
LIDAR umožní snímkování v nových DImenzích

Poslední dobou jsme byly svědky toho, že po ně-
kolik měsíců v řadě byly na Zemi měřeny vždy 
vyšší teploty ve  srovnání s  předchozími lety. 
Extrémně vysoké teploty přetrvávající i několik 
dní a ohrožující už samotnou podstatu života, 
byly zaznamenávány v oblasti Blízkého Východu. 
Také u nás meteorologové předpovídali ještě 
sušší a teplejší léto, než bylo to loňské, ale je-
jich prognózy se naštěstí nenaplnily. V kontextu 
dramatických klimatických událostí ve světě tak 
alespoň počasí v České republice bylo, co se týče 
teplot a srážek, více méně průměrné a nepřineslo 
významné extrémní epizody. Přestože letošní rok 
nebyl tak srážkově deficitní jako předešlý, kdy cel-
kový roční úhrn srážek v ČR dosáhl pouhých 79% 
dlouhodobého průměru, stav podzemních vod 
na mnoha místech ČR je alarmující. Strašák v po-
době sucha tedy zůstává setrvalým problémem. 

Však také dlouhodobé sucho je jedním z priorit-
ních témat schválené Strategie přizpůsobení se 
změně klimatu v podmínkách ČR (národní adap-
tační strategie), jejímž cílem je zmírnit dopady 
změny klimatu přizpůsobením se této změně v co 
největší míře. Národní adaptační strategie defi-
nuje oblasti, u kterých se předpokládají největší 
dopady změny klimatu. Jsou to především země-
dělství, lesní hospodářství, vodní režim v krajině 
a vodní hospodářství, biodiverzita a ekosystémové 
služby, urbanizovaná krajina, tedy oblasti, ve kte-
rých vědci z CzechGlobe nejen svými výsledky, 
ale i expertní činností k vytvoření a plnění strate-
gie dlouhodobě významně přispívají. K výrazným 
počinům z poslední doby v této oblasti patří uspo-
řádání konference „Jak připravit Českou republiku 
na změnu klimatu?“ a podpis Memoranda o spo-
lupráci při monitoringu zemědělského sucha se 

Státním pozemkovým úřadem. O obou událos-
tech informujeme v jiných částech Newsletteru. 
Provozování a  zabezpečení výzkumné infra-
struktury s  mezinárodním významem, jakou 
CzechGlobe již bezesporu je, je dlouhodobá 
záležitost. Nemůže nás uspokojit to, že jsme 
něco vybudovali, ale je potřeba neustále zachy-
covat nové trendy a  infrastrukturu doplňovat 
a modernizovat. Zároveň by výzkum měl být 
co nejkomplexnější a nejefektivnější. To byl dů-
vod, proč jsme se v CzechGlobe rozhodli pořídit 
letecký laserový skener LiDAR pro Laboratoř dál-
kového průzkumu Země. Tato mnohamilionová 
investice doplní stávající hyperspektrální senzory, 
jejichž data mají široké využití např. pro aplikace 
precizního zemědělství, kde se jedná hlavně 
o monitorování nedostatku živin a vláhy, odhad 
očekávaných výnosů či zásoby biomasy, dále 
v geologii a pedologii a v neposlední řadě i k mo-
nitorování kvality vody ve vodních plochách. Data 
z LiDARu pak poslouží k odhadu strukturálních pa-
rametrů daného území a pomohou k vytváření 3D 
modelů. Nespornou výhodou LiDARU jsou nižší 
nároky na atmosférické podmínky během snímání, 
což v praxi znamená, že lze snímkovat také při 
oblačnosti a ne pouze za jasných slunných dnů, 
jenž jsou nutnou podmínkou pro snímání hyper-
spektrálními senzory.
Konec roku je čas pro bilancování. Hodnocení 
vědeckých týmů jsme se věnovali v minulém 
čísle, tak tedy nyní něco ke grantové úspěšnosti. 
Z nedávno zveřejněných výsledků GA ČR jsme 
u standardních projektů dosáhli úspěšnosti 30% 
a ze tří podaných juniorských grantů byly úspěšné 
dva. V Programu Epsilon TA ČR podporující apli-
kovaný výzkum jsme uspěli se dvěma projekty. 
Další výsledky národních veřejných soutěží ve VaV 
např. programu INTEREXCELLENCE nejsou do-
posud známy, ale těší nás, že jsme v roce 2016 
pětkrát uspěli v programu HORIZON 2020.
Co si přát na závěr – pokojné Vánoce a celý příští 
rok a snad také zase jednou pořádnou „ladovskou 
zimu“ s vydatnou sněhovou pokrývkou. Příroda 
a snad i někteří z nás ji moc potřebujeme. -mš-
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Hned na začátek se musím zeptat, co je to 
metabolomika? 
Metabolomika je velice zajímavá a relativně nová 
vědní disciplína zaměřená na popis, identifikaci 
a kvantifikaci metabolitů, což jsou produkty lát-
kové přeměny (metabolismu). Metabolity jsou 
nízkomolekulární látky a celý jejich soubor v da-
ném biologickém systému, kterým může být 
buňka, tkáň nebo organismus, nazýváme meta-
bolomem. Odtud pochází termín metabolomika, 
který postuloval na přelomu tisíciletí prof. Fiehn.
Metabolity jednoho organismu jsou obvykle velmi 
odlišné typy látek. Pokud je srovnáme např. 
s proteiny a peptidy, které jsou založeny na sek-
venci aminokyselin a u kterých se jedná o určité 
makromolekuly, tak metabolity patří do různých 
skupin různých chemických látek. O to složi-
tější je jejich stanovení, protože musíme použít 
různé techniky. Na rozdíl od genomiky, prote-
omiky a transkriptomiky, které používají malý 
počet standardních technik, jako je např. kapilární 
elektroforéza, se zde musí použít celá řada so-
fistikovaných přístrojů, protože se jedná o široký 
rozsah chemických struktur. Mohou to být různé 
cukry, lipidy, aminokyseliny a další látky, které 
mají po chemické stránce jen málo společného. 
Spojuje je vlastně jenom to, že jde o organické 
molekuly relativně malé molekulové hmotnosti 
(do cca 1 kDa).

Jak metabolomika souvisí s globální změnou 
a se zaměřením ústavu obecně?
Metabolomika více odráží na  rozdíl od  výše 
zmíněných „omik“ aktuální stav buňky, který je 
vysoce dynamický. Hladina a počet metabolitů 
není jen výsledkem genové exprese a příslušné 
enzymatické dráhy, ale i vlivu environmentálních 
podmínek, ve kterých se nachází. Razí se tedy 
termín environmentální metabolomika, a to přímo 
souvisí s problematikou globální změny.

My se zaměřujeme na rostliny a  je zřejmé, že 
rostlinné buňky budou reagovat na změnu vněj-
ších podmínek souvisejících s globální změnou. 
Může se jednat o změnu koncentrace oxidu uh-
ličitého, změnu UV radiace, změnu teplotních 
a  vlhkostních podmínek, anebo sekundárně 
vyvolané reakce, např. napadení patogenními 
organismy a produkce mykotoxinů, nebo ovliv-
nění metabolismu působením invazivních rostlin. 
Obecně se tedy jedná o reakci na stres, která 
se okamžitě projeví na metabolomickém profilu 

daného biologického systému. V  těchto bo-
dech se náš výzkum nejvíce protíná s aktivitami 
Laboratoře ekologické fyziologie rostlin vedené 
doc. Urbanem. Jedním z vlivů, který v současné 
době sledujeme, je působení nanočástic oxidu 
kademnatého na rostliny ječmene. 

Právě když se začal formovat projekt CzechGlobe, 
prof. Marek oslovil naši skupinu analytických che-
miků v tehdejším ÚSBE s tím, zda nemáme zájem 

podílet se na vzniku koncepčně nové instituce 
a vybudovat metabolomickou laboratoř. Zájem 
samozřejmě byl, protože jsme měli pocit, že se 
tak různé analytické techniky tvořící metabo-
lomickou platformu systémově propojí v rámci 
jedné instituce. Ukázalo se, že tato vize je živo-
taschopná a navíc bylo zřejmé, že navrhovaný 
koncept Centra je opravdu cílen na zajištění pod-
mínek pro dlouhodobou spolupráci mezi obory.

Zmínil jste, že metabolomika je nový obor. 
Jak se vyvíjel?
Stávající platformy využívající techniky GC-MS 
a LC-MS (plynové a kapalinové chromatografie 
s hmotnostní detekcí) vyžadují alespoň částečné 
rozdělení metabolitů. Domnívám se, že v blízké 
budoucnosti bude možné analyzovat metabolity 
přímo z buňky, bez extrakce, zavedením buňky 
do hmotnostního spektrometru.

Když pominu metabolomické přístupy nevyžadu-
jící rozdělení analytů, např. samotnou hmotnostní 
spektrometrii a zejména NMR spektroskopii, pak 
vývoj metabolomiky byl do značné míry závislý 
na vývoji chromatografických metod. V šedesá-
tých letech minulého století se ve světě s uznáním 
hovořilo o československé chromatografické 
škole, jejímiž představiteli byli např. prof. Janák, 
prof. Churáček, doc. Macek a další pracovníci. 
Klíčovým momentem byl vývoj křemenných ka-
pilárních kolon, v USA byla křemenná kapilární 
kolona patentována v roce 1979, v tehdejším 
Československu o dva roky později. Jsem velmi 
rád, že jsem byl členem týmu, který tyto kapiláry 
vyvinul. Souběžně s tím probíhal vývoj v oblasti 
kapalinové chromatografie a hmotnostní spektro-
metrie. Samozřejmě nemůžeme pominout vývoj 
v oblasti výpočetní techniky a softwaru. Bez toho 
by se metabolomika nemohla rozvinout.

Je také nutno říct, že metabolomické expe-
rimenty generují velká množství dat, která se 
musí efektivně zpracovat, interpretovat a ar-
chivovat. Tato část je obvykle, vedle přípravy 

vzorku, klíčová a je třeba ji věnovat velkou po-
zornost. Pro procesy analýzy jsou dostupné 
různé softwarové nástroje, které jsou většinou 
velmi drahé. Surová data mají většinou podobu 
chromatografického záznamu, kde vedle retenč-
ních dat jsou další dimenzí spektrální údaje, a to 
všechno je znásobeno počtem příslušných mě-
ření. Výsledná matice pro statistické zpracování 
je pak obrovská.

Několikrát jste použil termín metabolomická 
platforma. Můžete ho vysvětlit?
Souhrn postupů začínajících zhášením meta-
bolismu (např. v  tekutém dusíku), pokračující 
extrakcí metabolitů, jejich čištěním a zakon-
centrováním pomocí různých technik, jejich 
derivatizací a vlastní analýzou pomocí GC-MS, 
resp. LC-MS s využitím různých metod ionizace 
se nazývá metabolomická platforma a  je to 

říká prof.  Ing. Jan Tříska, CSc., vedoucí Oddělení metabolomiky 
a izotopových analýz. Prof. Tříska vystudoval Fakultu technologie 
paliv a vody na VŠCHT Praha, kde se také habilitoval. Byl jmenován 
profesorem Chemie životního prostředí na Masarykově Univerzitě 
v Brně. Od 80. let přednášel na VŠCHT Praha, později na BF (později 
PřF) Jihočeské Univerzity, kde byl garantem specializovaných 
kurzů v oblasti chemie životního prostředí. Podílel se na zavedení 
společného studijního oboru Environmental chemistry pro studenty 
Univerzity J. Keplera v Linci. Působí jako člen oborových rad, je 
zakládajícím členem Inženýrské akademie ČR a členem Hlavního 
výboru České společnosti chemické. Absolvoval celou řadu pobytů 
na zahraničních pracovištích.
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specifikum a know-how každé laboratoře, i když 
jsou v  literatuře tyto postupy obecně popsány. 
Každým rozšířením metabolomické platformy 
dostaneme jiný, specifický pohled na výsledné 
složení metabolomu. V naší laboratoři máme 
několik platforem, ale naším cílem pro nejbližší 
období je rozšíření metabolomické platformy 
o zavedení analýzy opticky aktivních látek a za-
členění analýzy stabilních izotopů. 

Už jste hovořil o spolupráci v CzechGlobe. 
S jakými dalšími pracovišti spolupracujete?
Chtěl bych říct, že díky znalostem a zkušenos-
tem, které jsme nasbírali jako analytičtí chemici, 
nevidíme pouze metabolomické výstupy, ale 
za některými metabolity vidíme i chemické látky 
s významnými biologickými účinky. V tomto pří-
padě se jimi dále zabýváme. Uvedl bych dva 
příklady. V rámci CzechGlobe je nejvíce stu-
dovanou dřevinou smrk ztepilý, o kterém byla 
publikována celá řada prací. My jsme se u smrku 
zaměřili na lignany v sucích, kde se nachází velké 
množství hydroxymatairesinolu (HMR), význam-
ného lignanu, s výraznými chemopreventivními 
účinky proti onemocnění rakovinou. V  sou-
časné době končí projekt NAZVy, ve kterém 
jsme ve spolupráci s VÚPP Praha připravili a pa-
tentovali celou řadu potravních doplňků právě 
s obsahem HMR. Další významná spolupráce 
se týká Zahradnické fakulty v Lednici a  jejích 
dvou pracovišť, se kterými v současnosti ře-
šíme úkol na zpracování biologicky aktivních 
látek (viniferinů) z réví a  jejich využití v potrav-
ních doplňcích. Resveratrol a  jeho oligomery 
z réví slouží jako látky s významnými biologic-
kými účinky, např. jsou ve světě testovány jako 
přípravky proti Alzheimerově chorobě a dále jako 
látky mající fungicidní vlastnosti. Na vývoj fungi-
cidních látek z réví jsme získali projekt TA ČR. 
Jedna z našich aktivit se týká chemických lá-
tek ve složkách ŽP. Podle údajů z roku 2014 se 
ve složkách ŽP pohybuje cca 90 milionů che-
mických sloučenin, z nichž pouze cca 0,3 % je 
testováno na biologické účinky. Jedná se tedy 
pouze o pověstný vrchol ledovce. Navíc kaž-
dým dnem se dostává do ŽP dalších cca 15 tisíc 
nových chemických látek. My jsme se zaměřili 
na steroidní látky a léčiva ve vodním ekosystému, 
protože některé z nich jsou biologicky aktivní i při 
velmi nízkých koncentracích okolo 1 ng/l vody. 
V této oblasti intenzivně spolupracujeme s USGS 
v Denveru a řešíme otázku efektivity kořeno-
vých čistíren odpadních vod. Problematiku léčiv 
ve vodním ekosystému, jejich přestup do rost-
lin a  jejich účinek na metabolismus vybraných 
rostlin řešíme společně s PřF MU v Brně a rov-
něž jsme podali společný projekt s Univerzitou 
J. Keplera v Linci.
Ještě bych rád zmínil klíčové zahraniční spolu-
práce, důležité zejména v počátcích budování 
Laboratoře metabolomiky. Bez nich bychom la-
boratoř těžko správně rozvíjeli. Prvním a vlastně 
nejbližším pracovištěm bylo pracoviště Biologie 
molekulárních systémů na vídeňské Univerzitě, 
kde působí prof. Weckwerth. Další zahraniční spo-
lupráce mezi CzechGlobe a CREAF-University of 
Barcelona (prof. Peñuelas) je dodnes podporo-
vána intenzivní výměnou pracovníků a na širší 
problematice rostlinných hormonů spolupracu-
jeme s prof. Roitschem z Univerzity v Kodani.
Vzhledem k tomu, že dokážeme stanovovat přes-
nou molekulovou hmotnost, obrací se na nás 

www.czechglobe.cz
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Laboratoř metabolomiky a  izotopových 
analýz působí v ÚVGZ v rámci Sekce en-
vironmentálních účinků na  terestrické 
ekosystémy. Laboratoř se zabývá stu-
diem biochemického profilu vybraných 

látek – metabolomu a biologicky aktivních 
látek ovlivněných abiotickým a biotickým 
stresem v důsledku globální změny. 
V současnosti v laboratoři pracuje šest vě-
deckých pracovníků a dva laboranti.

10. listopadu 2016 uspořádal ÚVGZ 
společně s  Mendelovou univerzitou 
v  rámci projektu CzechAdapt diskuzní 
konferenci „Jak připravit Českou republiku 
na změnu klimatu?“. Odborné příspěvky 
byly věnovány klimatické změně a  jejím 
očekávaným dopadům, adaptačním 
opatřením pro světovou agrární 
ekonomiku, potravinové bezpečnosti 
a adaptaci na změnu klimatu z evropské 
perspektivy. Všichni účastníci konference 
z  řad vědců, pracovníků státní správy 
i veřejného sektoru měli možnost projevit 
svůj názor na prezentovanou problematiku 
prostřednictvím aktivního hlasování. 
Z hlasování vyplynulo, že mezi účastníky 
panovala mimo jiné shoda v tom, že sucho 
a další hydromeorologické projevy jsou 
nejvýraznějšími projevy klimatické změny, 
že snižování emisí je nejdůležitějším 

mitigačním opatřením a  adaptace 
v zemědělském sektoru by měly být jednou 
z priorit pro národní hospodářství  ČR. 
Výsledky hlasování vědcům poslouží jako 
podklady pro další vědecké zpracování.

Laboratoř metaboLomiky a izotoPových aNaLýz

koNfereNce „jak PřiPravit Českou rePubLiku Na změNu kLimatu?“

pracoviště zabývající se syntézou organických 
látek, hlavně léčiv. Např. pro Farmaceutickou fa-
kultu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 
zjišťujeme strukturu vyvíjených léčiv. Dlouhodobě 
a úspěšně spolupracujeme s Ústavem che-
mických procesů v Praze a s VŠCHT v Praze. 
Společně s ÚCHP jsme vyvinuli vibrační ex-
trakční kolonu využitelnou pro extrakci fytosterolů 

z odpadního materiálu papírenského průmyslu, 
která je patentována. Dlouhodobou spolu-
práci máme rovněž se ZF JU v Č. Budějovicích. 
Testování biologické účinnosti připravených che-
mických látek probíhá ve spolupráci s PřF JU 
v Českých Budějovicích. V současné době se 
testují antivirové účinky vybraných chemických 
látek. 



O tom, že s pokračujícím růstem koncent-
race skleníkových plynů (SP) se bude Země 
nadále oteplovat, není sporu. Existuje však 
nejistota v míře tohoto oteplení pro danou 
koncentraci SP. Současný vědecký konsen-
zus říká, že při zdvojnásobení koncentrace 
oxidu uhličitého (CO2) z predindustriální 
hodnoty 280 ppm (parts per million, tedy 
0,028 %) na hodnotu 560 ppm, se teplota 
zvýší o 3 °C. Nejistota v tomto odhadu je 
dána převážně působením obtížně předví-
datelných zpětno-vazebných mechanismů, 
jako je změna albeda povrchu Země, změna 
obsahu vodní páry, či změna množství 
a typu oblačnosti.
Způsobů, jak odhadovat klimatickou cit-
livost na  změnu CO2, existuje několik. 
Nejpřímější způsob spočívá v odhadech 
energetické rovnováhy atmosféry pomocí 
měřených teplot za posledních asi 130 let. 
Na základě těchto studií poslední zpráva 
panelu IPCC (Intergovernmental Panel 
on Climate Change) snížila spodní hra-
nici klimatické citlivosti až na 1,5 °C oproti 
předešlým 2 °C. Po zahrnutí dat z Arktidy, 
která se otepluje nejrychleji, se však uka-
zuje, že je tento odhad příliš nízký. Tomu 
nasvědčují i odhady klimatické citlivosti 
další metodou, a to pomocí klimatických 
modelů. Ty udávají střední odhad pro otep-
lení po zdvojnásobení CO2 přibližně 3 °C. 
Třetí možností je porovnání vývoje změny 
podnebí se změnami CO2 v dávné minu-
losti planety.
Nová práce Friedricha a kol. publikovaná 

v časopise Science Advances využila právě 
třetí možnosti. Ve své práci autoři představili 
nový záznam teploty vzduchu za posledních 
téměř 800 tisíc let získaný z dat zjištěných 
z mořských sedimentů a bublin vzduchu 
v ledovcích. Do výpočtu klimatické citlivosti 
zahrnuli informace o změnách koncentrace 
CO2 a astronomických „milankovičových“ 
faktorů, ovlivňujících radiační bilanci atmo-
sféry. Podle takto získaných výsledků je 
klimatická citlivost až 4,9 °C. Pokud se tyto 
výsledky ukáží jako správné, znamená to, 
že pro zabránění dosažení určité hranice 
oteplení máme o 10 až 15 let méně času, 
než se zdálo doposud. Podle autorů stu-
die je stále teoreticky možné, aby se světu 
podařilo zabránit dlouhodobému oteplení 
o více jak 2 °C, tedy za hranici, která je 
ještě považována za bezpečnou. Šance je 
však stále menší. Výsledky této studie do-
kládající vyšší klimatickou citlivost ke změně 
koncentrace CO2 v ovzduší jsou v souladu 
se studií analyzující období PETM (Termální 
maximum paleocénu-eocénu) před 55 mi-
liony lety, podle které se citlivost klimatu 
s oteplováním zvyšuje. Je to zřejmě dáno 
aktivací zesilujících zpětně-vazebných me-
chanismů, které se v chladnějším podnebí 
neprojevují. -aa-

Citace: Friedrich T., Timmermann A., 
Tigchelaar M., Timm O.E., Gonopolski A.: 
Nonlinear climate sensitivity and its impli-
cations for future greenhouse warming, Sci. 
Adv. ;2: e1501923 (2016).
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memorandum o spolupráci při monitoringu ze-

mědělského sucha

5. října 2016 v Plzni v předvečer konference 

„Pozemkové úpravy jako nástroj adap-

tace na měnící se klima“ podepsali ředitel 

CzechGlobe prof. Michal V. Marek a ústřední 

ředitelka Státního pozemkového úřadu 

Ing. Svatava Maradová Memorandum o spo-

lupráci při monitoringu zemědělského sucha, 

jeho dalším rozvoji a možnostech využití.

konference Plánování adaptací na změnu kli-

matu ve městech s využitím přírodě blízkých 

řešení

17.–19. října 2016 uspořádal ÚVGZ v pro-

storách Nové radnice v Praze mezinárodní 

konferenci „Plánování adaptací na změnu 

klimatu ve městech s využitím přírodě blíz-

kých řešení“.

Cílem konference, která byla jedním z vý-

stupů projektu UrbanAdapt, bylo nejen sdílení 

zkušenosti a představení příkladů správné 

praxe v oblasti plánování a rozvoje adaptací, 

ekosystémově založených přístupů napříč 

evropskými městy, ale také podpora rozvoje 

a implementací ve městech.

týden vědy a techniky 1.–13. listopadu 2016 

Také v letošním roce jsme se zúčastnili nej-

většího vědeckého festivalu v České republice 

„Týdne vědy a techniky AV ČR“. Letošní, již 

šestnáctý ročník, se nesl v  duchu motta 

„Za hranice známého“. CzechGlobe se pre-

zentoval na  třídenní výstavě v prostorách 

Akademie věd v Praze expozicí „O klimatu 

trochu jinak“. Expozice umožnila zájemcům 

seznámit se s metodami historické klimato-

logie, s využitím termální kamery při zjišťování 

reakcí rostlin na sucho a s využíváním he-

misférické fotografie pro výzkum procesů 

lesního ekosystému. V rámci TVT jsme pro 

širokou veřejnost rovněž připravili cyklus 

osmi popularizačních přednášek, které za-

zněly přímo na brněnském pracovišti ÚVGZ, 

na Hvězdárně a v Literární kavárně. 

stalo se
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Změna globální teploty za posledních téměř 800 tisíc let s výhledem do roku 2100. Pokud nedojde k omezení emisí skle-
níkových plynů, globální teplota překročí přirozenou proměnlivost za posledních 800 tisíc let začátkem druhé poloviny 
tohoto století. Nárůst teploty je výraznější něž předpokládá poslední zpráva panelu IPCC.
Zdroj: http://advances.sciencemag.org/content/2/11/e1501923
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