
KLIMA SKLOŇOVÁNO VE VŠECH PÁDECH

Beze sporu jedním z nejvýznamnějších témat 
uplynulého léta byla rekordní vlna veder a s tím 
související sucho.  K tomu světové agentury 
přinesly zprávy od  meteorologů a  klimato-
logů z amerického Národního úřadu pro oceán 
a atmosféru NOAA, že letošní rok je v histo-
rii měření vůbec nejteplejším rokem na Zemi.  
Také v České republice rtuti teploměrů atakovaly 
několik dní čtyřicítku a byly zde zaznamenány nej-
vyšší teploty od počátku jejich sledování, která 
se datují více než 200 let dozadu. Navíc od jara 
pořádně nezapršelo a postihlo nás největší su-
cho za posledních 15 let, a to přineslo starosti 
vodohospodářům, zemědělcům a začalo zne-
příjemňovat život i mnoha lidem.
Jako instituci zabývající se důsledky globální 
změny by nám tento vývoj počasí mohl hrát 
do karet. Mohli bychom všem škarohlídům a těm, 
kteří nás nazývají ekoalarmisty, jasně ukázat, že 
naše práce má smysl a opodstatnění. Přesto 
jsme ani v souvislosti s nastalou situací nena-
skočili na  lacinou vlnu populismu, i když naši 

pracovníci byli v těchto dnech více než obvykle 
zváni do různých diskusních pořadů v televizi 
a rádiích a naše práce se stala námětem mnoha 
reportáží a novinových článků.
Do běhu těchto událostí pak jako souhra náhod 
(poručit větru ani dešti neumíme) dobře zapadlo 
vydání a slavnostní křest knihy „Sucho v čes-
kých zemích: minulost, současnost, budoucnost“, 
vydané kolektivem autorů z různých vědeckých 
institucí pod vedením prof. Brázdila a prof. Trnky 
z CVGZ.  Kniha je výsledkem dlouholetého vý-
zkumu a završením projektu INTERSUCHO, jehož 
cílem bylo vytvoření špičkového interdisciplinár-
ního mezinárodního vědeckého týmu pro výzkum 
sucha. To se podařilo a díky aktuálnímu tématu 
a dosaženým výsledkům získal tým finanční pod-
poru Strategie Akademie věd AV21 a jeho aktivity 
proto mohou pokračovat. V listopadu se podařilo 
spustit systém pro denní předpověď zeměděl-
ského sucha pro ČR a následně i pro Slovensko. 
Další ambicí týmu je vytvoření Středoevropského 
centra pro sledování sucha.

Celosvětově očekávanou událostí tohoto roku, 
která nás z mnoha důvodů velice zajímá, je 
právě probíhající světová klimatická konference 
v Paříži. Ta se navzdory krvavým událostem 
předchozích dnů koná za účasti nejvyšších 
představitelů všech vyspělých států světa a vět-
šiny rozvojových zemí. Všechny zúčastněné 
země jako podklad pro jednání připravili národní 
akční plány. Očekává se uzavření nové celo-
světově závazné dohody o omezení emisí CO2 
nahrazující Kjótský protokol z  roku 1997, jejíž 
naplňování by mělo přispět k omezení globál-
ního oteplování. Krátce před konferencí přitom 
Světová meteorologická organizace (WMO) zve-
řejnila údaje o rekordních hodnotách hlavních 
skleníkových plynů oxidu uhličitého a metanu 
v  atmosféře, z  nichž vyplývá, že průměrná 
měsíční koncentrace  CO2 v  jarních měsících 
tohoto roku již překročila hodnotu 400 ppm.  
CzechGlobe, jako respektovaná instituce zabý-
vající se výzkumem klimatické změny, poskytnul 
data a stanoviska pro český národní akční plán 
a prof. Marek a dr. Ač jsou zároveň z pozic člena 
vědecké rady ministra ŽP, respektive předsedy 
Českého komitétu geosféra - biosféra  členy de-
legace ministra životního prostředí.
Podzimní měsíce bývají tradičně ve znamení 
konferencí a workshopů. Z hlediska pořadatel-
ství se jich i v CzechGlobe urodilo dost, o čemž 
Vás informujeme na jiných místech Newsletteru. 
Od poloviny října do začátku listopadu také pro-
běhla na CVGZ další fáze hodnocení vědeckých 
týmů, a to prezentací týmů před hodnotící komisí. 
Na výsledek si ovšem budeme muset počkat až 
na první měsíce nového roku.
Závěrem se sluší informovat, že po několikale-
tém úsilí se snad podaří dotáhnout do zdárného 
konce organizační změnu CVGZ, které se tak 
rozdělí na dvě části. Ústav nanobiologie a struk-
turní biologie v  Nových Hradechg se stane 
součástí  Mikrobiologického ústavu AV ČR a no-
vou nástupnickou institucí CVGZ se stane Ústav 
výzkumu globální změny AV ČR. Přejme si, aby 
se všem dařilo, a to nejen v roce 2016. -mš-
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Vaše oddělení má sice relativně krátkou his-
torii, ale jeho výzkumné aktivity se provozují 
v CVGZ už poměrně dlouho. Je to tak? 
To je pravda, impaktové experimenty, neboli ex-
perimenty vyhodnocující dopady globální změny 
na rostliny a suchozemské ekosystémy, byly 
společně se sledováním toků uhlíku základem 
Laboratoře ekologické fyziologie rostlin. Začínalo 
se  s tzv. komorami s otevřeným vrchem pro 
vyhodnocení vlivu zvýšené koncentrace CO2 u je-
dinců smrku, následně bylo vybudováno unikátní 
experimentální zařízení, tzv. lamelové kultivační 
sféry, které dosud slouží k dlouhodobému sle-
dování vlivu zvýšené koncentrace CO2 u lesního 
ekosystému. Vybudování a provozování těchto 
experimentů nám umožnilo se zapojit do celé 
řady evropských projektů např. ECOCRAFT, 
MERCI atd.
Tato experimentální zařízení přinesla řadu za-
jímavých výsledků a hodnotných vědeckých 
publikací. Nicméně narůstající požadavky 
na sledování faktorů spojených s globální změ-
nou ve vzájemných interakcích a v dostatečném 
počtu opakování a  také požadavky na sledo-
vání fyziologické a biochemické odezvy nutně 
vedly k návrhu nových experimentů.  Jejich re-
alizace byla možná díky projektu OP VaVpI, 
který umožnil vybudovat celou řadu nových 
experimentálních zařízení, nákup špičkového 
přístrojového vybavení a zaměstnat více od-
borníků. Při takovém rozsahu experimentů již 
bylo logické, že vznikne samostatné oddělení 
zaměřené pouze na experimenty zkoumající do-
pady globální změny na rostliny a ekosystémy. 
Od roku 2010 tedy působíme jako Oddělení im-
paktových experimentů.

Čím se tedy konkrétně zabýváte? 
Pokud bych to měl shrnout v jedné větě, tak se 
snažíme nalézt odpovědi na otázku, jaké budou 
dopady očekávané globální změny na suchozem-
ské ekosystémy. K tomu využíváme nejrůznější 
typy experimentů, ve kterých jsou simulovány 
podmínky prostředí předpokládané na základě 
různých klimatických modelů v horizontu 50-
100 let, a zjednodušeně můžeme říct, že rostliny 
v rámci těchto experimentů ochutnávají budoucí 
klima.  Jedná se zejména o zvýšenou koncentraci 
oxidu uhličitého v atmosféře, zvýšenou teplotu, 
sucho, různou intenzitu i kvalitu slunečního zá-
ření, a to včetně ultrafialového záření. Působení 

těchto faktorů nesledujeme pouze samostatně, 
ale také ve vzájemné kombinaci, protože spo-
lečný vliv několika podmínek prostředí se může 
sčítat, nebo naopak jeden faktor může zmírňo-
vat působení druhého. Zároveň nás zajímá, jak 
mohou být dopady budoucích podmínek ovliv-
ňovány způsobem hospodaření, jako je například 
výživa rostlin, zásahy ovlivňující strukturu porostu, 
použití regulátorů růstu apod. 

Jak takové experimenty v praxi vypadají? 
Většina nových experimentů se zaměřuje na tři 
základní okruhy otázek. První z nich je pocho-
pení vzájemných interakcí působení více faktorů 
globální změny, např. vlivu zvýšené koncent-
race CO2, sucha a  zvýšené teploty. K  tomu 
potřebujeme takový experiment, kde můžeme 
automaticky simulovat současně změnu něko-
lika podmínek prostředí, a  to nám umožňuje 
nová polní experimentální stanice v Domanínku 
se 24 automaticky řízenými růstovými komorami. 
Tyto komory dávají možnost vyhodnocovat vliv 
kombinace zvýšené koncentrace CO2, teploty, 
sucha, UV záření a minerální výživy.  V posledních 
třech letech jsme se zaměřovali na experimenty 

s polními plodinami a na krátkodobé experimenty 
s bukem lesním. Kombinovaný vliv několika pod-
mínek prostředí sledujeme ale také v dalších 
experimentech. Tady bych rád zmínil experiment 
vlivu sucha na horský luční ekosystém, který 
v současnosti modernizujeme a původní pa-
sivní stříšky pro zachycení srážek jsme nahradili 
automatickým systémem pro simulaci sucha 
a zvýšené teploty. Na tomto experimentu budeme 
spolupracovat s Oddělením toků látek a energií. 
Kolegové zde budou automaticky měřit respiraci. 

Druhá skupina experimentů slouží pro pocho-
pení mechanismů odezvy rostlin a přizpůsobení 
se změněným podmínkám. Ačkoliv pro studium 
mechanismů částečně používáme také polní ex-
perimenty, stěžejní je pro nás v tomto případě 
klastr růstových komor, tzv. fytotronů, které nám 
umožňují zcela řídit růstové podmínky od teploty, 
světla, vlhkosti vzduchu až po koncentraci CO2 
ve vzduchu. U těchto experimentů je pro nás klí-
čové napojení na Laboratoř ekologické fyziologie 
rostlin a také na Laboratoř metabolomiky a izo-
topových analýz, protože společně jsme schopni 
vysvětlit fyziologickou a biochemickou podstatu 
odezvy rostlin na změnu podmínek.
 Poslední typ experimentů vychází z požadavků 
na zpřesnění modelů pro odhad dopadů globální 
změny na ekosystémy zejména pak z pohledu 
produkce. Částečně zde využíváme výsledky 
dlouhodobých experimentů, ale hlavní důraz 
klademe na experimenty, které nám umožňují vy-
hodnocovat závislosti odezvy rostlin na jednotlivé 
podmínky prostředí.  Takové experimenty vyža-
dují sledování vlivu faktorů na celé řadě úrovní, 
často v  interakci s dalším faktorem. Získané 
závislosti mezi jedním či více faktory prostředí 

Představujeme Oddělení imPaktOvých exPerimentů

rOstlinY u nÁs OchutnÁvají BudOucí klima 
říká Ing.  Karel Klem, Ph.D., vedoucí Oddělení impaktových 
experimentů v Centru výzkumu globální změny AV ČR. Vystudoval 
obor Fytotechnika na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity 
v Brně. Doktorské studium v oboru Obecná produkce rostlinná 
absolvoval na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních 
zdrojů České zemědělské univerzity v  Praze.  Působil 
v Zemědělském výzkumném ústavu v Kroměříži, ve společnosti 
Agrotest fyto a od roku 2009 pracuje v CVGZ. Mimo to přednáší 
na Mendelově univerzitě.
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a produkcí nebo kvalitativními parametry umožní 
zpřesnění odhadů dopadu globální změny napří-
klad na výnosy zemědělských plodin nebo jejich 
potravinářskou kvalitu. 
V rámci řady již zmiňovaných experimentů se 
také snažíme vyvíjet metody využitelné v dálko-
vém průzkumu Země pro vyhodnocení procesů, 
jako je například asimilace uhlíku, či včasnou dia-
gnostiku působení stresu sucha nebo nedostatku 
živin. Tyto metody by měly v budoucnu umožnit 
sledování např. vlivu epizod sucha na ekosys-
témy ve výrazně větším prostorovém měřítku 
a umožnit tak odhad vlivu půdních podmínek 
nebo topografie terénu na působení nejen to-
hoto, ale i jiných faktorů.

Popsal jste nám, jak experimenty probíhají. 
Můžete nám prozradit, jak vybíráte rostliny 
pro vaše experimenty?  
Ačkoliv podstatná část experimentů se stále za-
měřuje na lesní ekosystémy a dřeviny, zejména 
pak na buk lesní a smrk ztepilý, což jsou u nás 
dřeviny s největším zastoupením, nová experi-
mentální zařízení umožnila rozšířit okruh zájmu 
na luční ekosystém, kde jsou studovány různé 
druhy trav i bylin. Pro modelové experimenty, 
které slouží k  pochopení procesů přizpůso-
bení na změnu podmínek, se využívá huseníček 
(Arabidopsis). 
Poslední dobou se díky spolupráci s kolegy 
z  Agronomické fakulty Mendelovy univerzity 
v Brně a společným grantům věnujeme stále 
více polním plodinám, kde se zaměřujeme hlavně 
na ozimou pšenici a jarní ječmen. Ukazuje se to-
tiž, že měnící se klimatické podmínky neovlivňují 
jen samotnou rostlinnou produkci, ale i  její po-
travinářskou kvalitu.  Např. zvýšená koncentrace 
CO2 snižuje nejen množství ale i zastoupení bílko-
vin v zrně pšenice, což se může odrazit na jakosti 
pečiva, ale může to také ovlivňovat výskyt aler-
gií na  lepek.  Fatální dopady na kvalitu může 
mít také sucho, nebo naopak intenzivní srážky 
v době dozrávání obilovin. Přitom interakce pů-
sobení množství srážek se zvýšenou koncentrací 
CO2 na kvalitu nebyla dosud studována.

Z výčtu vašich aktivit usuzuji, že se vám jistě 
podařilo získat mnoho výsledků. Můžete zmí-
nit ty nejzajímavější? 
Je obtížné vybrat z celé řady výsledků, ale k nej-
zajímavějším patří určitě výsledky zaměřené 
na úlohu ochranných látek ze skupiny flavono-
idů, které jsou indukovány především působením 
ultrafialového záření.  Flavonoidy pak chrání rost-
liny proti nadměrné radiaci nebo během sucha. 
Dále bych mohl zmínit výsledky, které ukazují, že 
zvýšená koncentrace CO2 snižuje potravinářskou 
kvalitu pšenice, což je dáno především nižším 
obsahem bílkovin a jejich složením.  Snažíme se 
také o pochopení mechanismu přizpůsobení se 
rostlin zvýšené koncentraci CO2, přičemž jsme 
potvrdili klíčovou úlohu sinku - tedy hromadění 
cukrů - a dusíku na zpětnou regulaci fotosyntézy 
při zvýšené koncentraci CO2. 
Rád bych zmínil i naše inovační aktivity. Tento 
úkol máme v mezinárodním projektu European 
Plant Phenotyping Network (EPPN), kde jsme 
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Oddělení impaktových experimentů pů-
sobí v  rámci Sekce impaktových studií 
a  fyziologických analýz CVGZ. Zaměřuje 
se na poznání dopadů globální změny 
na úrovni rostliny i ekosystému především 
z pohledu neznámých nebo málo probá-
daných interakcí s potenciálně limitujícími 
nebo i stimulujícími faktory, jako je úroveň 
zásobení vodou, živinami a světlem. Snaží 

se o nalezení adaptačních a regulačních 
mechanismů rostlin a dále o vyhodno-
cení druhových a genotypových rozdílů, 
fenotypové odezvy a variability různých 
proveniencí.
V oddělení aktuálně pracuje šest vědec-
kých pracovníků, tři doktorandi a o zajištění 
chodu experimentálních zařízení se stará 
jeden technik.

OdděleNí impaktOvých experimeNtů

našli zajímavé možnosti pro selekci genotypů 
z pohledu tolerance k suchu, nízkým teplotám, 
nedostatku dusíku, napadení houbovými cho-
robami apod. Využíváme přitom zobrazovací 
metody založené na chlorofylové fluorescenci, 
spektrální odrazivosti či termálním zobrazování 
a ty kombinujeme s pokročilými matematickými 
metodami a metodami umělé inteligence, kdy vy-
užíváme např. neuronové sítě nebo kombinační 
zobrazování. Tento přístup výrazně zpřesňuje se-
lekci nových genotypů a navíc umožňuje dřívější 
detekci tolerance k faktorům abiotického i bio-
tického stresu. 

Kromě tohoto projektu, spolupracujete 
i v rámci jiných  mezinárodních platforem? 
Přes naši relativně krátkou historii se nám poda-
řilo zapojit do několika mezinárodních projektů 
typu COST, infrastrukturních projektů ESFRI 
i  rámcových projektů EU. Za zásadní považuji 
COST aktivitu  ClimMani zaměřenou na spolu-
práci v oblasti experimentů sledujících dopady 
změny klimatu. Klíčové je i naše zapojení do ev-
ropské výzkumné infrastruktury ESFRI v rámci 

projektu AnaEE (Analysis and Experimentation 
on Ecosystems), kde jsme zakládajícím členem, 
a předpokládáme, že kromě našich experimentů 
se do ní zapojí také Metabolomická a izotopová 
laboratoř a Laboratoř dálkového průzkumu Země 
jako ucelená infrastruktura poskytující data pro 
vyhodnocení dopadů změny klimatu v rámci celé 
Evropy.
Zapojili jsme se také do  zmiňovaného pro-
jektu rámcového programu EU European Plant 
Phenotyping Network (EPPN) zaměřeného na fe-
notypizaci rostlin pro výběr a šlechtění nových 
genotypů rostlin. Naším úkolem v projektu je vý-
voj systému pro skenování a tvorbu 3D modelu 
chlorofylové fluorescence na úrovni celé rost-
liny. Tento unikátní senzor včetně softwaru pro 
vyhodnocování je již vyvinut a nyní se testuje 
v německém Jülichu. V rámci tohoto projektu je 
dále naším úkolem vývoj nových optických me-
tod využitelných pro rychlou neinvazivní detekci 
tolerance rostlin vůči abiotickému i biotickému 
stresu. Především vyvíjíme metody založené 
na chlorofylové fluorescenci, spektrální odrazi-
vosti a termálním zobrazování. 



Jeden ze způsobů pomáhajících řešit 
globální změny jsou adaptační opat-
ření. Tím jsou myšlena všechna opatření, 
která vedou ke zmírnění jejích negativních 
důsledků. Adaptace, tedy přizpůsobo-
vání se organismů okolnímu prostředí, 
je běžnou součástí a zkušeností v prů-
běhu života a nevyhnutelnou podmínkou 
úspěšného přežití. Globální změny v mi-
nulosti způsobované přirozenými faktory 
formovaly genetickou paměť organismů 
a do  značné míry určily limity, ve  kte-
rých se dokážou změnám přizpůsobit. 
Klíčovou z  tohoto pohledu je rychlost, 
jakou globální změna nastává. Z minu-
losti máme dostatek důkazů, že mnohé 
organismy nejsou schopny se přizpůso-
bovat příliš rychlým změnám. Nová studie 
publikovaná v časopise Nature Climate 
Change ukazuje, že hranice přizpůsobi-
vosti budou v některých částech světa 
překročeny i v případě lidí (Obr.1).
Lidské tělo se vysokým teplotám při-
způsobuje zejména odpařováním potu 
(pocením). Problém s  tímto způsobem 
chlazení nastává v situaci, kdy je vysoká 
teplota spojená i s vysokou vlhkostí vzdu-
chu. Hranicí pro přežití „pocitové teploty“ 
je 35°C. Několikahodinový pobyt venku při 
překročení této hodnoty pocitové teploty 
znamená zdravotní problémy i pro mladého 
a zdravého člověka. Nepomůže dokonce 
ani přesun do zastíněných, či dobře větra-
ných prostor. Publikovaná studie ukazuje, 
že k překročení adaptability dojde zejména 
v okolí oblasti Perského zálivu. Jde o vůbec 

první práci, která ukázala, že při  pokra-
čujícím nárůstu emisí skleníkových plynů 
narazíme do konce století na limity fyziolo-
gické adaptace lidského těla. Že nelze tyto 
modelové výstupy brát na  lehkou váhu, 
prokázal i  letošní rok. Dne 31. července 
v Iránském městě Bandahr Mashrahr do-
sahovala pocitová teplota po dobu téměř 
jedné hodiny 34,6° C. Skutečné problémy 
nastanou v  situaci, kdy podobné pod-
mínky budou přetrvávat několik hodin. To, 
co obyvatelé Blízkého východu dnes v létě 
zažívají jednou za 20 dní, bude v budoucnu 
běžným letním dnem. Nejvíce ohrožené 
města jsou Doha, Katar, Abu Dhabi  a Dubaj 
ve Spojených arabských emirátech nebo 
Bandar Abbas v Íránu.
Současné vlny veder, jaké se vyskytly 
v Evropě v roce 2003 nebo v Rusku v roce 
2010, doposud ohrožovaly zejména starší 
lidi a děti. Předpokládané vlny veder však 
budou znamenat zvýšené riziko úmrtí pro 
všechny obyvatele, bez ohledu na věk či 
zdraví. Teploty vzduchu kolem 45°C se sta-
nou běžnými, a maxima budou do roku 
2070  dosahovat hodnot až 60°C. Studie 
je důležitá ze dvou hledisek. Ukázala, že 
důsledky zvyšování teplot a výsledných vln 
veder budou závažnější, než se doposud 
myslelo, a rovněž identifikovala, které oblasti 
budou nejdříve a nejvíce postiženy. –aa-.

Citace: Jeremy S. Pal, Elfatih A. B. Eltahir, 
Future temperature in southwest Asia pro-
jected to exceed a threshold for human 
adaptability, Nature Climate Change, 2015.
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zaujalO Nás

14. kebr a 13. dsebr
Ve dnech 7. až 11. 9. 2015 CVGZ společně 
s Mendelovou a Masarykovou univerzitou 
uspořádali 14. Konferenci experimentální 
biologie rostlin a 13. Dny studentů expe-
rimentální biologie rostlin. Toto setkání 
komunity vědců zabývajících se rostlin-
nou biologií se koná tradičně pod hlavičkou 
České společnosti experimentální biologie 
rostlin a Slovenské botanické společnosti. 
Obou akcí, jejichž jednání zahrnovalo 11 
odborných sekcí, se zúčastnilo více než 
200 účastníků. Novinkou letošního ročníku 
bylo udělení Ceny prof. Nátra za nejlepší 
studentskou prezentaci, kterou věnovalo 
CVGZ.

Workshop projektu icOs
14.-16. 9. 2015 se v Brně konal meziná-
rodní workshop zástupců ekosystémových 
stanic projektu ICOS (Integrated Carbon 
Observation System). Workshop byl za-
měřen na vytvoření jednotného měřícího 
protokolu závazného pro všechny stanice 
tak, aby byla zaručena maximální možná 
přesnost a vzájemná porovnatelnost mě-
řených veličin. 

konference o genderové rovnosti v akade-
mickém prostředí
14.-15. 10. 2015 uspořádalo CVGZ 
pod záštitou předsedy Akademie věd 
prof. Jiřího Drahoše konferenci „Gender 
Mainstreaming in STEM and Global 
Change Sciences“. Konference byla jednou 
z plánovaných akcí evropského projektu 
EGERA, který CVGZ jako jeden z partnerů 
řeší již druhým rokem a díky kterému se 
snaží systémově zavádět v akademickém 
prostředí  genderovou rovnost.

adaptace města brna na klimatické změny ii
3. 12. 2015 uspořádalo CVGZ v Brně pra-
covní seminář projektu Norských fondů 
UrbanAdapt zaměřeného na možné do-
pady klimatické změny v pilotních městech 
a v souvislosti s tím na přípravu adaptač-
ních strategií měst a návrhů vhodných 
adaptačních opatření. Jedním z těchto pi-
lotních měst je i Brno. Seminář přítomné 
seznámil s  identifikovanými hlavními pro-
blémy spojenými se změnou klimatu, 
s  analýzou klíčových aktérů ve  městě 
a s ekonomickým hodnocením adaptač-
ních opatření. 

stalo se
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Obr. 1.: Prostorová distribuce pocitové teploty. Střední odhad (ensemblový průměr) 30-leté (2071-2100) maxi-
mální pocitové teploty pro historické pozorování (a), střední klimatický scénář (b) a klimatický scénář bez omezování 
emisí skleníkových plynů (c). Nejvíce bude zasažena oblast v okolí Perského zálivu. 
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