
CZECHGLOBE V ČASE KORONAVIRU

Měl to být výjimečný rok, nejen pro svůj ma-
gický letopočet 2020, ale pro ÚVGZ také rok, 
kdy si připomíná deset let  existence cen-
tra excelence CzechGlobe. K tomuto výročí 
jsme už od poloviny loňského roku plánovali 
celou řadu akcí. Leč osud tomu chtěl jinak. 
Od začátku roku jsme ze zdánlivě bezpeč-
ného povzdálí sledovali situaci v Číně, kde 
se začal šířit do té doby neznámý virus, 
který v krátké době s vysokou razancí na-
padal tisíce lidí. Tou dobou ještě zbytek světa 
spíše upíral svoje zraky na hořící Austrálii, 
kde po velkém suchu gradovaly rekordní po-
žáry. Ty za sebou zanechaly nedozírné škody 
na tamní fauně, protože usmrtily téměř mi-
liardu živočichů. 
To nejhorší pro celý svět ovšem mělo te-
prve nastat… Přišla celosvětová pandemie 
COVID-19, kterou jsme  podle odborníků 
měli očekávat, ale zdá se,  toto nečekal ni-
kdo. V souvislosti se šířením epidemie se 
v ČR i v CzechGlobe zastavil kolektivní život 
v polovině března, ale už od začátku měsíce 
docházelo k rušení jedné akce za druhou. 
V druhém březnovém týdnu se ještě usku-
tečnila interní výroční konference projektu 
SustES, ale pak jsme podle pokynů vlády 
a hesla minulých dní „zůstali doma“. Naštěstí 
vědecká práce umožňuje kvalitně pracovat 
i v režimu home office. O běžící experimenty, 
chod a údržbu stanic a laboratoří bylo sa-
mozřejmě postaráno. Omezení navíc přišla 
v čase, kdy se podávají projekty do GA ČR, 
takže z tohoto pohledu měli vědci více času 
soustředit se na psaní projektů. Těch jsme 
do GA CŘ nakonec podali 24. Naši kolegové 
se operativně zapojili do  iniciativy AV ČR 
„Věda na doma“ a jejich dvě streamované 
přednášky věnované dopadům klimatické 
změny a suchu měly přes 30 tisíc shlédnutí.
Po dvou měsících se protiepidemiologická  
opatření začala rozvolňovat a všichni doufají, 
že chod společnosti se časem vrátí do „nor-
málu“. Kromě jiných omezení vědcům chybí 

přímé kontakty se zahraničními kolegy a ně-
kteří naši zahraniční pracovníci dokonce uvízli 
ve svých domovských zemích. V čase infor-
mačních technologií sice lze spoustu věcí 
komunikovat formou videokonferencí, ale co 
naplat, osobní kontakt nic nenahradí. 
To, že je COVID-19 globálním problémem, 
se projevilo i na stavu celé planety. V souvis-
losti se zavřením továren v nejpostiženějším 
regionu Číny klesly emise oxidu dusičitého 
(NO2) i CO2 o 25% a snížení NO2 zazname-
nal také satelit ESA nad severní Itálií. Ovzduší 
od smogu se vyčistilo v  Indii a v USA se 
v důsledku dramatického snížení automo-
bilové dopravy emise CO2 snížily natolik, 
že by USA splnily a dokonce překročily cíle 
Pařížské klimatické dohody. Ke snížení emisí 
CO2 ještě jistě přispěje téměř nulový letecký 
provoz ve světě, zatím však data z havajské 
observatoře Mauna Loa z konce května za-
znamenala nový rekord koncentrace CO2 
v atmosféře, a to 417 ppm. Zprávy o zlep-
šování životního prostředí by za normálních 
okolností byly povzbudivé, za stávající situ-
ace nás však těšit nemohou. Cena statisíců 
lidských životů a gigantických ekonomických 
ztrát je příliš vysokou daní. Navíc celosvě-
tový pokles ekonomiky a snaha o  její co 
nejrychlejší nastartování může vést k tomu, 
že některé státy nebudou mít chuť a vůli 
podílet se na nové strategii EU „European 
Green Deal“ a přispět k udržitelné trans-
formaci evropského hospodářství tak, aby 
Evropa  dosáhla v roce 2050 klimatické ne-
utrality. Kvůli těmto obavám sepsali vědci 
z CzechGlobe otevřený dopis naší politické 
reprezentaci s výzvou, aby ve snaze řešit 
vzniklou ekonomickou a společenskou si-
tuaci nepřistoupila na přehlížení či odmítání 
již přijatých závazků a snah o zmírňování pří-
činy globální změny klimatu a adaptaci na ni.
Od ledna bylo z průběhu zimy jasné, že nás 
letos opět čeká sucho, protože chudé sně-
hové srážky nemohou dosytit prameniště 

řek a  pozvednout hladiny podzemních 
vod. To se v plné síle projevilo již v dubnu. 
Naši kolegové z projektu InterSucho vydali 
zprávu, ve které hovoří dokonce o mega-
suchu, jaké naši zemi nepostihlo více než 
500 let. Za posledních pět let půdě chybí 
v průměru téměř 500 mm srážek a, i když 
květnové srážky alespoň zmírnily povrchové 
sucho a některým zemědělcům ještě stihly 
zachránit úrodu, hydrologické sucho se 
nadále prohlubuje. Nic na tom nemění ani 
červnové přívalové deště, které především 
na střední Moravě způsobily ničivé bles-
kové povodně, a následné vytrvalé deště, 
které na několika místech ČR zvedly hla-
diny řek až na povodňové stupně a vylévaly 
řeky z koryt. Toužebně očekávané srážky tak 
často nadělaly víc škody než užitku a větši-
nou odtekly. Vody v půdě je teď sice po šesti 
letech dostatek, ale hydrologické sucho trvá. 
Samozřejmě se téma sucha dostalo opět 
do popředí zájmu politiků. V době, kdy ze-
mědělským suchem bylo zasaženo 98% 
území ČR, se po roce sešla Národní koa-
lice pro boj se suchem. Krátce předtím MZe 
zveřejnilo nový plán představující 31 nových 
chráněných lokalit (ke stávajícím šedesáti 
pěti) pro stavbu vodních nádrží v budoucnu. 
Tento záměr samozřejmě vyvolal ostrou dis-
kusi mezi zastánci výstavby vodních nádrží 
a propagátory ekologického řešení zadržo-
vání vody v krajině. I když výstavbu některých 
vodních nádrží, primárně pro zajištění pitné 
vody v suchem dlouhodobě nejpostiženěj-
ších oblastech, v zásadě nikdo nerozporuje, 
u  odborníků z  environmentálních oborů 
včetně kolegů z CzechGlobe jasně převládá 
názor, že pouze vodní nádrže problematiku 
sucha neřeší a pro zadržení  vody v krajině 
je potřeba zaměřit se na ochranu zeměděl-
ské půdy a správnou skladbu lesů.
Závěrem už zbývá jen popřát všem, aby 
druhá polovina roku byla po všech stránkách 
příznivější.   -mš-
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PŘEDSTAVUJEME 

ODDĚLENÍ DOPADŮ ZMĚNY KLIMATU NA AGROSYSTÉMY 
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Představujeme Oddělení ekosystémové výměny stopových plynů

NÁŠ VÝZKUM JE NEKONČÍCÍ VÝZVOU A ŽIVOTNÍM POSLÁNÍM,

S Vašim příchodem jste do CzechGlobe 
přinesla nové téma v oblasti výzkumu 
toků skleníkových plynů. Dosud se zde 
v souvislosti se skleníkovými plyny pra-
covalo hlavně s toky CO2. Jak jste se 
k této zatím stále nové disciplíně během 
svého studia dostala? 
Doktorské studium v Německu a téma dok-
torské práce mě přivedlo od roku 2008 
do nového, postupně vznikajícího vědec-
kého oboru výzkumu toků méně známých, 
ale významných skleníkových plynů CH4 
a N2O z dřevin a lesních ekosystémů. Tou 
dobou nás byla na světě hrstka nadše-
ných vědců, kteří se snažili a stále snaží 
přesvědčit širokou vědeckou komunitu 
o schopnostech stromů vyměňovat CH4 
a N2O s atmosférou a o nutnosti zohlednit 
podíl stromů v odhadech lesní bilance CH4 
a N2O a inventarizace skleníkových plynů. 
Tato bilance je bohužel často nepřesná 
a primárně založená na dlouhodobém vý-
zkumu toků CH4 a N2O z půdy, tedy mezi 
povrchem půdy a atmosférou. Dřeviny jsou 
však stále opomíjenými hráči v odhadech 
výměny CH4 a N2O v lesních ekosystémech, 
i  když máme již přesvědčivé množství 
vědeckých dat poukazujících na význam-
nou úlohu stromů ve výměně CH4 a N2O 
s atmosférou.
Během let se vědecká komunita našeho 
oboru postupně rozšiřuje a s tím přibývá 
i měření toků CH4 a N2O z dřevin v  les-
ních ekosystémech po celém světě. Tato 
měření jsou doprovázena detailními stu-
diemi procesů a mechanismů produkce, 
spotřeby, transportu, emisí a příjmu těchto 
skleníkových plynů v rámci celého systému 

půda – strom – ekosystém – atmosféra. 
Intenzivně se studují i sezónní změny je-
jich toků a vliv celé řady faktorů prostředí 
na tyto toky. Zjišťujeme, že výměna CH4 
a N2O v rámci celého lesního ekosystému je 
daleko více komplexní, než jsme očekávali, 
a zahrnuje celou řadu paralelně běžících 
procesů. Z nového vědeckého směru se 
stává pomalu, ale jistě životní poslání nejen 
pro jednu generaci nadšených vědeckých 
pracovníků. Dovoluji si tvrdit, že náš nový 
vědecký obor našel svou pozici ve vědec-
kém světě. 

Jak se Vám v CzechGlobe dařilo rozvíjet 
Vaši kariéru i obor?
Úspěšná obhajoba doktorské práce v roce 
2012 mi otevřela svobodný vědecký 
svět a  nabídla celoživotní pole působ-
nosti. Ve stejném roce  jsem nastoupila 
do Ústavu výzkumu globální změny, kde mi 
bylo umožněno přenést své odborné zku-
šenosti z Německa a v rámci Laboratoře 
ekologické fyziologie rostlin  založit  vlastní  
nové téma výzkumu výměny CH4 a N2O 
stromy (a postupně i dalších významných 
stopových plynů jako oxidu uhličitého, oxidu 
dusičitého a amoniaku). Založení nového 
výzkumného směru si vyžádalo několik 
let náročné práce spojené s postupným 
získáváním prostředků a s pořizováním po-
třebného přístrojového vybavení, s nikdy 
nekončícím procesem vývoje, testování 
a zdokonalování funkčních prototypů našich 
měřících systémů, s vytvářením a modi-
fikací měřících metod a protokolů. S tím 
vším samozřejmě souvisel rozvoj stávají-
cích mezinárodních spoluprací a zakládání 

a prohlubování nových spoluprací s exce-
lentními vědci a výzkumnými organizacemi 
především v Evropě. Od roku 2013 jsem se 
svým týmem realizovala celou řadu inten-
zivních měření dynamiky toků CH4 a N2O 
u různých druhů dřevin, půd a lesů v bo-
reální, hemiboreální, temperátní a tropické 
klimatické zóně, které přinesly nové cenné 
poznatky.
V květnu 2018 došlo k založení nového 
Oddělení ekosystémové výměny stopových 
plynů. Stalo se tak na základě přesvědči-
vých výsledků, které se podařilo publikovat 
v prestižních časopisech. Změnila se sice 
moje pozice v rámci ÚVGZ a přibylo čin-
ností a úkolů s vedením oddělení, na našem 
výzkumu a  způsobu práce se však nic 
nezměnilo a se stejnou motivací pokraču-
jeme v naší vskutku detektivní práci a stále 
objevujeme něco nového. Díky novému 
charakteru vědeckého oboru je stále co ob-
jevovat. V rámci experimentů nám s jednou 
zodpovězenou otázkou přichází řada otá-
zek nových, čekajících na objasnění. Proto 
je náš výzkum nekončící výzvou a život-
ním posláním. 

Jak vypadá práce na Vašich experimen-
tech?
Zaměřujeme se na měření toků plynů přímo 
v terénu, tedy přímo v  lesních porostech. 
Kvantifikujeme toky CH4 a N2O z jednotli-
vých složek lesa (stromy – kmen, list, kořen; 
půda; další vegetace; celý ekosystém) 
a studujeme jejich časovou a prostorovou 
variabilitu a vliv parametrů prostředí na tyto 
toky. Odhadujeme lesní bilanci CH4 a N2O 
a příspěvek jednotlivých složek lesa do této 
bilance. Zjišťujeme, zda je daný ekosys-
tém ve výsledku zdrojem, či příjemcem CH4 
a N2O. Díky interdisciplinárnímu přístupu 
a propojení různých metod se snažíme na-
jít v lesních ekosystémech chybějící zdroje 
a příjemce námi studovaných plynů. 
Toky CH4 a N2O studujeme na dospělých 
jedincích různých druhů dřevin, v půdě 
a  lesních ekosystémech. Princip měření 
výměny plynných látek je pro všechny 
lesní složky stejný. Pro měření používáme 
různé druhy statických komorových sys-
témů, které si sami vyvíjíme. Například 
pokud měříme výměnu plynu mezi kme-
nem stromu a atmosférou, uzavřeme části 
povrchu borky kmene v komoře. To má 
za následek změnu koncentrace plynných 
látek ve vzduchu v komoře, kterou jsme 
schopni měřit buď přenosnými analyzá-
tory skleníkových plynů přímo v  terénu, 
nebo odběrem plynných vzorků ze systému 
a následnou analýzou vzorků v  laboratoři 

říká Dr. rer. nat. Mgr. Kateřina Macháčová. Je vedoucí Oddělení 
ekosystémové výměny stopových plynů. Vystudovala biologii 
se zaměřením na fyziologii rostlin na Přírodovědecké fakultě 
Univerzity Karlovy v Praze. Během magisterského studia strávila 
rok v Německu na Biologické fakultě Univerzity ve Freiburgu 
(Albert-Ludwigs-Universität Freiburg). Na stejné univerzitě 
na Fakultě lesnictví a environmentálních věd absolvovala 
doktorské studium. Tématem doktorské práce vypracované 
na Katedře fyziologie stromů byl výzkum emisí metanu (CH4) 
a oxidu dusného (N2O) coby významných skleníkových plynů 
z různých druhů dřevin. Po dobu celého studia byla členem 
doktorandské školy „Životní prostředí, společnost a globální 
změna“ patřící pod výše uvedenou univerzitu, a to v oboru 
„Adaptace lesních ekosystémů na globální změnu“. Od roku 
2012 působí v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (ÚVGZ), 
nejdříve jako junior vědec a vědecký asistent v Laboratoři 
ekologické fyziologie rostlin, od roku 2018 pak jako vedoucí 
nově založeného Oddělení ekosystémové výměny stopových 

plynů. Kateřina Macháčová spolupracuje se zahraničními výzkumnými institucemi 
a univerzitami a významnou část roku tráví na výzkumných pobytech v zahraničí. 
Specializuje se na studium přirozeného koloběhu stopových plynů v lesních ekosystémech, 
tedy plynů vyskytujících se v atmosféře v nízkých koncentracích.  



pomocí plynového chromatografu. Pokud 
je detekována rostoucí koncentrace určité 
plynné látky ve vzduchu komory, znamená 
to, že daná látka je emitována z kmene 
do atmosféry, naopak snižující se koncen-
trace ukazuje na příjem dané látky kmenem 
z atmosféry. 
Po měření v terénu následují týdny a mě-
síce zpracování a analýz dat, které vedou 
k získání rychlostí toků námi studovaných 
látek v rámci lesních ekosystémů. Rychlosti 
toků plynů pak dále vyhodnocujeme a vý-
sledky dáváme do souvislosti s dalšími 
studovanými parametry. Výsledky našeho 
výzkumu se nám daří publikovat v takových  
prestižních časopisech, jakými jsou Nature 
Communications a Scientific Reports pat-
řící do skupiny Nature časopisů.
K jakým výsledkům jste došli a jak jsou 
využitelné?

Naše mladá vědní disciplína je založena 
na základním výzkumu s cílem pochopit při-
rozené toky CH4 a N2O, jejich mechanismy, 
procesy a dynamiky, a to v rámci lesních 
ekosystémů napříč geografickým a klimatic-
kým gradientem. Výstupy našeho výzkumu 
poslouží pro správné odhady bilance skle-
níkových plynů u  lesních ekosystémů 
a tím i pro inventarizaci toků skleníkových 
plynů na globální úrovni. V budoucnu se 
naše výstupy budou moci využívat při plá-
nování výsadeb nových lesních porostů 
s ohledem na měnící se podmínky život-
ního prostředí, při zakládání a rozšiřování 
nových chráněných území a například při 
řešení otázky znečištění vod ze zeměděl-
ské činnosti. Během mého vědeckého 
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Oddělení ekosystémové výměny sto-
pových plynů je v organizační struktuře 
ÚVGZ začleněno v Sekci environmentál-
ních účinků na terestrické ekosystémy. 
Zkoumá výměnu významných sklení-
kových plynů – metanu (CH4) a oxidu 
dusného (N2O) – u různých druhů dře-
vin a v  lesních ekosystémech různých 

klimatických zón a  snaží se objasnit  
úlohu dřevin ve výměně skleníkových 
plynů, což je klíčem pro správné odhady 
lesní ekosystémové bilance skleníko-
vých plynů a tím i pro inventarizaci toků 
CH4 a N2O.
V oddělení pracují čtyři vědečtí pracov-
níci a jeden doktorand.

ODDĚLENÍ EKOSYSTÉMOVÉ VÝMĚNY STOPOVÝCH PLYNŮ 

působení v ÚVGZ jsme získali celou řadu 
nových a jedinečných poznatků.  Jako prv-
ním se nám například podařilo ukázat, že 
různé druhy stromů boreální, temperátní 
a tropické zóny mohou být nejen význam-
nými emitenty CH4 a N2O do atmosféry, ale 
i příjemci těchto skleníkových plynů z atmo-
sféry. Mechanismus příjmu a osud přijatých 
plynů zatím neznáme, domníváme se však, 
že za příjmem mohou stát fotoautotrofní or-
ganismy žijící na povrchu borky kmenů jako 
jsou řasy, houby, mechy a lišejníky, či mikro-
organismy v rostlinných pletivech podílející 
se na „spotřebě“ CH4 a N2O. Dále jsme zjis-
tili, že kromě kmenů se na tocích CH4 a N2O 
významně podílí také listoví. 

Zmínila jste interdisciplinární přístup. 
Na základě čeho si vybíráte partnery 
ke spolupráci?
Jsme jediným týmem v ČR studujícím toky 
CH4 a N2O z dřevin. Ostatní týmy pracu-
jící v našem oboru jsou rozsety po Evropě 
a světě. Pravidelně se setkáváme na me-
zinárodních konferencích a  vědeckých 
setkání a rozvíjíme a zakládáme nové me-
zinárodní spolupráce. Ty umožňují studovat 
nové lesní ekosystémy v různých klima-
tických zónách a zapojit do měření i další 
mezioborové přístupy např. z oblasti půdní 
biologie, hydrologie a ekofyziologie. Právě 
propojení úzce specializovaných oborů stu-
dujících danou problematiku ze svých úhlů 
pohledu do jednoho celku nám v budoucnu 
umožní pochopit koloběh stopových plynů 
v lesních ekosystémech. 
Pro svá měření využíváme rozličné lesní 
experimentální stanice našich spolupra-
cujících partnerů v různých státech (ČR, 
Německo, Rakousko, Estonsko, Finsko, 
Peru, La Réunion aj.). Z důvodu nutnosti 
určitého technického, infrastrukturního 
a metodického zázemí a vybavenosti ex-
perimentálních stanic (např. přítomnost 
systému stabilních věží pro měření v ko-
runách dospělých stromů) a  potřeby 
kontinuálních měření nezbytných pod-
půrných parametrů (parametry prostředí, 
ekosystémové toky CH4, N2O a CO2, další 
ekofyziologická měření) není výběr experi-
mentálních stanic jednoduchý. V určitých 
lesních ekosystémech a klimatických zó-
nách nám vhodné stanice chybí. Snažíme 
se tedy nalézat a využívat vhodné stávající 

experimentální stanice na  mezinárodní 
úrovni a zakládat a prohlubovat nové mezi-
národní spolupráce obohacující náš výzkum 
jak o nové lokality měření, tak o nová pole 
expertízy (např. úzká spolupráce s půd-
ními biology, hydrology či atmosférickými 
fyziky) a celkově o nový pohled na naši 
problematiku. 

Z dosavadního vyprávění je vidět, že 
velký význam přikládáte mezinárodní 
spolupráci a projevuje se to i na skladbě 
týmu…
Ano, náš tým v CzechGlobe je vskutku me-
zinárodní. Najdete v něm kolegy z Univerzity 
v Tartu (Estonsko) a Univerzity ve Freiburgu. 
Jak po lidské, tak i po odborné a vědecké 
stránce se vzájemně doplňujeme. Jsme 
odborníci na ekofyziologii, půdní biologii, 
technologii životního prostředí a ekosysté-
movou výměnu skleníkových plynů. Kromě 
dvou výše uvedených institucí spolupra-
cujeme s  řadou dalších mezinárodních 
vědeckých ústavů a univerzit. Mohu jme-
novat alespoň University of La Réunion 
(Francie), University of Helsinki (Finsko), 
Swedish University of Agricultural Sciences 
(Švédsko), Federal Office and Research 
Centre for Forests (Rakousko) a Technical 
University of Munich (Německo). Kromě 
práce na společných projektech a experi-
mentech pomáháme motivovaným vědcům 
z těchto institucí zakládat obdobná měření 
výměny CH4 a N2O ze stromů v různých 
typech lesních ekosystémů. Naše pomoc 
spočívá v předávání znalostí a zkušeností, 
v zapůjčování našich vlastních vyvinutých 
měřících systémů a v jejich instalaci a tes-
tování,  pomáháme také se zpracováním 
dat a vyhodnocením výsledků. Naši vědec-
kou komunitu se daří rozšiřovat také díky 
naší volnočasové práci v šíření povědomí 
o našem vědním oboru a díky organizaci 
úspěšných oborových sekcí (od roku 2016) 
na každoroční mezinárodní konferenci EGU 
(European Geosciences Union General 
Assembly) ve Vídni. Díky těmto aktivitám 
přibývá nadšených vědců zakládajících 
měření na svých domovských experimen-
tálních stanicích po celém světě. A našim 
posláním je i podporovat tyto „nováčky“ 
ve svém snažení ve jménu vědy a ukazo-
vat jim cestu. A později se od nich učit. To 
je nekonečný koloběh vědy….
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LESY A SUCHO: BOJ O ŽIVOT?

Vzhledem k vývoji počasí v posledních le-
tech v kombinaci s důsledky klimatické 
změny je sucho v České republice stále 
aktuálnějším problémem. Stále častěji mů-
žeme následky sucha  pozorovat v okolní 
krajině. Není to tak dávno, kdy panovala 
představa, že zejména původní přirozené 
lesní ekosystémy mají poměrně vysokou 
míru adaptability jak na probíhající, tak 
i na očekávanou změnu klimatu. Nová 
studie publikovaná v časopise Science 
(Brodribb T.J. a kol. 2020) sumarizující ně-
které nové poznatky o obecném fungování 
lesních ekosystémů však tuto představu 
zásadním způsobem mění.

Lesní ekosystémy pohltí globálně přibližně 
jednu čtvrtinu antropogenních emisí oxidu 
uhličitého (CO2), a proto jakékoliv změny je-
jich schopnosti ukládat uhlík jsou z hlediska 
celkové uhlíkové bilance důležité. Pokud 
má být tato schopnost lesů zachována, 
musí zůstat ve zdravé kondici. Odolnost 
stromů vůči suchu je určována mnoha vzá-
jemně interagujícími faktory. Z evolučního 
hlediska jde v principu o kompetici mezi 
lepším růstem a  lepší odolností vůči su-
chu. Proto například rychle rostoucí rostliny 
mají logicky vyšší spotřebu vody a  jsou 
vůči suchu zranitelnější. Jelikož u rostlin 
s převládajícím typem metabolismu, kde 
prvním meziproduktem metabolismu je 

Příprava spolupráce s Mongolskou 
národní univerzitou
13. – 14. 1. 2020 navštívil ÚVGZ 
a  Mendelovu univerzitu v  Brně děkan 
School of Engineering and Applied Sciences 
of the National University of Mongolia 
prof. Baatarbileg Nachin. Obě české in-
stituce připravují s mongolskými partnery 
dlouhodobou výzkumnou spolupráci v ob-
lasti lesnictví a  klimatické změny, a  to 
v problematice deforestrace, dopadů kli-
matické změny na ekosystémy, adaptace 
a mitigace. Spolupráci s mongolskými insti-
tucemi podpořila během loňské podzimní 
návštěvy Mongolska předsedkyně Akademie 
věd ČR prof. Eva Zažímalová.

Setkání spolupracovníků portálu 
InterSucho 
3. 2. 2020 ve Větrném Jeníkově organizo-
val ÚVGZ spolu s Mendelovou univerzitou, 
Agrární komorou a Státním pozemkovým 
úřadem další setkání respondentů por-
tálu InterSucho. Diskusního setkání, jehož 
součástí byl seminář „Omezování dopadů 
a předpověď zemědělského a  lesnického 
sucha v České republice“, se zúčastnilo 180 
hostů včetně zástupců MZe ČR, Agrární ko-
mory, Zemědělského svazu ČR a Asociace 
soukromého zemědělství ČR. Zástupci 
týmu InterSucho rovněž představili nově 
připravovaný portál Agrorisk k předpovídání 
biotických i abiotických rizik hrozících země-
dělským porostům. 

Podpis Memoranda o snížení emisí 
CO2 
6. 3. 2020 ÚVGZ spolu s dalšími 28 společ-
nostmi působícími na území Brna podepsali 
Memorandum o snižování emisí. Stalo se 
tak v rámci Festivalu architektury, který je 
již tradičně součástí Stavebního veletrhu. 
ÚVGZ se tím mimo jiné zavazuje k využívání 
obnovitelných zdrojů, nízkoemisních nebo 
jiných šetrných způsobů dopravy, k šetření 
vodou a budování retenčních ploch či nádrží 
a k uplatňování principů cirkulární ekonomiky.

STALO SE

Obr. 1: Prognóza vývoje úmrtnosti typické jehličnaté 
dřeviny mírného pásma při předpokladu statické 
(zeleně) a více realistické teplotně závislé kutiku-
lární netěsnosti   (oranžově) (A) a odpovídající vývoj 
hrubé primární produkce (B).

cukr obsahující tři molekuly uhlíku a který 
se vyskytuje až u 95 % rostlin, rostoucí 
koncentrace CO2 umožňuje dosáhnout 
dané rychlosti fotosyntézy s menšími 
ztrátami vody z důvodu menší potřeby 
otvírat průduchy, panoval v souvislosti 
s  rostoucí odolností rostlin vůči su-
chu optimismus. V poslední dekádě 
však tento pohled postupně pozmě-
nily poznatky o vlivu rostoucích teplot 
na vysychání listů a půdy. Ukazuje se, 
že pozitivní účinek vyšší koncentrace 
CO2 na hospodaření rostlin s vodou je 
převážen negativním účinkem zvýše-
ného výparu vlivem vyšší teploty.  Větší 
výpar způsobuje v tkáních dřevin (xy-
lému) rostoucí napětí, definované jako 
negativní vodní potenciál. Při dosažení 
jeho kritické hranice dochází k narušení 
vodního sloupce a k tzv. kavitaci, kdy 
se do buněk xylému dostává vzduch 
a  pletiva jsou nevratně poškozena. 
I když ne všechny stromy v  důsledku 
takovéto akutní fáze sucha odumírají, 
pochopení zákonitostí a kritických limitů 
kavitace různých druhů stromů poměrně 
dobře vysvětluje jejich prostorovou dis-
tribuci i úmrtnost. Nicméně důsledky 
akutního sucha se v ekosystémech mo-
hou projevovat ještě měsíce a někdy 
i  roky po odeznění jeho maximálního 
působení. Autoři nové práce s použitím 
modelu růstu dřevin ukázali, že i malá 
změna v nastavení parametru kutikulární 
netěsnosti (Obr. 1), vede k diametrálně 
odlišným prognózám v síle uhlíkového 
sinku lesních ekosystémů. Za předpo-
kladu teplotně závislé stability ochranné 
vrstvy buněk (kutikuly) může být úmrt-
nost dřevin v podmínkách teplejšího 
klimatu až dvojnásobná oproti dosavad-
ním předpokladům. Zdá se, že budeme 
muset opustit představu „vysoce adap-
tabilních“ přirozených ekosystémů, které 
se dokáží vypořádat i s rychlou změnou 
klimatu. Koneckonců poměrně masivní 
odumírání zatím hlavně hospodář-
ských a monokulturních stejnověkých 
smrkových, borovicových a  jiných les-
ních porostů jsou varovným signálem, 
že odolnost rostlin byla doposud pře-
ceňována. Tato práce opět dokládá 
důležitost mitigace změny klimatu, tedy 
potřebu snižovat antropogenní emise 
skleníkových plynů. -aa-

Reference:
Brodribb T.J. et al., 2020, Science: 
https://science.sciencemag.org/
content/368/6488/261/


