nároky na přírodu, protože roste 
počet obyvatel i spotřeba. Tlak globální 
společnosti na ekosystémy je tedy stále 
vysoký. 

Jaké změny mohou nastat v budoucnu 
v ekosystémech a jejich službách a následně 
v kvalitě života?
To je zajímavá otázka a i my se snažíme 
přispět k odpovědi v našich projektech. 
Zjednodušeně lze říci, že přesně to nikdo 
neví, protože budoucnost přírodních 
a zejména socioekonomických systémů 
je z povahy věci velmi nejistá. Nicméně 
standardním přístupem je sestavit něko-
lik scénářů a následně se podívat, jak 
může podle nich budoucnost vypadat. 
Tento alternativní přístup před čtyřiceti 
lety zavedli autoři, kteří psali zprávy pro 
Římský klub. Dnes už jsou samozřejmě 
jejich metody rozpracovanější a vycházejí 
z podrobnějších globálních modelů.

Lze tedy pozvednout blahobyt a přitom 
zachovat ekosystémy? 
Obecně se má za to, že to reálné je. 
Možná řešení se rozcházejí spíše v náh-
ledech, co onen blahobyt vlastně je, co 
do něj vše započítat. Mnoho studií uká-
zalo, že „štěstí“ a spokojenost lidí není 

Představujeme Oddělení společenského rozměru globální změny CzechGlobe

BuDOuCNOsTí LIDsTvA jE ZELENá EKONOMIKA
říká David Vačkář, vedoucí Oddělení společenského roz-
měru globální změny CzechGlobe, který je uznávaným 
expertem v hodnocení služeb ekosystémů. Pětatřicetiletý 
vědec pochází z Vlašimi a má tři dcery: Sáru, Ninu a Vik-
torii. Vystudoval obor životní prostředí na Přírodovědecké 
fakultě University Karlovy v Praze, kde také získal doktorát 
(studijní program Ekologie a ochrana prostředí – aplikovaná 
a krajinná ekologie). Kromě vedoucí role v Oddělení spo-
lečenského rozměru globální změny v CzechGlobe působí 
David Vačkář také v Centru pro otázky životního prostředí 
University Karlovy.
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hodnota lineárně vztažená ke stupni 
spotřeby, bohatství či spotřebě ener-
gie. To znamená, že lidé, kteří mají více 
věcí či peněz, nejsou nezbytně spokoje-
nější než ostatní. Na druhou stranu nelze 
opomenout, že značná část planety 
žije v chudobě, na což je také zamě-
řeno hodně programů OSN, Světové 
banky apod. Nicméně blahobyt zatím 
stále poroste, protože v rozvíjejících se 
zemích se ustavuje střední třída, která si 
může dovolit automobil nebo maso, což 
s sebou ale opět nezbytně nese vyšší 
nároky na planetu.
Zcela zásadní je otázka potravinové bez-
pečnosti, tedy zajištění dostatečně kvalitní 
potravy v dostatečném množství všem 
lidem. Přináší to potřebu nové „zelené 
revoluce“ ve smyslu růstu produktivity 
včetně využití nových plodin a rozumné 
aplikace hnojiv, nikoliv však cestou nárůstu 
plochy zemědělské půdy na úkor přírod-
ních ekosystémů a nadměrného znečištění 
životního prostředí. To je opravdová glo-
bální výzva.

Existuje viditelný rozdíl v přístupu k eko-
systémovým službám u nás a v zahraničí?
U nás je problematika ekosystémových 
služeb, jak se říká, „v plenkách“. I to se 
však rychle mění a zájem má už i státní 
správa. Nicméně ve chvíli, kdy například 
ve Velké Británii již proběhlo národní hod-
nocení ekosystémů a jejich služeb, je to 
stále nesrovnatelné. 
Naše výzkumná skupina, působící 
v CzechGlobe a v Centru pro životní pro-
středí UK, se snaží rozvíjet problematiku 
ekosystémových služeb na úrovni srov-
natelné se zahraničím. Na službách 
ekosystémů máme postaveny některé 
z našich projektů, pracujeme jak na regi-
onální, tak na národní i mezinárodní úrovni. 
V dubnu jsme v Praze uspořádali mezi-
národní konferenci Ecosystem services, 
human values and global change. Tato 
konference byla od prezentace výsledků 
Millenium Ecosystem Assessment v roce 
2006 první mezinárodní akcí souvisleji 
reflektující současný stav v oblasti služeb 
ekosystémů v Česku. Jsme také členem 
Ecosystem Services Partnership, hlavní 
globální platformy v této oblasti. 

Cítíte společenskou nebo politickou pod-
poru, pokud jde o šetrnější zacházení se 
službami ekosystémů? 
Tohle je poměrně komplexní otázka. Stále 
platí, že současná společnost je odci-
zena přírodě. Na druhé straně, jak jsem 
již zmiňoval, už naše státní správa začíná 
projevovat zájem o využití ekosystémo-
vých služeb ve strategiích a politikách. 
Nejdůležitější však je, aby si lidé bezpro-
středně uvědomovali, co pro ně příroda 
dělá. Zde má nezastupitelnou roli výchova 
a vzdělávání.

sOučAsNá spOLEčNOsT sE NEMůŽE ZBAvOvAT 
ODpOvěDNOsTI ZA ŽIvOTNí prOsTřEDí

Profesor Michal V. Marek, ředitel Centra výzkumu 
globální změny Akademie věd ČR a vedoucí projektu 
CzechGlobe, varoval na obrazovkách České televize 
před přehlížením základních principů fungování 
moderní společnosti. Stalo se tak v sobotu 28. dubna 
v pořadu nazvaném Osobnosti na Dvojce.

„Mám pocit, jako by se naše společnost odzelenila,“ řekl 
profesor Marek. „Stále si však myslím, že lidé se na této 
planetě objevili také proto, aby se snažili být hospodáři, 
aby se snažili zachovat některé základní věci pro generace 
budoucí; sami ještě mnohé věci dělat neumíme, ale ti, co 
přijdou po nás, to už umět budou.“

Profesor Marek dále zdůraznil, že jsme sice společností na relativně vysokém stupni 
vývoje, nelze však zapomínat, že zůstáváme součástí biosféry, která nám poskytuje 
nenahraditelné zdroje: kyslík, vodu, potraviny, estetické zážitky. Nemůžeme se proto 
zbavovat odpovědnosti za budoucnost a za stav životního prostředí, ani se odvolávat 
na probíhající krizi. Bohužel se však v poslední době podle Marka tato tematika ze 
společenské diskuze vytrácí a velmi často a velmi zbytečně ideologizuje, což ome-
zuje prostor pro věcnou diskusi. 

ODDěLENí spOLEčENsKÉHO 
rOZMěru GLOBáLNí ZMěNy
ODDěLENí spOLEčENsKÉHO
rOZMěru GLOBáLNí ZMěNy

Oddělení společenského rozměru glo-
bální změny Centra výzkumu globální 
změny Akademie věd České repub-
liky tvoří v současnosti šest lidí, má 
3 doktorandy, pokrývá však členitou 
výzkumnou oblast. Hlavním zaměřením 
je výzkum rezilience sociálně-ekologic-
kých systémů, vzájemného ovlivňování 
a propojení přírodních a společenských 
systémů. Služby ekosystémů z tohoto 
hlediska představují nejen pojítko mezi 
přírodou a společností, ale také vyjá-
dření závislosti lidské společnosti 
na přírodě.

Hlavním cílem oddělení je posoudit 
a zachytit zranitelnost sociálně-ekolo-
gických systémů vůči globálním změnám, 
zejména vzhledem k různým aspektům 
kvality života ovlivňovaných měnícími se 
ekosystémy a jejich službami. Důležitá 
je rovněž znalost možností společenské 
odezvy na globální problémy a vhodná 
kapacita přizpůsobit se celoplanetární 
změně. Protože dopady globálních změn 
budou často dlouhodobé a nevratné, je 
potřeba analyzovat různé možnosti ode-
zvy na probíhající či očekávané změny. 

Výše uvedenou problematiku řeší 
pracovníci v různých projektech. 
Zranitelnost lidské společnosti vůči 

úbytku ekosystémových služeb je náplní 
projektu zaměřeného na environmen-
tální bezpečnost v ČR, společný projekt 
CzechGlobe, CENIA a COŽP UK. 

Další projekt řeší oddělení ve spolu-
práci s Fakultou humanitních studií UK 
při rozvoji přístupů k dlouhodobému 
sociálně-ekologickému monitoringu 
v biosférických rezervacích jako jsou 
Krkonoše nebo Třeboňsko. Jde o to, 
jak by mohly určité oblasti sloužit jako 
optimální alternativa vztahu příroda – 
člověk při sladění různých zájmů, které 
spolu v těchto oblastech soupeří.

Dalším projektem je integrované hodno-
cení ekosystémových služeb v Česku. 
Cílem je zjistit hodnotu našich ekosys-
témů jak z hlediska poskytovaných 
služeb přírody, tak z hlediska eko-
systémů jakožto součásti národního 
bohatství. 

www.czechglobe.cz
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v pražská konference  
o ekosystémových službách
Ve dnech 24. – 27. dubna 2012 pro-
běhla v Praze vědecko-vzdělávací 
akce Ecosystem Services, Human 
Values and Global Change, na jejíž 
organizaci se podílelo Oddělení spo-
lečenského rozměru globální změny 
CzechGlobe. Na konferenci vystou-
pili přední světoví specialisté v oblasti 
hodnocení, modelování a správy eko-
systémových služeb, reprezentující 
akademické a výzkumné ústavy, 
mezinárodní organizace i vládní 
agentury. Byli mezi nimi Jean-Louis 
Weber, expert Evropské agentury 
pro životní prostředí (EEA), Dolf de 
Groot z Univerzity ve Wageningenu 
či Joachim Maes ze Společného 
výzkumného střediska Evropské 
komise.

vědecká konference v Brně
Ve čtvrtek 3. května se v Brně 
uskutečnila vědecká konference 
CzechGlobe – Centra výzkumu glo-
bální změny (CVZG), která shrnula 
dosavadní výsledky projektu OP VaVpI 
CzechGlobe.

Návštěva belgické velvyslankyně
V rámci návštěvy jihomoravské met-
ropole zavítala 18. července 2012 
na pracoviště CzechGlobe – Centra 
výzkumu globální změny (CVZG) 
velvyslankyně Belgického království 
Její excelence paní Renilde Loeckx.  
Seznámila se s zaměřením praco-
viště a ocenila odborný i společenský 
význam projektu CzechGlobe, který 
se zabývá tak aktuální a diskutova-
nou problematikou, jakou je právě 
globální změna.

sTALO sEDOsAŽENí přECHODOvÉHO
sTAvu v BIOsFEřE ZEMě
Anthony D. Barkovský a kol., Nature vol. 486, červen 2012

ZAujALO Nás

Velmi zdařilá odborná revue kolektivu 
autorů z vědeckých pracovišť USA 
a Chile si všímá současného stavu 
biosféry Země. Autoři vyzdvihují jeden 
fenomén, a to, že známé současné eko-
logické systémy se mohou velmi náhle 
změnit z jednoho stavu ve stav nový, 
jako reakce na silný tlak působení pro-
středí, který překročí prahovou míru. 
Toto kritické překročení pak vede k náhlé 
změně stavu, který převáží a nastolí 
neočekávané biotické účinky. Autoři 
vyjadřují názor, podpořený důkazy, že 
zcela obdobně se chová i globální eko-
systém planety Země. 

Tyto náhlé změny nejsou v historii pla-
nety Země neobvyklé, jsou známé 
a doložitelné. Posledním přecho-
dem do nového stavu byl konec doby 
ledové. Tento významný přechod se ale 
realizoval v časovém měřítku 3000 let! 
Biologické systémy na různých úrovních 
se mohou změnit velmi rychle z exis-
tujícího do naprosto nového, někdy 
i radikálně jiného stavu. Tyto přechody 
stavů indukované překročením pra-
hových hodnot se vyznačují tím, že 
je prakticky nemožné je zvrátit zpět 
do původního stavu.

Autoři revue zdůrazňují jeden významný 
faktor působení v globálním měřítku. 
Tím je enormní nárůst lidské populace 
s jejími požadavky na exploataci pří-
rodních zdrojů, s energetickými nároky 
a  se spotřebou potravin. Tento tlak je 
skutečně obrovský. Ročně na Zemi při-
byde 77 miliónů lidí. To je trojnásobek 
v porovnání s minulostí. Je velmi prav-
děpodobné, že při současném tempu 
nárůstu populace, dosáhne v roce 

2045 počet lidí na Zemi devíti miliard. 
Je jasné, že tento obrovský počet 
lidí pouze svými základními nároky 
na životní prostor , potraviny a energii 
představuje významný a zásadní „tlak“ 
na biosféru a to v měřítku lokáních 
ekosystému až po planetární systém. 

Obdobné důkazy přináší i monografie 
Lubomíra Nátra : Příroda nebo člověk? 
(vydavatelství Karolinum, Praha 2011)
Pro eliminaci těchto „zvratů biosféry“, 
které mohou velmi nepříznivě ovliv-
nit existenci lidstva, je nezbytně nutné 
zásadně zlepšit biologické předpovídání 
stavových změn kritických přechodů, 
které mohou vznikat v měřítku planety 
a porozumět tomu, jak tyto globální 
změny způsobují změny lokální. Lidské 
možnosti, jak předejít náhlým plane-
tárním změnám, jednoznačně závisí 
na vědecky podložených poznatcích 
identifikace základní příčiny lidstvem 
způsobených globálních změn a na  
tvorbě nových kvalitních   forem mana-
gementu biodiversity a ekosystémových 
služeb.

-mvm-
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