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Blížící se konec roku s sebou mimo jiné 
přináší ohlédnutí za tím, jaký byl a bilan-
cování toho, co nám přinesl. Ještě 
před tím nás však čekají vánoční svátky 
a v souvislosti s nimi si mnoho lidí klade 
otázku: „Jaké budou ty letošní Vánoce? 
Budou bíle?“ Současný vývoj počasí 
i průběh teplot během celého letošního 
roku kdy, s výjimkou měsíce února, tep-
loty na území České republiky dosahovaly 
převážně nadprůměrných hodnot, spíše 
optimismus ubírá. Ale kdo ví, necháme 
se překvapit i my v CzechGlobe.

Do bilancování roku 2012 se však 
můžeme pustit už nyní. Pro CzechGlobe 
rok 2012 představoval 2. rok řešení 

projektu OP VaVpI „Centrum pro stu-
dium dopadů globální změny klimatu 
– CzechGlobe“ a můžeme směle říct, že 
to byl rok vcelku úspěšný. Kromě posílení 
a stabilizace jednotlivých výzkumných 
týmů se podařilo vypsat a zrealizovat 
většinu výběrových řízení na přístrojovou 
techniku a zařízení. Podařilo se zpro-
voznit např. biogeochemickou laboratoř, 
laboratoř adaptačních technologií, tes-
tuje se prototyp nových růstových komor 
pro experimenty se zvýšenou koncent-
rací CO2, staví se další stožáry pro eddy 
kovarianční měření toků látek a energií 
mezi ekosystémy a atmosférou. 

Co je však patrné na první pohled, a to 
i pro lidi mimo CzechGlobe, jsou pro-
bíhající stavební práce. V areálu CVGZ 
v Brně finišuje hrubá stavba nového pavi-
lonu experimentálních technik. Už v létě 
příštího roku tato moderní 5 podlažní 
budova poskytne vědcům mimo tradiční 
laboratorní prostory i vysoce speciali-
zovaná pracoviště a zařízení, jako např. 
fytotronový sál, nebo temnou komoru, 
která bude sloužit jako technologická 
zkušebna pro laboratoř DPZ. Těsně před 
zahájením provozu je i zrekonstruovaná 
budova bývalého podniku Zemservis 
v Domanínku na Českomoravské vyso-
čině, která bude sloužit jako Technické, 
administrativní a školící středisko. 
Největší pozornosti široké veřejnosti 
i médií se však těší výstavba 250 metrů 
vysokého Atmosférického stožáru 
v Křešíně u Pacova. Aby ne, když se 
jedná o jednu z nejvyšších staveb v ČR 
a nejvyšší stavbu za posledních 30 let, 
jejiž montáž si od stavbařů a statiků 
vyžadovala práci přesnosti hodináře. 
V současnosti je stožár hotov a na jaře, 
po osazení měřícími přístroji, začne 
sloužit jako národní monitorovací bod pro 

měření koncentrací skleníkových plynů 
a dálkového přenosu škodlivin.

Výčet dobrých zpráv za rok 2012 lze 
zakončit úspěchy na mezinárodním 
vědeckém poli, kam patří zapojení 
do dalšího projektu evropské road-
map výzkumných infrastruktur ESFRI 
– Analysis and Experimentation on 
Ecosystems (ANAEE) nebo získání legi-
timního členství v Evropské alianci pro 
klimatický výzkum (ECRA). 

Výsledky dosažené v roce 2012 jsou 
pro nás závazkem i pro léta následující. 
Nezbývá proto než popřát nám v CVGZ, 
ale i všem ostatním, aby i příští rok byl 
rokem plným úspěchů, a to jak v profes-
ním, tak i osobním životě.

BUDOU LETOS BÍLÉ VÁNOCE?
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Čím se Vaše laboratoř zabývá?
Naše laboratoř navazuje na tradici, která tu 
byla již před vznikem CzechGlobe. Jedná 
se o laboratoř ekofyziologie lesních dřevin, 
která se nyní jmenuje Laboratoř ekolo-
gické fyziologie rostlin, z čehož vyplývá, že 
naším prioritním zájmem nejsou jen dře-
viny, ale obecně vyšší rostliny. Tedy jak 
ekosystémy travní a lesní ekosystémy, tak 
i agroekosystémy. 
Základním metodickým přístupem je přístup 
merologický. To znamená, že si vybereme 
jednu hlavní vlastnost rostlin nebo ekosys-
tému, která vypovídá o zdravotním stavu 
o fyziologické aktivitě celé rostliny nebo 
celého ekosystému. Klíčovým procesem 
pro nás je proces fotosyntézy, protože foto-
syntéza je spjatá se základními životními 
procesy probíhajícími v rostlinách. 
Proč právě fotosyntéza?
Řekl bych, že poskytuje celkový obrázek 
o rostlině. Dala by se přirovnat k tomu, že 
když člověka něco trápí a přijde k dok-
torovi, ten mu vyšetří srdce, natočí EKG, 
udělá rozbor krve. To podá obraz o celko-
vém zdravotním stavu člověka. Stejně tak 
fotosyntéza nám může poskytnout celistvý 
obraz o zdravotním stavu rostliny. 
Je obecně známo, že fotosyntéza spo-
třebovává oxid uhličitý. Existují i další 
faktory, které ji ovlivňují?
Fotosyntéza je úzce spjata se životním pro-
středním, ve kterém se rostlina nachází. 
Tedy odborně s mikroklimatickým režimem. 
To znamená, že kromě oxidu uhličitého je 
naprosto klíčové světlo, kterému se tu 
hodně věnujeme. Zabýváme se nejen vli-
vem intenzity slunečního záření, ale také 
vlivem spektrálního složení slunečního 
záření a jeho dynamikou. Dále studujeme 
jakým způsobem je fotosyntéza ovlivňována 
teplotou, zásobením vodou a minerálními 
živinami.
Souvisí spolu vůbec nějak fotosyntéza 
a GZK? Pokud ano, jakým způsobem se 
to projevuje?
Ukazuje se, že vlivem globální změny, 
znečištěním atmosféry (mění se spektrum 
dopadajícího záření) nebo vlivem snížené 
tloušťky ozónové vrstvy ve stratosféře, což 
může být způsobené ať už lidskou čin-
ností nebo sezónní variabilitou, dochází 

k poklesu nebo nárůstu intenzity ultrafialo-
vého záření. Třeba při průchodu korunovou 
vrstvou porostu dochází ke změně spek-
trálního složení, kdy se přednostně 
absorbuje modré záření, takže potom 
v podrostu nacházíme více červeného 
světla nebo dlouhovlnného červeného 
záření, což má vliv jak na fotosyntézu, 
tak na různé morfologické procesy, tedy 
na tvorbu biomasy, tvorbu listů, zakládání 
pupenů atd.
Dále se ukazuje, že v souvislosti se znečišťo-
váním atmosféry různými polutanty dochází 
k nárůstu podílu difúzního záření. Globální 
modely odhadují, že stoupající globální tep-
lota bude příčinou vyšší evapotranspirace 
(výparu), bude vyšší oblačnost, a to s sebou 
přinese i vyšší podíl difúzního záření. Difúzní 
záření ve spojení se změnou dalších mik-
roklimatických charakteristik jako je vodní 
sytostní deficit nebo teplota má pozitivní 
vliv na ukládání uhlíku v ekosystémech. To 
znamená, že dochází ke zvyšování ukládání 
uhlíku v ekosystémech. 
Je možné množství uloženého uhlíku 
v ekosystémech do budoucna předví-
dat?
Ano je to možné. Modely, které to predi-
kují, jsou ale poměrně složité. Kromě kvality 
záření zde významnou roli sehrává i teplota. 
Zatímco vyšší podíl difúzního záření vede 
spíš k vyššímu ukládání uhlíku, teplota může 
způsobovat ztráty uhlíku z ekosystému 
v důsledku zvýšené respirace. Navíc půso-
bení teploty je během vegetační sezóny 
rozdílné. V jarním období zvýšená teplota 
nahrává spíš tomu, že ekosystémy jsou 
dříve připraveny absorbovat CO2. Naproti 
tomu na konci vegetační sezóny, kdy rost-
liny přecházejí do dormantního stavu a jejich 
energetický výdej je minimální, vede zvý-
šená teplota k vyšším respiračním ztrátám 
uhlíku z ekosystémů než je jeho vlastní pří-
jem. To je dáno zejména dynamikou výdeje 
CO2 z půdního prostředí, který je na podzim 
stále vysoký. V konečném důsledku může 
docházet k negativní uhlíkové bilanci, tzn. 
že ekosystémy nakonec vydají více CO2 
než přijmou. 
V souvislosti s globální klimatickou změ-
nou se mimo nárůstu koncentrace CO2 
a teploty často zmiňuje i výskyt sucha. 

Zohledňujete při Vašem výzkumu i tento 
faktor?
Ano, jednou z důležitých mikroklimatických 
charakteristik, jejichž vlivem se zabýváme 
je i vodní sytostní deficit – obecně vlhkost 
vzduchu. Ta má velký vliv na vodivost prů-
duchů, což jsou otvory na povrchu listu, 
kterými jednak proniká CO2 dovnitř do listů, 
kde je následně v rámci biochemických 
reakcí asimilován na základní cukry, ale sou-
časně přes průduchy uniká z rostlin vodní 
pára. Rostliny tedy hledají neustále rovno-
váhu mezi příjmem CO2 a výdejem vodní 
páry – v podstatě se rozhodují, jestli budou 
trpět hladem, nebo žízní. Pokud se průdu-
chy uzavřou, rostlina sice neztrácí vodu 
z pletiv, ale zároveň nemůže přijímat ani 
CO2. To znamená, že fotosyntetické pro-
cesy se zpomalují nebo zastavují a rostlina 
„trpí hladem“. Naopak, pokud jsou prů-
duchy otevřené, CO2 proniká dovnitř listu 
a fotosyntéza běží rychle, ale zase ztrácí 
hodně vody. Tím může dojít až k nadměrné 
ztrátě vody do stavu, kdy by rostlina „trpěla 
žízní“. Proto rostliny stále udržují rovnováhu 
mezi těmito dvěma procesy. 
V praxi to znamená, že rostliny pěstované 
ve zvýšené koncentraci CO2 jsou na tom 
v období sucha lépe, než rostliny pěsto-
vané při normální koncentraci CO2. Naopak 
při delším vlhkém období se rozdíly trošku 
stírají. Uzavírání průduchů vede ke snížení 
transpirace a tím k efektivnějšímu využí-
vání vody rostlinou. Jedná se tedy o velmi 
významný ekologický důsledek působení 
zvýšené koncentrace CO2. 
Zdá se, že rostliny se dokáží klimatické 
změně související s nárůstem koncent-
race CO2 v ovzduší velmi dobře přizpů-
sobit. Je to tak?
Určitě se snaží. Musíme si ale uvědomit, že 
to není vždycky vliv jen jednoho faktoru, ale 
že v reálném prostředí ekosystému se vždy 
jedná o kombinaci více vlivů. To znamená, 
že rostliny dokáží například zvýšenou kon-
centraci CO2 poměrně efektivně využívat, 
zejména když se jedná o mladé nebo jed-
noleté rostliny. Horší už je to u dlouhověkých 
rostlin – stromů, případně když stromy, např. 
jehličnany, mají různé ročníky jehlic. Starší 
jehlice nejsou růstově aktivní a tím pádem 
u nich může docházet k aklimační depresi 
(zpětné regulaci) fotosyntézy. To znamená, 
že rostlina už není schopna efektivně využívat 
zvýšenou koncentraci CO2 pro fotosyn-
tézu. Aklimační deprese fotosyntézy může 
být navíc zesílena nedostatkem minerální 
výživy. Zpravidla se hovoří o limitaci foto-
syntézy a růstu rostlin, ke kterým dochází 
v důsledku nedostatečné minerální výživy 
dusíkem. Na úrovni biochemických reakcí 
to ale může být také nedostatek fosforu. 

Představujeme Laboratoř ekologické fyziologie rostlin Centra CzechGlobe

FOTOSYNTÉZA MŮŽE POSKYTNOUT CELISTVÝ OBRAZ O ZDRAVOTNÍM STAVU ROSTLINY

I to zmiňuje Otmar Urban, vedoucí Laboratoře ekologické 
fyziologie rostlin Centra výzkumu globální změny AV 
ČR, v. v. i. Devětatřicetiletý třinecký rodák vystudoval 
obor Biofyzika a chemická fyzika na Přírodovědecké 
fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je ženatý 
a je otcem dcery Anastázie. Mimo své vědecké práce 
v CzechGlobe pedagogicky působí na Ostravské 
univerzitě v Ostravě.
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Dá se z Vašich výzkumů usoudit, jak 
budou vypadat naše lesy v roce 2050?
Z hlediska zvýšené koncentrace CO2 
nehrozí zhroucení ekosystému. Naše 
i evropské výzkumy ukazují, že na zvýše-
nou koncentraci dynamičtěji reagují listnaté 
dřeviny, než jehličnaté. Z toho vyplývá, že 
budou postupně preferovány spíše listnaté 
dřeviny než jehličnaté. Na druhé straně zvý-
šené CO2 způsobuje nárůst kořenového 
systému, tzn. že kořeny dokážou z půdy 
získat více vody a v ní rozpuštěné minerální 
látky. Takže teoreticky by i zásobení vodou 
a minerálními látkami mělo být v pořádku. 
Problémem by mohlo být, že více vytvo-
řené biomasy bude vyžadovat i vyšší vstupy 
dusíku. To by mohlo nastat zejména v něk-
terých lokalitách s nízkou bonitou půdy. 
Dále může dojít ke změně biodiverzity. My 
konkrétně sledujeme, zda-li se ve zvýšené 
koncentraci CO2 změní teplotní optima 
důležitých fyziologických procesů a naše 
výsledky ukazují, že vyšší koncentrace CO2 
posouvá teplotní optima fotosyntézy smě-
rem k vyšším teplotám. To by na jednu 
stranu mohlo nahrávat tomu, že by se smrk 
mohl posouvat do nižších nadmořských 
výšek. Na straně druhé však mohou být 
rostliny adaptované na vyšší koncentraci 
CO2 v atmosféře náchylnější k mrazíkům 
nebo škůdcům. 
Doposud jsme si povídali o práci, kterou 
se zabýváte dlouhodobě a dá se říct, že 
ji důvěrně znáte. Plánujete v rámci Cen-
tra CzechGlobe nějaké nové přístupy či 
metodický posun?
I nadále bychom se chtěli zabývat tím, 
jak se změní chování rostlin při předpo-
kládané změně: změna koncentrace CO2, 
teploty, slunečního záření (kvalita, kvantita), 
změna minerální výživy. Tomu říkáme mani-
pulační, impaktové experimenty. Doposud 
tyto experimenty probíhaly jako jednofak-
torové. Trend, který se snažíme zachytit 
spočívá v tom, že díky výstavbě nových 
„open topů“, v lokalitě Domanínek, budeme 
schopni kombinovat 3 i více faktorů dohro-
mady. Tím se více přiblížíme reálné situaci, 
která nastává v přírodě. 
Úplně nejnovějším trendem, který se 
snažíme aplikovat je propojení klasického 
fyziologického nebo ekofyziologického 
výzkumu založeného na gazometrických 
metodách, fluorescenčních metodách atd. 
s výsledky metabolomických studií. To zna-
mená, že sledujeme změny v metabolismu 
rostlin, což by nám mělo pomoci odhalit 
molekulární mechanismus odezvy rostlin 
vůči globální klimatické změně. V pod-
statě to znamená, že rostlina je pro nás 
jako černá skříňka, kdy známe pouze vstup 
– počáteční impuls, který rostlině dáme, 
a dále známe její reakci na tento impuls. 
Nevíme ale, proč tak zareagovala a jaký byl 
mechanismus odezvy. Toto by mělo odhalit 
právě spojení mezi metabolomikou a fyzi-
ologií rostlin.

CZECHGLOBE MÍŘÍ DO INDOČÍNY

Koncem listopadu tohoto roku navštívili 
zástupci CzechGlobe, v rámci dohody 
o bilaterální spolupráci mezi Akademií 
věd a technologií Vietnamské socialis-
tické republiky a Akademií věd České 
republiky, Ústav tropické biologie (ITB 
VAT) sídlící v Saigonu. Cílem mise 
bylo navázání spolupráce při výzkumu 
sekvestrace uhlíku tropickými lesy 
Vietnamu. V průběhu návštěvy ředitel 
prof. M. V. Marek a vědecký tajemník 

Mgr. J. Kolman navštívili místa repre-
zentující základní typy vietnamských 
ekosystémů lesa. Byla vytipována loka-
lita, kde by bylo možné založit společnou 
stanici měření toků uhlíku a jeho uklá-
dání v tropickém lese. Na závěr bylo 
podepsáno Memorandum o vzájemné 
spolupráci a byly dohodnuty podrobné 
kroky realizace spolupráce včetně pří-
mého zapojení pracovníků ITB VAT 
do CzechGlobe formou Ph.D. studia. 

LABORATOŘ EKOLOGICKÉ FYZIOLOGIE ROSTLIN

Laboratoř ekologické fyziologie rostlin 
je začleněna do Sekce impaktových 
studií a fyziologických analýz a patří 
k nejtradičnějším oborům rozvíje-
ných v CzechGlobe. V současnosti 
zde pracuje 6 vědeckých pracov-
níků a 8 pracovníků na pozici juniorů 
a doktorandů.

Laboratoř se zabývá studiem vybraných 
fyziologických procesů rostlin v širokém 
časovém (od aktivace fyziologických 
procesů v řádu sekund až po procesy 
tvorby biomasy v řádu let) i prostoro-
vém měřítku (od aktivity enzymů až 
po toky látek v ekosystémech). Zvláštní 
důraz je kladen na studium ekofyzi-
ologie fotosyntézy a fyziologických 
procesů s ní souvisejících. Tyto procesy 
jsou studovány s důrazem na produkční 
aktivitu rostlin vystavených modifikova-
ným růstovým podmínkám dle scénářů 
předpokládané změny klimatu.

K hlavním cílům laboratoře patří:
•	 top-down analýza toků látek a ener-
gií v různých typech ekosystémů 
na základě detailní analýzy vertikálního 
profilu fyziologických vlastností porostů 
v ustáleném i dynamickém růstovém 
prostředí,

•	 poznání dopadů globální změny 
na fyziologii rostlin a produkční pro-
cesy v měřítku rostlina – ekosystém, 
a to zejména na základě multifaktoriál-
ních impaktových experimentů,
•	 poznání adaptačních a regulačních 
mechanismů souvisejících s dopady 
globální změny, včetně zjištění druhové 
a genotypové variability ve schopnosti 
adaptace.

Výše uvedená problematika je řešena 
v rámci různých projektů podpořených 
GA ČR, NAZV, MŠMT – projekty typu 
COST i Evropskou unií prostřednictvím 
7. Rámcového programu.

www.czechglobe.cz
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Návštěva britské velvyslankyně 
na Bílém Kříži
Dne 21. 9. 2012 navštívila eko-
systémovou stanici Bílý Kříž 
v Moravskoslezkých Beskydech 
velvyslankyně Britského království, 
její excelence J. E. Sian MacLeod. 
V návaznosti na představení řeše-
ných projektů souvisejících s globální 
klimatickou změnou zmínila a pod-
pořila myšlenku na vybudování 
nízkouhlíkové společnosti.

Den otevřených dveří v CVGZ
U příležitosti 12. ročníku Týdne 
vědy a techniky, jehož motto znělo 
„Energie vědy“, se 2. 11. 2012 
na pracovišti CzechGlobe CVGZ 
v Brně uskutečnil Den otevřených 
dveří. Pro studenty středních škol 
i pro veřejnost bylo připraveno pro-
mítání filmu z pracoviště, praktické 
ukázky měření a přednáška na téma 
globálního uhlíkového cyklu.

Výstava „Quo vadis, scientia?“
Ve dnech 1. – 15. 11. 2012 pro-
běhla v rámci Týdne vědy a techniky 
v Clam-Gallasově paláci v Praze 
výstava „Quo vadis, scientia?“ 
věnovaná výzkumným projektům rea-
lizovaných s podporou Operačního 
programu Výzkum a vývoj pro ino-
vace. Svou expozici zde představil 
i CzechGlobe. Výstava byla zahájena 
cyklem přednášek v režii pracovníků 
CzechGlobe věnovaných problema-
tice globální změny „Naše Země a my 
– jak se k sobě chováme, máme se 
rádi?“

STALO SE

Hanewinkel M., Cullmann D. A., Schelhaas Mart-Jan., Nabuurs Gent-Jan.,
Zimmermann N. E., Nature Climate Change, Sept. 2012

ZAUJALO NÁS

Autoři článku se věnují problému, který 
může, v souvislosti s předpokládanými 
změnami klimatu, výrazně ovlivnit eko-
nomickou hodnotu evropských lesů. 
Jejich úvaha se opírá o skutečnost, že 
distribuce jednotlivých druhů dřevin 
v Evropě je silně determinována klima-
tem. Proto předpokládané klimatické 
změny projevující se zejména změ-
nami teplot a distribucí srážek mohou 
mít i významné ekonomické důsledky. 
To povede, podle stupně klimatických 
změn odpovídajících jednotlivým IPCC 
modelům scénářů vývoje klimatu (scé-
nář B2 a A1FI), k určitému poklesu 
ekonomické hodnoty evropských lesů 
v důsledku ústupu hlavních ekonomic-
kých dřevin. 
Podle použitých modelů dojde 
v důsledku klimatických změn v mode-
lovém roce 2100 v severní a východní 
Evropě k nárůstu zimních teplot 
a k nárůstu letních teplot v medite-
ránu a ve východní Evropě. Množství 
srážek v zimě se ve střední a severní 
Evropě zvýší a naopak ve střední 
a jižní Evropě se v letních měsících 
množství srážek sníží. Tyto změny 
zapříčiní změnu růstových podmí-
nek hospodářsky významných dřevin. 
Z výsledků modelu EFISCEN počítají-
cího produkci dřeva nejvýznamnějších 
hospodářských dřevin Evropy vyplývá, 
že nejvíce ohroženou dřevinou je smrk 
ztepilý. Autoři předpokládají jeho ústup 
o 50% současné rozlohy. Podobná situ-
ace postihne i borové lesy. Na straně 
druhé, předpokládané změny klimatu 
nejvíce prospějí mediteránnímu typu 

dubu, jehož plošné zastoupení vzroste 
o více než 30%. Lze tedy očekávat 
i sníženou produkci dřevní biomasy, 
neboť jehličnaté porosty stále patří 
k těm nejproduktivnějším. S tím souvisí 
i snižovaní úložné kapacity evropských 
lesů pro uhlík. Tyto změny se výrazně 
projeví na trhu se dřevem. Bude chy-
bět významný segment dřevních 
sortimentů. To s sebou přinese i nároky 
na změnu zpracovatelské infrastruktury, 
která je v současné době orientována 
převážně na dřevo jehličnanů. 
Autoři ale ve své práci poněkud opo-
míjejí efekt lesního managementu. Sice 
připouštějí, že dojde k nárůstu zastou-
pení neevropských jehličnatých druhů, 
příkladem může být douglaska, ale 
zcela neberou v úvahu důsledky nových 
propracovaných postupů výchovy lesa, 
které mohou v konečném důsledku zmi-
ňované efekty globální změny snižovat.

-mvm-
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