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V zajetých kolejích

Po čtyřech hektických letech budování
výzkumné infrastruktury Centra excelence
CzechGlobe přišel konečně čas relativního
uvolnění. Období, které pro klíčové vědecké
pracovníky bylo spjato s naplňováním
monitorovacích indikátorů a specifikací
přístrojů pro jejich nákup přes výběrová
řízení, vystřídala doba, kdy se opět mohou
naplno věnovat vědecké práci.
Mají k tomu ideální podmínky - infrastruktura je k dispozici a vědecké týmy jsou
stabilizované. Zdá se, že toto spojení funguje a umožnuje, kromě standardního
získávání a řešení projektů, i zapojovat se do smluvního výzkumu. Zřetelné
je to např. u laboratoře metabolomiky,
která je díky smluvnímu výzkumu kapacitně téměř na 100% vytížena. Laboratoř
DPZ má kompletní vybavení k tomu, aby
mohla kromě vlastních úkolů, ke kterým
se zavázala v grantech, poskytovat služby
letecké laboratoře formou open-access.
Smluvní výzkum se daří úspěšně naplňovat

také Oddělení klimatického modelování,
které pro energetické firmy hledá možnosti zpracovávání meteorologických dat,
což umožňuje zvyšovat efektivnost využití
solárních a větrných elektráren.
Z úspěšných grantů je třeba vyzdvihnout získání prvního projektu v programu
HORIZON 2020, což se s projektem
ESMERALDA podařilo Oddělení společenských rozměrů globální změny. Tento tým
stejně tak jako Oddělení dopadů změny
klimatu na agrosystémy získal také projekt Norských fondů.
Uplynulý půlrok od slavnostního otevření
CzechGlobe byl spojený i s organizováním workshopů a letních škol - většinou
pod hlavičkou projektů OP VK. Za velmi
úspěšný lze považovat projekt HyDaP,
který skončil v září závěrečnou konferencí.
Během dvou let trvání umožnil realizačnímu týmu uspořádat 7 mezinárodních
workshopů a 5 diskuzních panelů. Ty daly
převážně studentům doktorandských

studií možnost prakticky se seznámit s nejmodernějšími technologiemi v leteckém
dálkovém průzkumu Země a jejich využitím při zkoumání ekosystémů, vody, půdy
atd. Další projekty nabídly letní školy zaměřené na systémovou biologii, biologii stresu
rostlin, ekofyziologická měření a na management projektů ve vědě a výzkumu.
Nazrál také čas, kdy se můžeme začít
věnovat věcem, které v posledním období
musely stát tak trochu stranou zájmu.
Mezi ně patří kultivační sféry na Bílém Kříži,
na kterých se po 17 letech provozu notně
podepsal zub času a musely projít generální
rekonstrukcí. I vedle nových moderních kultivačních komor v Domanínku se stále jedná
o unikátní experimentální zařízení. Však také
díky němu se nám v minulosti snadněji otvíraly dveře do prestižních „vědeckých klubů“
s tematikou impaktových experimentů. Také
proto výzkumná stanice na Bílém Kříži stále
zůstává pro služebně starší pracovníky
srdeční záležitostí.
Závěr letošního roku byl pro CzechGlobe
důležitý i proto, že projekt OP VaVpI
CzechGlobe prošel hodnocením mezinárodní komisí a zároveň se instituce
připravuje na pravidelnou mezinárodní
evaluaci ústavů Akademie věd, která proběhne v příštím roce. Ačkoliv s výsledky
hodnocení projektu budeme seznámeni
až počátkem roku 2015, slovům předsedy hodnotící komise, která přednesl
ve své závěrečné hodnotící řeči, musíme
dát za pravdu už teď. A to že „práce, kterou jsme za relativně krátkou dobu udělali
je obrovská, ale na pomyslný Mt. Everest
vědy je to ještě pořádný a strmý kus cesty.
My jsme zatím vybudovali základní tábor
a vystoupali do 1. výškového tábora…“.
S končícím rokem si tedy můžeme do roku
2015 přát, abychom se na naší cestě
dostali zase o kus výš!
-mš-

Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy patří ve struktuře CzechGlobe do Sekce
klimatických analýz a modelování. Oddělení se zabývá posuzováním dopadů změny klimatu na
agrosystémy, a to jak dopady na pěstování nejvýznamnějších polních plodin, tak na nové typy
kultur. Zároveň se snaží navrhovat a testovat adaptační opatření vedoucí ke zmírnění dopadů změny
klimatu či k akceleraci dopadů pozitivních.
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Hrozí nám vyšší riziko epizod sucha

Představujeme OdděleníPředstavujeme
dopadů změny klimatu na agrosystémy

říká Doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., vedoucí Oddělení dopadů změny klimatu na
agrosystémy. Vystudoval Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde absolvoval i
doktorandské studium v oboru Aplikovaná krajinná ekologie. Na MENDELU dosud působí na
Ústavu agrosystému a bioklimatologie jako vysokoškolský učitel. Absolvoval rovněž magisterské
studium na Právnické fakultě MU v Brně, kde se soustředil na problematiku norem na ochranu
přírody a ovzduší. Od roku 2010 pracuje v Centru CzechGlobe, na jehož formování se od začátku
podílel.
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říká Doc. Mgr. Ing. Miroslav Trnka, Ph.D., vedoucí Oddělení dopadů změny klimatu na agrosystémy. Vystudoval
Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně, kde
absolvoval i doktorandské studium v oboru Aplikovaná
krajinná ekologie. Na MENDELU dosud působí na Ústavu
agrosystému a bioklimatologie jako vysokoškolský učitel. Absolvoval rovněž magisterské studium na Právnické
fakultě MU v Brně, kde se soustředil na problematiku
norem na ochranu přírody a ovzduší. Od roku 2010
pracuje v Centru CzechGlobe, na jehož formování se
od začátku podílel.

V CzechGlobe jste zcela novým oddělením tematicky zaměřeným na klimatologii,
ta se v původním ÚSBE příliš nestudovala. Kdy jste začali uvažovat o nějakém
bližším propojení a spolupráci?
O ÚSBE jsme na MENDELU, odkud část
týmu pochází, věděli dlouho a dlouhá
léta jsme s některými pracovníky ústavu
spolupracovali. Když se začal formovat
projekt CzechGlobe, prof. Marek oslovil
prof. Žaluda z MENDELU a prof. Brázdila
z MU jestli nemají zájem podílet se na vzniku
koncepčně nové instituce. Zájem samozřejmě byl, protože jsme měli pocit, že se
tak konečně systémově propojí v rámci
jedné instituce zemědělství, lesnictví, toky
látek, klimatologie, hydrologie – tedy obory,
které patří dohromady, pokud se má dělat
analýza dopadu změny klimatu skutečně
mezioborově. Navíc se nám zdálo, že navrhovaný koncept Centra je opravdu cílen
na zajištění podmínek pro dlouhodobou
spolupráci mezi obory a že by tato idea
mohla fungovat. Stále věříme že naše nová
instituce má potenciál posunout úroveň
problematiky změny klimatu na novou
a doufejme že vyšší úroveň.
Z názvu oddělení vyplývá, že máte široký
záběr – sbíráte data, provádíte fyziologická měření, modelujete… Můžete blíže
popsat, čím se zabýváte?
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My někdy z legrace říkáme, že jsme takový
klimatologický CzechGlobe v malém, protože se také snažíme pochopit, jak fungují
systémy. Pracujeme tedy hodně s modely
a od samého počátku jsme se je snažili srovnávat s experimentálními daty, která jsme
získávali z jiných experimentů nebo je kupovali. Časem jsme zjistili, že data musíme
umět i sami měřit, a to abychom věděli, kde
mohou vznikat chyby, jak jsou velké nebo
jak se mohou lišit metody měření. Díky tomu
se pak můžeme lépe rozhodnout, která
data a z jakých databází stojí za to nakupovat. Nejvíce dat se snažíme získat z běžících
experimentů, protože je to efektivní způsob, jak data maximálně využít, a to i pro
jiné účely, než byla původně sbírána. Někdy
ale data nejsou dostupná, takže se neobejdeme bez vlastních experimentů. A v tom
je právě CzechGlobe úžasný – jednak kvůli
vybavení, které je tu dostupné, ale hlavně
kvůli lidem. Můžete přijít s návrhem experimentu za kolegy z jiných týmů a oddělení,
a ti nejenže nás nepošlou k šípku, ale přijdou ještě s vlastními nápady, co by se dalo
udělat navíc. A tak nakonec vznikají zajímavé věci a hlavně to funguje velmi rychle.
Nemělo by se nám tedy stávat, že než
na řešení nějaké problematiky napíšeme
úspěšný návrh projektu a začneme měřit,
tak to někdo udělá před námi.

Spolupráce mezi týmy v CzechGlobe
tedy skutečně funguje?
My máme pocit, že ano, a myslím, že v tom
není v CzechGlobe pěstovaná přívětivost
k hostům, protože většina našeho oddělení
fyzicky nesedí přímo na Bělidlech. Naopak
jako hosté si tu dávno nepřipadáme a velmi
rádi na Bělidla chodíme konzultovat nové
nápady a projekty. Obecně, tu pro nás
panuje příjemná atmosféra a to nám dává
energii jít dál. Je to určitý protipól toho,
co zažíváme u jiných partnerů s různými
administrativními záležitostmi a projektovými nároky.
V letošním roce uveřejnil prestižní časopis NATURE – Climate Change výsledky
vaší studie, které MZe zařadilo mezi
přínosné výsledky českého zemědělského výzkumu pro globální potravinové
zabezpečení. Čeho se studie týkala?
Dopad studie je možná do jisté míry přeceňován. My jsme prostě jako první konkrétně
poukázali na věc, která se nám zdá být
jasná, ale v literatuře byla dost opomíjená, či spíše se na ni zapomnělo zcela.
A to že v agronomii je třeba řešit potenciální dopady komplexně a neopomíjet ani
na první pohled jasné až banální faktory.
S kolegy z několika zemí v rámci projektu
Joint Programming Initiative jsme přemýšleli, kde jsou rizika pro budoucí produkci
potravin. Vybrali jsme si pšenici, protože
je celosvětově hlavní exportní potravina
a Evropa je jejím největším producentem.
Zjistili jsme, že v současných analýzách
dopadu změn klimatu na zemědělství
chybí identifikace dopadů různých jevů
nepřízně počasí. A to nejen klimatických
extrémů, ale patří sem např. i výskyt vyšších teplot v citlivých obdobích pšenice,
výskyt sucha, pozdních mrazů, holomrazy
v zimě a také to, co jsme letos pozorovali
u nás, že se v kritické době pro produkci
(doba setí nebo sklizně) není možné dostat
na pozemek s technikou kvůli vytrvalým
dešťům. Tyto faktory v dosavadních studiích byly opomíjeny, protože je obtížné je
modelovat a kvantifikovat jejich význam pro
výnos. Místo toho se používají fyziologické
modely, které říkají, jak pšenice v daných
podmínkách roste a jak bude růst v budoucím klimatu. Např. při nárůstu průměrné
teploty o 2 °C na tom Evropa spíš vydělá,
podle těchto modelů v nejbližších dekádách
budou výnosy pšenice v průměru vyšší.
Tyto modely však ne úplně korelují s realitou právě proto, že nezahrnují celou řadu
skutečností, které mohou produkci ohrozit.
Proto jsme se začali zajímat, jak často se
takové nepříznivé extrémy v současných
klimatických podmínkách mohou vyskytovat. A to bylo jádrem naší studie – řešíme

www.czechglobe.cz
jestli se sníží, nebo zvýší pravděpodobnost nepříznivých jevů. Jednou z inovací
je, že jsme se nezabývali jen jedním jevem,
ale asi jedenácti jevy v různých kombinacích, u nichž jsme určovali kumulovanou
pravděpodobnost. Samozřejmě v práci
pokračujeme dál, protože téma jsme zatím
jen nakousli. Existuje zde mnohem víc úskalí
a rizik a zatím jsme jen postihli ty nejvýznamnější jevy pro vybrané lokality Evropy.
Studie poukazuje na to, že uspokojení, že
změna klimatu pro potravinovou bezpečnost Evropy příliš mnoho neznamená, může
být liché. Může se stát, že sice průměrně
porostou výnosy, ale budou velké lokální
rozdíly. Např. letošní rok se zprvu zdál, že
bude katastrofálně špatný, pak se ukázalo,
že např. výnosy řepky jsou rekordní, ale
když se vyhodnotí celá sezóna, tak díky
tomu, že se část úrody nesklidila nebo spíše
se sklidila ve výrazně horší kvalitě, tak tento
rok nakonec skončí v průměru. A všechny
tyto věci se sešly v jednom roce na tak
malém území, jako je ČR.
Sledovali jste 11 různých jevů, ale vím,
že i vzhledem k projektu InterSucho ,
se zabýváte hlavně suchem. Je to tak?
Zabýváme se zemědělstvím, které obhospodařuje velkou část rozlohy ČR i Evropy
a je vlastně dominantním spotřebitelem
vody v Evropě. Takže vodní hospodářství a hospodaření s vodou v krajině pro
nás vždy bylo klíčovou otázkou, kterou se
s kolegy z našeho oddělení zabýváme už
přes 15 let. Dlouhodobě sledujeme změny
a trendy v půdní vlhkosti v ČR, zabýváme
se půdním deficitem a jeho dopadem
na vegetaci. První výsledky našich analýz,
které přednesl i Národní klimatický program, ukázaly, že se bude měnit vodní
bilance a existuje vyšší riziko epizod sucha.
Naše poslední studie ukazují, že půdní vlhkost v posledních 50 letech v kritických
obdobích od dubna do června klesá – systematicky se snižuje zásoba vody v půdě.
Projekt InterSucho nám pomohl realizovat
vizi a vytvořit systém, který bude monitorovat obsah vody v půdě v takovém rozlišení,
aby to bylo prakticky aplikovatelné, ale aby
se data dala zároveň použít pro strategické
studie a systém dokázal pracovat i s podmínkami budoucího klimatu. Vznikl tak web
(www.intersucho.cz), který pro celou ČR
monitoruje v týdenních krocích výskyt a případné dopady sucha. Tutu naši aktivitu
využitelnou přímo v zemědělské praxi vítá
i Agrární komora ČR, se kterou spolupracujeme. Monitoring je strašně důležitý pro
to, aby zemědělec s informacemi od nás
mohl v kritickém období udělat zodpovědné
rozhodnutí.
Upřímně, my považujeme sucho v ČR
za významnější, než může být třeba
ve Středomoří, byť evropská projektová
a dotační politika je postavena úplně
jinak. Středoevropské zemědělství a zvlášť
to české je adaptováno na poměrně
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Oddělení dopadů změny klimatu
na agrosystémy patří ve struktuře
CzechGlobe do Sekce klimatických
analýz a modelování. Oddělení se
zabývá posuzováním dopadů změny
klimatu na agrosystémy, a to jak dopady

rovnoměrně rozložené srážky a nemáme
žádné dodatečné zdroje vody – ani velké
vodní plochy a řeky nebo velké zdroje podzemních vod. Jsme takřka výlučně závislí
na srážkách a jakákoliv změna v hydrologickém cyklu se v ČR projeví. Zranitelnost
českého zemědělství je podle našeho
názoru značná a pod závlahou je minimální
množství ploch. Současně máme problémy s degradací půd a ty mají sníženou
schopnost zadržovat vodu. My zatím ani
nevíme, jaké jsou aktuální zásoby vody
v půdě a jak se budou vyvíjet. To je pro
zemědělce smrtící mix a navíc je to znevýhodňuje v konkurenčním boji, protože
např. němečtí zemědělci mají nejen lepší
informace, ale i větší srážkovou jistotu díky
panujícím klimatickým podmínkám.
Vedou Vaše výsledky k nějakým adaptačním opatřením?
V souvislosti s krajinou často skloňujeme
resilience krajiny – tzn. pružnost a odolnost
systému, která je při všech výše uvedených rizicích relativně velká, ale současně
je třeba vnímat, že s časem riziko bude
stoupat. V příštích dekádách nás Sahara
na jižní Moravě nečeká. Může však a dosti
pravděpodobně bude docházet k výrazným vláhovým deficitům v rámci sezóny,
k poškození trvalých kultur, jako jsou vinice
a sady, až třeba pro jednotlivé zemědělce
k likvidačnímu kolísání výnosu. Tyto hrozby
tu reálně jsou.

na pěstování nejvýznamnějších polních
plodin, tak na nové typy kultur. Zároveň
se snaží navrhovat a testovat adaptační
opatření vedoucí ke zmírnění dopadů
změny klimatu či k akceleraci dopadů
pozitivních.

Adaptace na rozdíl od mitigace se nedají
centrálně řídit pomocí legislativy, proto je
důležitá diverzifikace, tzn. nespoléhat se
na jednotlivé plodiny, jako je to teď, ale
soustředit se na vyšší přidanou hodnotu produkce v krajině. Musíme se vrátit k věcem,
které jsme opustili a přizpůsobovat tomu
plodiny. Velký potenciál je ve šlechtění,
v genetice, v existujících technologiích. Zase
je to o tom, aby věda produkovala prakticky použitelné výsledky. Tady vidím problém
v systému financování vědy, v pohledu na to,
co je výzkum základní a co aplikovaný. Např.
náš projekt InterSucho je typickým příkladem, kdy jsme začínali základním výzkumem
a došli jsme k aplikovatelným výsledkům.
Grantový systém rozlišuje podporu základního a aplikovaného výzkumu, ale je těžké
najít tu hranici, která vlastně neexistuje. Právě
to sucho (monitoring a hledání adaptačních
opatření) je příkladem základního výzkumu,
jehož výstupem je aplikovatelná informace.
Žádná soukromá firma ale výzkum monitoringu sucha nebude financovat, protože
adaptace je lokální a vývoj a provoz takového systému pro jednu firmu je nerentabilní.
Dopady a přínos systému je vázán na konkrétní subjekty, přičemž každý subjekt má
jiné priority. Proto nelze věc jako monitoring
sucha komerčně přímo využít. Na druhou
stranu praxe očekává, že věda tyto informace dodá, když je zřejmé, že takový
systém lze technicky realizovat.
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Jak obstál Římský klub
ve svých prognózách?

ZAUJALO NÁS

G. Turner
Římský klub je nezávislá organizace
vědců založená v roce 1968. Jejich hlavní
myšlenkou je , jak i napovídá samotný
název klubu, že abychom se mohli
vyhnout osudu Římské říše, je potřebné
změnit dosavadní globální vývoj.
Celosvětovou pozornost si v roce 1972
vysloužila jejich publikace “Limity růstu“,
která upozorňovala na neudržitelnost
pokračujícího růstu spotřeby přírodních
zdrojů a energie. Z celkově 12 analyzovaných scénářů v globálním modelu
World3, překročení ekologické kapacity a následnému kolapsu by se bylo
možné vyhnout pouze v tom případě, že
by došlo k zásadním změnám v sociálním chování a technologický pokrok by
předběhl degradaci prostředí a vyčerpávání zdrojů. Tyto závěry byly vnímány
jako příliš pesimistické a poměrně rychle
po vydání knihy zejména ekonomové
kritizovali její závěry. I když tato kritika
byla z větší části technicky a vědecky
nepřesná, či založena na scénářích neodpovídajících „obvyklému průmyslu“ (BAU
- Business As Usual, „ekonomika jako
doposud“), dnes je obecně přijímáno,
že se prognózy Římského klubu nakonec nenaplnily. Australský vědec Graham
Turner ve své práci podrobně zkoumal,
jak původní scénáře Římského klubu
doposud obstály v konfrontaci s realitou.
Z výsledků vyplývá, že vývoj modelovaného scénáře BAU, tedy takového,
kdy nedojde k zásadnějším změnám

v populačním a ekonomickém růstu,
doposud poměrně dobře odpovídá
skutečnosti ve většině sledovaných
parametrů. Nelze tedy zatím tvrdit, že
prognózy Římského klubu se nenaplnily.
Naopak, tato práce upozorňuje, že současné ekonomické problémy projevující se
v globální finanční krizi, jakožto i problémy
s těžbou ropy na globální úrovni, mohou
být první příznaky odklonu od fungování
ekonomiky „jako doposud“. Obzvláště
zásadní pro další globální vývoj je těžba
ropy, která dnes pohání 95 % veškeré
dopravy, a jakékoliv významnější narušení její těžby by se projevilo i poklesem
ekonomické aktivity. Současné analýzy
naznačují, že se nacházíme v období
maximální těžby konvenční ropy, tedy té
nejlevnější a energeticky nejvýhodnější.
Jedním ze závěru této studie je, že
globální pokles je potenciálně možný
a v mnoha ohledech by mohl nastat
mnohem dříve, než se většina lidí
domnívá. Pokud se však ekonomiky
světa ze současných problémů dostanou
a v nejbližších letech bude nastartován
ekonomický růst, pak bude možné tvrdit,
že Římský klub a jeho prognózy naštěstí
zůstaly nenaplněny. (Obr. 1).
-aaCitace: Turner, G. (2014) ‘Is Global Collapse
Imminent?’, MSSI Research Paper No. 4,
Melbourne Sustainable Society Institute,
The University of Melbourne.

STALO SE
Návštěva profesora Baldocchiho
V červenci pobýval v CVGZ na pracovní návštěvě prof. Dennis Baldocchi z Univerzity
v Berkley, jeden z nejuznávanějších světových odborníků v oblasti biometeorologie
a ekosystémové ekologie. Během týdenní
návštěvy kromě prezentace přednášek věnoval svůj čas i odborným diskusím s mladými
vědci, doktorandy i techniky, kterým neváhal poskytnout užitečné rady vycházející
z vlastních experimentálních zkušeností. Při
návštěvě ekosystémových stanic a atmosférické stanice v Křešíně byl mile překvapen
špičkovou úrovní vybavení výzkumných zařízení i prací vědců a techniků.
Otevřená věda
6.–10. 10. 2014 proběhl v CVGZ v rámci
pravidelné akce pořádané AV ČR „Otevřená
věda“ kurz biologie pro středoškolské učitele.
Kurz nabídl sérii přednášek s praktickými
cvičeními napříč biologickými obory, které
budou pro zúčastněné zdrojem nových
poznatků pro zpracování pilotních hodin
a inovaci výuky. Kurzu se zúčastnila dvacítka středoškolských učitelů z celé ČR.
CVGZ poskytlo mj. laboratoře s potřebným
vybavením.
Týden vědy a techniky
1.–15. 11. 2014 proběhla pod hlavičkou
AV ČR celostátní akce Týden vědy a techniky. V letošním roce se CVGZ do této akce
zapojilo aktivní účastí na prezentaci vědy
v nákupní galerii Vaňkovka, dnem otevřených
dveří v laboratořích Pavilonu P. G. Jarvise
v Brně a v týdnu od 10. do 14. 11. cyklem
populárně naučných přednášek pro širokou
veřejnost na brněnské hvězdárně.
Jak dýchá Brno
10. 11. 2014 byl na brněnské hvězdárně za přítomnosti předsedy AV ČR
prof. Drahoše odstartován projekt regionální spolupráce na měření výměny CO 2
mezi městem a atmosférou.
Česko-islandský workshop
20.–21. 11. 2014 uspořádalo CVGZ v Praze
česko-islandský workshop „Ecosystem
services and sustainable development: integrating experiences from different regions
and scales“. Bilaterální workshop představil
zkušenosti s uplatňováním a implementací
rámce ekosystémových služeb především
v ČR a na Islandu, ale rovněž v sousedních
zemích a regionech.
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Obr. 1: Standardní scénář „obvyklého průmyslu“ (BAU) podle publikace Římského klubu Limitů růstu (přerušované
čáry) ve srovnání s realitou následujících 40 let, tedy období 1970 až 2010 (plné čáry). Srovnávané parametry jsou:
globální znečištění a podíl zbývajících neobnovitelných zdrojů (a), průmyslová výroba, potraviny a služby (modrá horní křivka ukazuje elektřinu, střední křivka ukazuje vzdělanost dospělých a dolní křivka vzdělanost dětí), všechny
v propočtu na obyvatele (b), vývoj populace, porodnost a úmrtnost (c).
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