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Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i

V HODNOCENÍ JSME OBSTÁLI SE CTÍ, NA VAVŘÍNECH ALE NEUSÍNÁME

Vstup do roku 2016 se nesl ve znamení významné
organizační změny avizované již v minulém čísle
Newsletteru. Akademický sněm na XLVII. zasedání v prosinci 2015 schválil rozdělení Centra
výzkumu globální změny AV ČR na dvě části.
Malá část rozdělené instituce mimo CzechGlobe
přešla na Mikrobiologický ústav AV ČR a z části
CzechGlobe vznikl nový Ústav výzkumu globální změny AV ČR. Po několika reorganizacích
v minulých letech tak konečně vznikl kompaktní
ústav s jednoznačně definovaným zaměřením.
CzechGlobe začal psát novou snad ještě úspěšnější kapitolu své historie jako doposud. To, že
jsme úspěšní minimálně v posledních letech,
se projevilo ve výsledcích pravidelné evaluace
všech ústavů Akademie věd, organizované formou hodnocení výzkumných týmů. Dvoufázové
hodnocení probíhalo celý loňský rok a výsledky
byly zveřejněny letos na jaře. Je samozřejmé,
že při hodnocení výzkumných týmů je hlavní
důraz kladen na kvalitu dosažených výsledků
a přestože jsme „mladá instituce“ – vždyť některé
týmy mají za sebou sotva pět let existence, což

je právě délka sledovaného období – byla kvalita našich výsledků vysoce hodnocena. Vedle
vědecké úrovně se komise vyjadřovala také
k dalším aspektům. Například velmi ocenila význam našeho výzkumu pro společnost a zároveň
spolupráci CzechGlobe s veřejným i privátním
sektorem. V těchto souvislostech vyzdvihla obrovskou společenskou poptávku po výzkumu
Oddělení dálkového průzkumu Země. Dalšího
velice kladného hodnocení se nám dostalo v oblasti posuzování zapojení do mezinárodních
aktivit, kde jsme zabodovali hlavně pěti úspěšnými a platnými účastmi v programu Evropských
výzkumných infrastruktur ESFRI. Z hlediska budoucnosti CzechGlobe je pro nás důležitý a velmi
příznivý závěr hodnotící strategii a předpoklady
pro udržitelnost. Ty díky špičkovému vybavení,
dosavadním výsledkům, věkové struktuře i projektové úspěšnosti máme vynikající.
I bez výsledků hodnocení je nám všem jasné, že
jedním z předpokladů úspěšné instituce je také
projektová úspěšnost. Do psaní projektů jsme se
od začátku roku vložili opravdu s vervou, o čemž

svědčí 21 podaných návrhů projektů do GAČR
a 7 projektů do HORIZON 2020. V letošním roce
se nám rovněž podařilo přistoupit do projektu
ERA4CS v programu HORIZON2020.
Kromě nutnosti podávat projekty jsme si
v CzechGlobe vědomi i toho, že musíme aktivně pracovat s odbornou i laickou veřejností,
neustále vyhledávat a nabízet možnosti spolupráce. Proto jsme společně s Českou styčnou
kanceláří v Bruselu (CZELO) zorganizovali 13.
dubna odborný seminář „Komplexní výzkum
příčin a důsledků globální změny“. Na semináři
byla zástupcům evropských institucí v Bruselu,
asociací a odborných platforem a představitelům
cíleně vytipovaných výzkumných institucí představena výzkumná infrastruktura CzechGlobe,
vybrané výzkumné týmy a jejich aktivity, současné mezinárodní spolupráce, ale především
příležitosti a potenciál pro spolupráce nové.
Akce plánovaná téměř půl roku se s blížícím termínem potýkala s problémy. Od nejistoty, zda
se seminář díky bruselským teroristickým útokům vůbec uskuteční, zda zajistíme účast, až
po stávku letových dispečerů během konání
akce, která znemožnila účast nejen některým
našim klíčovým spíkrům, ale i části pozvaných
hostů. I přesto všechno byl seminář vydařený
a díky první vlaštovce v podobě jednání o novém partnerství s významnou zahraniční institucí
snad i úspěšný. V Bruselu nakonec nezůstalo jen
u jedné akce. Ředitel CzechGlobe -prof. Marek
byl historicky prvním hostem Science Café, které
v předvečer semináře v Plzeňském domě uspořádalo CZELO spolu s dalšími partnery. Tématem
veřejné neformální moderované diskuse byla
globální změna v kontextu závěrů klimatické konference COP 21. Z pléna mj. zazněly otázky
týkající se změny klimatu, jak se projeví např.
na biodiverzitě, zemědělské produkci potravin,
společnosti ale i otázka obchodování s emisemi.
Diskuse sklouzla i k takovým tématům, jako je
ochota společnosti přispívat na vědu, což svědčí
o tom, že dané téma rozhodně nepatří pouze
k českým specifikům.-mš-
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Představujeme Oddělení
Představujeme
ukládání uhlíku v krajině

Oddělení
NAŠÍ ÚLOHOU
dopadů
V CZECHGLOBE
změny klimatu
JE PROPOJOVÁNÍ
na agrosystémy
TÝMŮ
říká doc. RNDr. Pavel Cudlín, CSc., vedoucí Oddělení ukládání
uhlíku v krajině v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Vystudoval
obor geobotanika na Přírodovědecké fakultě UK. Od roku 1974
byl zaměstnán v Ústavu krajinné ekologie ČSAV (v současnosti
Ústav výzkumu globální změny AV ČR), kde v roce 1980 ukončil
interní aspiranturu na téma „Vliv pesticidů na ektomykorhizní houby
a mykorhizy semenáčků borovice lesní“. Od 80. let přednáší nebo
je garantem specializovaných kurzů na několika univerzitách,
kde je zároveň členem oborových rad a vedoucím diplomantů
a doktorandů. Absolvoval celou řadu pobytů na zahraničních
pracovištích.

Z toho, co uvádíte, mi vyplývá, že svůj
výzkum dokážete přizpůsobit společenské poptávce. Je to tak? A na jakých
projektech teď pracujete?

To je pravda, prošli jsme dlouhým vývojem. Před
mnoha lety jsme se intenzivně zabývali studiem
kořenových systémů, mykorhizy a zabýváme se
tím dodnes. Pak jsme se asi 20 let ve spojitosti
s kořenovými systémy soustředili na problema-

Kdybychom se nedokázali přizpůsobit společenské poptávce, těžko bychom získali nějaké
projekty. V současné době řešíme dva projekty
v rámci evropských aktivit COST, finančně podporovaných MŠMT, ve kterých jsem zástupce
ČR. Jeden projekt se týká udržitelného poskytování ekosystémových služeb horských lesních
ekosystémů. Studujeme, jak fungují horské ekosystémy ve výškovém transektu v Krkonoších,
a to od přirozených horských smrčin až po kosodřevinu, která na ně navazuje. Dále zjišťujeme,
jak na tomto území ovlivňují jednotlivé zájmové
skupiny udržitelné využívání přírodních zdrojů,
které je podmínkou pro správné fungování
ekosystémů. Druhý z projektů COST, opět orientovaný na Krkonoše, se týká vztahu podzemní
biodiverzity a ekosystémových funkcí (především
produkční). Produkční funkcí rozumíme produkci
dřeva, což většina lidí od lesů hlavně očekává,

tiku chřadnutí lesů ve střední Evropě. V roce 1998
jsme začali pracovat na vyloženě krajině ekologických projektech, které souvisely s tehdejšími
povodněmi, a týkaly se retenční schopnosti lesa
v malých povodích. Od roku 2000 jsme se zapojili do projektů hodnotících ztráty biodiverzity
a v posledních deseti letech jsme začlenili naši
práci do konceptu ekosystémových služeb, což
je podklad pro ocenění užitků, které společnost
získává z ekosystémů.
Co se týká současných aktivit, vzhledem k naší
kapacitě se musíme omezit jen na určitou část
širokého záběru, který jsem vyjmenoval. Z názvu
Oddělení ukládání uhlíku v krajině ale jasně vyplývá, že naše aktivity se točí kolem uhlíku,
protože téma sekvestrace uhlíku a fotosyntéza
je klíčovou otázkou v CzechGlobe už od jeho
začátků. Při studiu lesních ekosystémů se proto
zaměřujeme na podzemní část koloběhu uhlíku,
konkrétně se zabýváme zpřesňováním prognóz
změn stavu lesních ekosystémů a změn ve využití území, které mohou významně změnit bilanci
uhlíku na krajinné úrovni.

ale les má mnoho dalších funkcí, např. ochlazuje
ovzduší evapotranspirací, má protipovodňovou
funkci a rovněž zmírňuje sucho, dále má funkci
rekreační atd. Naší úlohou je právě především
měření produkční, evapotranspirtační a vodoretenční funkce lesa v souvislosti s podzemní
biodiverzitou. Tu zkoumáme pomocí molekulárně
biologických metod, kterými zjišťujeme složení
půdní mikroflóry, a to především mykorhizních
hub. Proto jsem také zmiňoval, že propojujeme
úrovně výzkumu od molekulární až po krajinu.
Řešíme i dva projekty financované z Norských
fondů pracující na krajinné úrovni, projekt
CzechAdapt, který koordinuje kolega prof. Trnka
a podílí se na něm více týmů z CzechGlobe, a projekt Lapland, který koordinuje Výzkumný ústav
meliorací a ochrany půdy ve Zbraslavi. V obou projektech máme podobnou úlohu, a to modelování
vybraných ekosystémových funkcí a služeb od malého povodí až po celou republiku. Přímo v týmu
sice modeláře nemáme, ale už mnoho let na těchto
otázkách spolupracujeme s doc. Pechancem
z Katedry geoinformatiky PřF UP v Olomouci.

Hned na začátku našeho rozhovoru se
musím zeptat, co si představit pod názvem Vašeho oddělení.

biodiverzity v plnění ekosystémových funkcí jako
podkladu pro dnes významné oceňování ekosystémových služeb.

Název našeho oddělení „Oddělení ukládání uhlíku
v krajině“ může někomu připadat pro oddělení
vědeckého ústavu trochu nezvyklý. V rámci
ústavu jsme navíc zařazeni v sekci Humánních
dimenzí dopadů globální změny, což je nová
vědecká sekce vytvořená během realizace projektu CzechGlobe, kam kromě našeho týmu patří
ještě Oddělení společenského rozměru globální
změny, které především sekci profiluje. Naše
oddělení pak funguje hlavně jako „propojující článek sekce“ s ostatními týmy ústavu, a tím jsme
v rámci ústavu unikátní.

Vím, že Váš tým má v rámci ústavu dlouhou tradici a široký záběr…

Jak takové propojování vypadá?
Člověk zvenčí by si o ústavu mohl myslet, že
je nehomogenní a jeho zaměření dost různorodé, se širokým spektrem aktivit. A právě
propojování různých úrovní a měřítek zkoumání
vlivu environmentální změny na roli biodiverzity
ve vybraných fázích procesu sekvestrace uhlíku
v krajině, což znamená ukládání uhlíku v biomase a v půdě, je jednou z hlavních úloh našeho
oddělení. To činíme jak vertikálně, tak horizontálně. Vertikálním směrem propojujeme studia
biologických systémů na hierarchických úrovních
od molekuly, přes buňku, mikroorganismus, rostliny, ekosystém, krajinné segmenty až po krajinu
a celorepublikovou úroveň. Přístupu, kdy srovnáváme různá měřítka, od velikosti výzkumných
ploch 50 x 50 metrů přes malá povodí od 5 až
do 450 km2 až po region a celorepublikovou
syntézu, se říká scaling a bez něj bychom se již
dnes těžko obešli.
Horizontálně propojujeme různé obory a přístupy
výzkumu, a to od studia čistě biologických systémů ke studiu socioekonomických systémů.
Samozřejmě se nemůžeme zabývat všemi
obory ekologie rostlin, ale soustředíme se jen
na ty části rostlin a ekosystémů, se kterými léta
pracujeme, abychom nedublovali své aktivity
s ostatními týmy.

O které konkrétní aktivity se tedy jedná?
Zjednodušeně můžeme říct, že se zabýváme
podzemní biodiverzitou, tvořenou půdními mikroorganismy a kořenovými systémy, stavem lesních
ekosystémů, kde se zaměřujeme na ty s převahou smrku ztepilého, biodiverzitou v krajině a rolí
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Jaké modely využíváte a co umí?
Z hlavních modelů, se kterými pracujeme a využíváme, jsou to Land Change Modeller a Urban
Planner, pomocí nichž děláme prognózy vývoje
krajinného pokryvu do roku 2100 podle několika klimatických modelů a emisních scénářů.
Pro modelování sekvestrace uhlíku na úrovni
malých a středních povodí až po celorepublikovou úroveň používáme stejné uhlíkové zásobníky,
jako definuje model InVest. Na malých povodích pracujeme nejčastěji a modelujeme na nich
i odnos látek z povodí tzn. erozní procesy. Pro
modelování změn biodiverzity využíváme model
GLOBIO modelující ohrožení současné biodiverzity v české krajině. Dále pracujeme s modelem
MARXAN, který navrhuje, které z doposud nechráněných oblastí, vycházejících z mapování
NATURA 2000, by bylo nejefektivnější nějakým
způsobem chránit, a to ať už územní ochranou, o které víme, že se asi hlavně z politických
důvodů příliš rozšiřovat nebude, anebo třeba
nějakým ekologicky šetrným managementem.

Oddělení ukládání uhlíku v krajině
Oddělení ukládání uhlíku v krajině je
ve struktuře CzechGlobe zařazeno
v Sekci humánních dimenzí dopadů globální změny. Zde se v rámci zkoumání
ekosystémových služeb snaží propojit různé úrovně a měřítka zkoumání vlivu
environmentální změny (synergického působení klimatických faktorů a znečištění
prostředí) na roli biodiverzity ve vybraných fázích procesu sekvestrace uhlíku

v ekosystému a v krajině (ukládání uhlíku v biomase a v půdě). Aktivity oddělení
se ve spolupráci s dalšími týmy ÚVGZ
a řadou externích odborníků proto pohybují od úrovně jedince přes společenstvo
a ekosystém až ke krajině.
V současnosti v oddělení pracuje s různou
výší úvazku 12 vědeckých pracovníků, z nichž tři jsou zahraniční, 5 doktorandů a 4
pracovníci na pozici laborantů a techniků.

Už několikrát jste zmínil, že se při práci
soustřeďujete na malá povodí. Můžete
to nějak více vysvětlit?
Vše opět souvisí s ukládáním uhlíku. Malá
a střední povodí jsou velmi důležitá pro studium
ekosystémových funkcí, speciálně koloběhu vody
a látek, protože na výstupu lze zjistit, co z celého povodí odchází. Pro navržení vhodného
managementu uhlíkového cyklu pro fixaci uhlíku
do vegetace a zvyšování obsahu uhlíku v půdní
organické hmotě je potřeba v prvé řadě vyčíslit
zásoby i toky uhlíku na lokální, regionální a globální úrovni. Proto už delší dobu jako modelové
území využíváme pro vyčíslení uhlíkových zásob,
toků a celkové uhlíkové bilance malá a střední povodí - povodí Všeminky (24 km2), horní povodí
Stropnice (100 km2) a povodí Dřevnice (450 km2).
Nejprve jsme vytvořili digitální mapu biotopů
studovaného území a jednotlivým biotopům
jsme přiřadili zásoby nadzemního a podzemního uhlíku. Na základě výsledků pak můžeme
odhadnout množství zadržovaného uhlíku pro
větší území, popř. pro celou Českou republiku.
V souvislosti se studiem malých povodí musím
zmínit dlouholetou spolupráci s doc. Hruškou
z Oddělení biogeochemických a hydrologických
cyklů, jehož tým má ve výzkumu biogeochemických cyklů v ČR nejdelší tradici a zabezpečuje síť
povodí GEOMON; ve všech povodích sítě máme
vlastní plochy pro studium stavu lesa.

Během našeho povídání jsme zašli
do historie. V čem spatřujete další perspektivu směřování oddělení, a to i z hlediska praktické využitelnosti výsledků?
Samozřejmě, že budeme pokračovat v tom,
co jsem zde popsal. Ještě jsem nezmínil projekt INTERSUCHO, k jehož řešení nás přizval
prof. Trnka. Téma sucha je v současnosti závažné
a diskutované a o výsledky jeho studia je stále
zájem, takže spolupráce trvá i nadále. S oddělením Mgr. Vačkáře spolupracujeme na modelování
vybraných ekosystémových služeb a v rámci projektu TA ČR pracujeme na inovaci metodiky pro
stanovení ekologické újmy na základě hodnocení
biodiverzity a její zavedení do praxe.

COP21 – úspěch, nebo zklamání?
V závěru loňského roku se v Paříži konala
velmi očekávaná klimatická konference
COP21, od které se čekalo, že naváže
a zpřísní pravidla pro uvolňování emisí
skleníkových plynů přijatá v Kjótském
protokolu. Konference se nakonec účastnili
všichni vrcholní představitelé hlavních
ekonomických světových mocností
a celkem představitelé 196 zemí světa.
Došlo k uzavření dohody, ve které se státy
světa zavazují ke snížení emisí tak, aby
globální oteplování od počátku průmyslové
revoluce nepřekročilo 2 °C, ideálně 1,5 °C.
V dubnu tohoto roku byla zahájena ratifikace
smlouvy, která vejde v platnost za podmínky,
že ji podepíše alespoň 55 zemí světa
produkujících alespoň 55% emisí.
Již před konferencí a také po jejím
skončení, se odborná i laická veřejnost
rozdělila na dva tábory. První, výsledky
konference vítající, a druhý tábor, který
je k dohodě spíše skeptický, neboť ji
považuje pouze za formální záležitost
a nedostatečně ambiciózní. Podle plnění
dosud platných závazků by totiž došlo

k oteplení nejméně o 2,7 °C, přičemž
dosavadní globální oteplení již na několik
měsíců dosáhlo hranice 1,4 až 1,5 °C. Pro
naplnění dohody tak bude rozhodující, jak
se k ní postaví klíčoví hráči, jako USA,
Čína, Rusko, Indie a Brazílie a nakolik se
všechny země dokáží oprostit od využívaní
fosilních zdrojů a rozvíjet nové čistší
technologie.
Podle Alexandra Ače z CzechGlobe,
přímého účastníka a pozorovatele
konference COP21, který se tématu
dlouhodobě věnuje, je Pařížská smlouva
přelomová v tom, že se všichni politici
shodli, že změna klimatu je vážný
environmentální a společenský problém
a je potřeba ho řešit na globální úrovni. To je
určitě obrovský krok vpřed a nevyhnutelná
podmínka nastartování snižování emisí.
Na druhou stranu, v přijaté smlouvě
nefiguruje žádné zpoplatnění fosilních
zdrojů, a tudíž veškeré snižování emisí je
prakticky na bázi dobrovolnosti, a jak víme,
tento přístup ke změně klimatu v minulosti
nefungoval.
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Lesy ochlazují klima víc,
než se předpokládalo
Zdravé lesy hrají zásadní roli při zachování
stabilního podnebí. Tři nové studie přináší
další důkazy, že toto obecně známé konstatování platí ještě více, než se doposud
zdálo. Kromě pohlcování a ukládání oxidu
uhličitého (CO2) a regulace vodního režimu, ovlivňují lesy i tvorbu oblačnosti. Nové
poznatky mohou vést i k přehodnocení odhadů toho, jak rychle se bude s přibývajícím
obsahem CO2 v atmosféře oteplovat.
Spalování fosilních paliv uvolňuje do atmosféry kromě CO2 i významné množství
aerosolů, které mají ochlazující účinek, zejména kyselinu sírovou. Její molekuly působí
jako kondenzační jádra pro vodní páru a přispívají ke zvýšené tvorbě oblačnosti. Tím
je maskován oteplující efekt skleníkových
plynů. Tento účinek aerosolů je známý pod
názvem globální stmívání. Pokud však lesy
v minulosti přispívaly k tvorbě oblačnosti více,
než se doposud předpokládalo, je zřejmě
ochlazující efekt antropogenních aerosolů
v klimatických modelech nadhodnocený.
Podmínkou vzniku oblačnosti jsou pevné
částice, aerosoly. Přirozeně jsou tvořeny
z pouštního prachu, krystalů soli z oceánů,
nebo z dimetylsulfátu pocházejícího z fytoplanktonu. Asi polovina aerosolů vzniká
nukleací z molekul plynů (např. dimetylsulfátu, oxidu siřičitého), na které se nabalují
nečistoty v atmosféře a postupně vytvářejí pevné částice. Výsledky experimentu
CLOUD, jehož hlavním cílem je zkoumat
vliv kosmického záření na tvorbu oblačnosti,
ukázaly, že významný podíl na tvorbě aerosolů mají i lesy. Ve dvou článcích v časopise
Nature tým profesora Jaspera Kirkbyho
z CERNu ukázal, že molekuly alfa-pinénu
produkované z borovic, dokáží formovat
dostatečně velká kondenzační jádra pro
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tvorbu oblačnosti i bez významnější přítomnosti kyseliny sírové, jíž se doposud
připisovala klíčová role při tvorbě aerosolů.
Pro svoje experimenty využili komoru, která
dokáže simulovat různé podmínky v atmosféře bez nečistot, které doposud bránily
lepšímu poznání vzniku aerosolů. Výsledky
tohoto experimentu byly doplněny výzkumem na švýcarské výzkumné stanici
Jungfraujoch v nadmořské výšce 3 500
metrů. V časopise Science tým Federica
Bianchiho identifikoval v atmosféře molekuly
podobné alfa-pinénu, které dokáži tvořit
základ pro oblačnost bez významnější přítomnosti kyseliny sírové.
Pokud by se tyto první výsledky potvrdily
i dalšími experimenty a měřeními ve skutečné atmosféře, znamenalo by to mimo
jiné i skutečnost, že snížení antropogenních
emisí aerosolů by nemuselo vést k natolik
významnému urychlení globálního oteplování. Naopak by to také znamenalo, že
případné pokračující odlesňování ovlivní
oteplování více, než se vědci doposud
domnívali. Vědci tedy identifikovali další mechanismus, kterým živé organismy zásadně
ovlivňují a stabilizují své životní prostředí
tak, aby potenciálně lépe vyhovovalo jejich
potřebám.
-aaCitace:
Kirkby a kol. 2016: http://www.nature.
com/nature/journal/v533/n7604/full/nature17953.html
Tröstl a kol. 2016: http://www.nature.
com/nature/journal/v533/n7604/full/nature18271.html
Bianchi a kol. 2016: http://science.sciencemag.org/content/early/2016/05/24/
science.aad5456

stalo se
CzechGlobe hostil zasedání Jihomoravského
společenství
1. února 2016 se za účasti hejtmana
Jihomoravského kraje (JmK) Michala
Haška konalo v CzechGlobe další ze zasedání Jihomoravského společenství
sdružující jihomoravské politiky, vědce
a byznysmeny. Hlavním tématem jednání bylo sucho a problémy související
s klimatickými změnami. Právě v oblasti
monitoringu sucha JmK s CzechGlobe
již úzce spolupracuje. Z jednání vyplynula
nutnost vypracovat komplexní návrh organizačních, technologických, technických
a legislativních opatření.
Seminář k dohodě o klimatu v Parlamentu ČR
30. března 2016 se v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR konal seminář
na téma „Pařížská dohoda o klimatu
2015 a její dopady na Českou republiku“.
Na semináři pořádaném Akademií věd ČR
a Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR
prezentovali své příspěvky také zástupci
CzechGlobe.
Navázání spolupráce s Univerzitou spojených
národů Flores (UNU Flores)
15. června 2016 navštívili CzechGlobe
prof. Reza Arkadian (ředitel Institutu Flores
- UNU) se zástupci svého strategického
partnera Technické univerzity Drážďany,
aby s CzechGlobe podepsali dohodu
o spolupráci v oblasti výzkumu a vzdělávání souvisejících s globální změnou.
Spolupráce by měla vyústit v založení tzv.
operačního oddělení UNU – Flores v Brně.
Jednalo by se tak o vůbec první zastoupení
a působení instituce OSN v Brně.
Cena Josefa Hlávky za rok 2015
Správní rada Nadace Český literární fond
udělila Cenu Josefa Hlávky za rok 2015,
v oblasti vědecké literatury, knize „Sucho
v českých zemích: minulost, současnost,
budoucnost“, editorů prof. Miroslava Trnky
a prof. Rudolfa Brázdila (CzechGlobe). Jde
o nejpodrobnější práci věnovanou vývoji
sucha ve střední Evropě.
Ocenění editoři převzali cenu 20. června
2016 v Lužanech u Plzně. Finanční
ohodnocení spojené s touto cenou věnovali jako dar pro SOS dětské vesničky
v Brně-Medlánkách.
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I lesní smrkové prosty v České Republice možná přispívají k tvorbě oblačnosti způsobem, o kterém se doposud nevědělo.
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