
UDÁLOSTI ROKU 2020 ZASTÍNILA PANDEMIE

Právě v těchto dnech si připomínáme 10 let 
existence CzechGlobe. Z pochopitelných 
důvodů nelze napsat, že výročí slavíme, 
ale snad nám situace v příštím roce umožní 
si s odstupem času toto pro nás tak vý-
znamné výročí připomenout. Pro tentokrát 
jsme uplynulých 10 let alespoň bilancovali 
v rozhovoru s ředitelem ústavu profeso-
rem Markem. 
Úvodní slova, jako by charakterizovala celý 
uplynulý rok a byla potvrzením pořekadla 
člověk míní, život mění. Rok 2020 se od-
víjel pod taktovkou pandemie COVID 19. 
I když se začátkem léta zdálo, že by se 
situace mohla zklidnit a život se vrátit do 
normálních kolejí, s nastupujícím podzi-
mem udeřila pandemie ještě s větší razancí. 
Pro nás to znamená, že od poloviny října 
pracujeme opět v režimu home office a veš-
keré odborné akce a i ty určené veřejnosti, 
pokud nebyly úplně zrušeny, se přesunuly 
do on-line módu. Letní měsíce  umožnily  
standardně provést terénní experimenty na 
našich výzkumných plochách. Tolik štěstí 
však neměli ti z našich kolegů, kteří svoje 
měřící kampaně v rámci projektů plánovali 
v zahraničí. Pro ně zůstaly hranice většinou 
uzavřeny. To stejné platilo ve vztahu k na-
šim experimentálním stanicím monitorujících 
CO2 ve Vietnamu a Ghaně. Výjimkou tak 
byla alespoň snímkovací kampaň naší le-
tecké laboratoře v Toskánsku. Na přelomu 
července a srpna v rámci projektu PRISCAV 
pořizovala data v okolí města Grosseto pro 
Italskou akademii věd CNR, která je využila 
pro kalibraci italského hyperspektrálního sa-
telitu PRISMA.
Zatímco rok 2020 byl z pohledu fungo-
vání společnosti docela monotématický, 
to samé nelze rozhodně říct o vývoji po-
časí. I když už dnes odborníci téměř se 
stoprocentní jistotou tvrdí, že z hlediska 
celé planety to opět bude další v řadě re-
kordně teplý rok, v Česku jsme, co se týká 

klimatu, mohli letos zažít celou škálu ex-
trémních jevů a padla i řada rekordů.  Vše 
začalo už v únoru, kdy území naší repub-
liky v průběhu dvou týdnů zasáhly větrné 
bouře Sabine a Julie, z nichž druhá jmeno-
vaná dosáhla síly orkánu a na Sněžce byl 
zaznamenán nejsilnější poryv větru, čímž 
překonala i orkán Kiryll z roku 2007. Obě 
větrné bouře zanechaly výrazné škody na 
lesních porostech hlavně na jihozápadě 
Čech a Vysočině, tedy v oblastech, které se 

aktuálně potýkají s kůrovcovou kalamitou.
Na jaře  jsme po už tradičně srážkově chudé 
i  teplotně nevýrazné zimě zažívali největší 
sucho za 500 let. Obrat nastal v květnu, 
který nepřinesl jen tolik očekávané vydatné 
srážky, ale i velké ochlazení. V červnu nám 
Medard nadělil nejdříve přívalové srážky, ty 
postupně přešly ve srážky trvalé a způsobily 
na mnoha místech ničivé povodně. Červen, 
kdy byl zaznamenán téměř dvojnásobek 
průměrného úhrnu srážek, tak byl nejdeš-
tivější za posledních 60 let. V tomto duchu 
se pak odvíjela velká část léta a první dva 

podzimní měsíce, takže na většině území 
ČR došlo nejen k nasycení povrchové vrstvy 
půdy, ale i k vylepšení stavu podzemních 
vod. Extrémně nasycená půda však během 
vydatných dešťů byla na některých místech 
příčinou opakovaných záplav.  
Opět se ukázalo se, že sucho jde ruku 
v ruce s povodněmi a že jakékoliv hydro-
meteorologické extrémy jsou špatné. Své 
o tom ví hlavně zemědělci. Poté, co se na 
jaře obávali, jestli plodiny vůbec vzejdou, 
pak měli kvůli podmáčené půdě problém 
při sklizni a někde i se setím ozimů. Čemu 
ovšem vydatné srážky a chladné počasí 
jednoznačně prospěly byly lesy, které do-
staly potřebnou vláhu a došlo ke zbrzdění 
kůrovcové kalamity, protože se vyrojily jen 
dvě generace brouka.
Ještě zpátky k povodním. Analýza výskytu 
zvýšené povodňové aktivity v Evropě bě-
hem uplynulých pěti set let byla tématem  
studie uveřejněné v časopise Nature, na 
níž se podíleli i kolegové z CzechGlobe. 
Právě letošní povodně jako by podtrhovaly 
jeden z výsledků, že v posledním výraz-
ném povodňovém období převládaly letní 
povodně. Zmíněná publikace je jedním 
z ukázkových příkladů publikační aktivity 
pracovníků ústavu, kde se nám letos sku-
tečně dařilo. Škoda, že se tyto výsledky již 
nepromítnou do pravidelného hodnocení 
ústavů AV ČR, které se kvůli COVID-19 po-
sunulo až na konec roku 2020, ale věříme,  
že se nám bude stejně dařit i v budoucnu, 
přestože si uvědomujeme, že celou naši 
zemi čekají v souvislosti s přetrvávající krizí 
nelehké časy. Nadcházející období však 
může pro CzechGlobe přinést nové výzvy. 
Jak řekl prof. Marek, téma našeho výzkumu 
je vysoce aktuální, a např. nový rámcový 
program HORIZON EUROPE startující již po 
Novém roce nabízí v oblasti klimatu, život-
ního prostředí, zemědělství a bioekonomiky 
dost příležitostí. -mš-
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Bilancujeme 10 let existence CzechGlobe

CZECHGLOBE MÁ VELMI DOBRÉ RENOMÉ

Pane řediteli, jak hodnotíte  těch uply-
nulých 10 let?
Uplynulých deset let považuji za období 
neuvěřitelných změn a pokroku. Bez nad-
sázky mohu říct, že to byla léta zázraků. 
Je neuvěřitelné, jak se z  malé skupiny 
„sedmi statečných“, kteří se podíleli na 
přípravě a zpracování projektu OP VaVpI 
CzechGlobe, etabloval silný vědecký tým 
pokrývající problematiku výzkumu  atmo-
sféry, ekosystémů a socio-ekonomických 
systémů. Vznikl ústav, který má v  sou-
časnosti téměř 400 zaměstnanců, z nichž 
připadá velký podíl  na zahraniční vědce 
a PhD studenty. 
Nový ústav se podařilo etablovat ve 
struktuře VaV  jak v domácím, tak zahra-
ničním prostředí. Opravdu uspokojivý je 
vědecký  výkon prezentovaný hodnot-
nými publikacemi ve vysoce prestižních 
odborných žurnálech  jako jsou Nature, 
Science, Nature Climate Change, Nature 
Geoscience, Science Advances  a počtem 
řešených vědeckých projektů (v polovině 
roku 2020  ÚVGZ řešil 93 projektů  s  vyso-
kým podílem zahraničních grantů). 
Více než dřív se vědecká práce ústavu  
orientuje mimo jiné na tvorbu výstupů 
s okamžitou aplikací. Tento přístup je po-
měrně nový, neboť zahrnuje aktivní účast 
koncových uživatelů na výzkumu a  vý-
voji, což je inovativní a velice slibné. Jsem 
hrdý na to, že se z CzechGlobe stal velmi 
uznávaný partner Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva životního prostředí, Agrární ko-
mory a dalších subjektů VaV.
 Nelze nezmínit i to, že během uplynulých 
10 let jsme se snažili formovat a motivo-
vat celoústavní tým tak,  aby všichni naši 
zaměstnanci cítili přirozenou hrdost   na pří-
slušnost k ústavu a byli schopni  vysvětlovat 
a případně obhajovat smysl  a působení 
ústavu. Myslím, že se nám to podařilo i díky 

tomu, že jsme při těchto snahách uplatňo-
vali principy morálního a etického kodexu 
a gendrové rovnosti. Naše počínání v ro-
vině rozvoje lidských zdrojů bylo v loňském 
roce korunováno získáním značky EU HR 
Award, což je jakýmsi certifikátem, že pro 
naše zaměstnance vytváříme přátelské pra-
covní prostředí. 
Za dobu své existence se z CzechGlobe 
stala v České republice poměrně známá 
značka. Má tak dobrý zvuk také za hra-
nicemi? 
Rád bych zdůraznil jednu skutečnost. 
S první myšlenkou jít do veřejné soutěže 
na vytvoření centra excelence CzechGlobe 
a  s formulováním jeho cílů přišla pracovní 
skupina ekofyziologie lesních dřevin. Ta se 
již od  počátku 90-tých let aktivně  účastnila 
řešení  mezinárodních výzkumných projektů  
Rámcových programů EU na témata spo-
jená s působením globální změny. Nabyté 
zkušenosti a dosažené výsledky v rámci 
těchto projektů zajisté přispěly k tomu, že 
členové zahraničního hodnotícího panelu 
během hodnocení a negociace tyto sku-
tečnosti silně zohlednili. Dalo by se říct, 
že CzechGlobe je „dítě“ projektů rámco-
vých programů EU. Také v současnosti 
a doufám, že to tak zůstane i v budoucnu, 
je pro činnost ústavu angažmá v evrop-
ských projektech velmi důležité. V rámci 
České republiky je CzechGlobe nejaktivněj-
ším účastníkem programu ESFRI (Evropské 
strategické forum  pro výzkumné infra-
struktury). V současné době je náš ústav 
zapojen v šesti evropských výzkumných 
infrastrukturách. Mimo to řeší 19 zahra-
ničních projektů v  rámcovém programu 
HORIZON 2020, v programu přeshraniční 
a nadnárodní spolupráce-Interreg nebo 
Evropské kosmické agentury (ESA). To jsem 
vyjmenoval jen několik příkladů našich sou-
časných aktivit v zahraničních projektech 

a programech. Chtěl bych zdůraznit, že 
během posledních let se v souvislosti se za-
hraničními spolupracemi významně změnilo 
naše postavení. V 90. letech a na přelomu 
tisíciletí jsme byli nováčky sbírajícími pře-
devším zkušenosti od renomovaných 
vědeckých týmů. Samozřejmě v té době 
pro nás zahraniční projekty znamenaly ne-
zanedbatelný finanční přínos. Mohli jsme 
si pořídit přístrojové vybavení a infrastruk-
turu, na které pak vyrostl CzechGlobe. Dnes 
máme v konsorciích úplně jiné postavení 
a  jsme rovnocennými partnery. V někte-
rých oblastech např. leteckém snímkování 
jsme se díky naší letecké laboratoři dostali 
až na úplnou špičku. Na naše začátky jsme 
však nezapomněli, a proto se také snažíme 
pomáhat a podporovat vědecké týmy ze 
třetích zemí a zemí třetího světa. Cítíme to 
jako naši morální povinnost.  CzechGlobe je 
např. koordinátorem aktivit programu OSN 
pro životní prostředí (UNEP) na Balkáně 
a Gruzii. Významným úspěchem je vybudo-
vání dvou stanic pro měření toků uhlíku ve 
Vietnamu a Ghaně, kde se zároveň angažu-
jeme při výchově vědeckých a technických 
pracovníků. Tyto aktivity se rozvíjejí úspěšně 
a mezinárodní renomé ústavu je skutečně 
velmi dobré.
Je něco, co se až zase tak nedaří? 
Samozřejmě nelze říci, že se daří úplně 
všechno. Za největší problém v součas-
nosti považuji to, že ze strany zřizovatele, 
tedy Akademie věd ČR, cítíme zjevnou 
„podporu-nepodporu“ pro CzechGlobe. 
Jako by byl problém v tom, že ústav je 
nový a v mnohých věcech hledá a vyu-
žívá nové přístupy, které vedení AV nejsou 
tak zcela „po chuti“. Je zřejmé, že přístup 
a aktivity ústavu, který spoléhá především 
na vlastní inciativu a ne na žebrání, nejsou 
vždy pozitivně chápány. To je velká škoda 
a všechny v ústavu nás to mrzí. Jako pří-
klad mohu uvést např. mizivou odezvu ze 
strany AV ČR na velice úspěšný program 
Intersucho. Přitom v poslední době právě 
tento program tolik zvyšuje mediální obraz 
Akademie věd.
Centrum CzechGlobe vzniklo díky 
štědré finanční podpoře z Operačního 
programu Výzkum a Vývoj pro Inovace  
a v další etapě bylo finančně podporo-
váno  Národním programem udržitel-
nosti. Jak se daří centrum excelence 
financovat po ukončení těchto  pro-
gramů?
Financování ústavu, tím mám na mysli 
dlouhodobé financování, bude vždy velmi 
závažným problémem. V současné době 

1. prosince uplynulo 10 let od vzniku centra excelence 
CzechGlobe. V té době začal tehdejší Ústav systémové 
biologie a  ekologie (později přejmenovaný na Ústav 
výzkumu globální změny) řešit projekt „CzechGlobe – 
Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu“ 
financovaný z Operačního programu Výzkum a Vývoj pro 
Inovace. Tato veřejná soutěž znamenala pro velmi úzkou 
skupinu úspěšných uchazečů   jedinečnou příležitost získat 
finanční prostředky na vybudování center excelence. 
Projekt CzechGlobe získal finanční dotaci, která umožnila 
výstavbu a zahájení provozu špičkové infrastruktury pro 
komplexní výzkum problematiky globální změny. O tom, co 
přineslo uplynulých deset let CzechGlobe, jsme si povídali 
s ředitelem Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe 
profesorem Michalem V. Markem.



je financování ústavu kromě účelového fi-
nancování vědeckých projektů založeno 
na podpoře excelence. Velmi důležitým 
zdrojem financí je pro nás také dlouho-
dobé financování výzkumné infrastruktury 
z programu MŠMT Národní výzkumné infra-
struktury. Pro udržitelnost a rozvoj ústavu je 
velmi žádoucí, abychom dosáhli výrazného 
navýšení tzv. institucionálních prostředků. 
V tom je problém, protože ze strany ve-
dení Akademie věd asi chybí odvaha tento 
problém řešit. Takže jsme na to opět sami. 
Proto nabízíme nové programy činnosti, 
jakým je ústavem formulovaný program 
„TransAdapt: Mechanismy vlivu změn kli-
matu na atmosféru, biosféru a společnost 
– dopady a opatření v podmínkách ČR – 
co-creation přístup“. Ten by se měl stát 
základem pro  střednědobé strategické plá-
nování vědeckých a aplikačních projektů 
podporovaných především ze zdrojů z de-
cizní sféry. 
Ukazuje se i s odstupem času, že ori-
entace ústavu na komplexní výzkum 
globální změny byla správná?
Na tom, že obsah činnosti ústavu je stále 
velmi aktuální, není co měnit. Dokonce 
se zdá, že jsme se ustavením nové in-
stituce a  formulováním jejího odborného 
obsahu doslova „trefili“ do společenské 
objednávky.  Ústav je velmi vitální, pracuje 
v něm skutečně excelentní vědecký tým, je-
hož součástí je i celá řada renomovaných 
zahraničních kolegů. Velice potěšitelné je 
i projektové portfolio ústavu. V současné 
době zahrnuje 93 projektů, z toho 20 pro-
jektů je financováno ze zahraničních zdrojů.  
Co je obzvláště potěšitelné je stále vysoký 
zájem o PhD studium. V současné době 
v ústavu pracuje 48 PhD studentů, z toho 
12 doktorandů je ze zahraničí. Mohu navíc 
říct, že co se týká našich dat a odborných 
výstupů, je po nich opravdu silná spole-
čenská poptávka. Velký zájem projevují 
hlavně ministerstva zemědělství a život-
ního prostředí a mezi oběma institucemi 
a našim ústavem existuje skutečná spo-
lupráce. Výsledky naší badatelské činnosti 
využívá  např. Komise pro boj se suchem, 
která hodně pracuje s portálem Intersucho. 
Ministerstvo zemědělství se opírá také o vý-
stupy dalšího velkého projektu SustES, 
který je zaměřený na potravinovou bez-
pečnost v souvislosti s globální změnou 
klimatu. Naši pracovníci také působí jako 
experti v několika odborných mezinárod-
ních panelech.  Namátkou mohu jmenovat, 
problematiku persistentních organických 
polutantů a chemického znečištění pro-
středí nebo Mezivládní platformu pro 
biologickou diverzitu a ekologické služby při 
OSN. Relativně nové a velmi progresivní je 
angažmá ústavu v problematice urbánních 
systémů a GZK. Jednou z prvních vlaštovek 
v tomto směru byl projet UrbanAdapt zamě-
řený   na adaptační strategie měst. Mimo 
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jiné řešil význam zeleně a vodních prvků ve 
městech. Mezi pilotními městy projektu bylo 
také Brno, tedy municipalita, kde sídlí ústav. 
Vzniklo tak partnerství, které trvá dodnes.  
Vedení města Brna např. velmi oceňuje 
námi realizované letecké snímkování města 
s ohledem na distribuci jednotlivých kompo-
nent tvořících strukturu města a vytvořené 
teplotní mapy města. Zcela obdobná je 
spolupráce ústavu s Jihomoravským kra-
jem. To vše mne opravňuje k tvrzení, že 
ústav založen být měl a že jeho činnost 
je pro společnost velmi cenná a přínosná. 
Za velmi přínosný považuji i námi vypraco-
vaný materiál "AVex – Klimatická změna, 
fenomén současnosti", což je expertní sta-
novisko  Akademie věd určené orgánům 
státu a  jejím představitelům,  které velmi 
hutně a srozumitelně vysvětluje celou pro-
blematiku globální změny.
Je zřejmé, že uživatelé Vašich výsledků 
a orgány státní správy, které mají rozho-
dující slovo při přijímání různých adap-
tačních opatření Vaši práci oceňují a zú-
ročují. Jak ale na Vás pohlíží veřejnost?
Těší mě,  že v ústavu máme několik ko-
legů – mohu jmenovat prof. Žaluda, prof. 
Trnku, dr. Zahradníčka, prof. Hrušku, prof. 
Kindlamanna nebo dr. Ače, kteří díky ko-
munikaci rezonujících témat, jakými jsou 
sucho, výskyt extrémních jevů, negativní 
vliv intenzívního zemědělství,  biodiverzita 
či politický rozměr klimatické změny jsou 
takřka mediálními hvězdami. To samo-
zřejmě prospívá tomu, že veřejnost lépe 
vnímá problémy spojené s globální klima-
tickou změnou a tím pádem i naší instituci.   
Za velmi důležitou součást činnosti ústavu 
také považuji PR aktivity, které veřejnost 
průběžně seznamují s  našimi výzkum-
nými aktivitami a výsledky a problematiku 
široké veřejnosti přibližují prostřednictvím 
popularizačních aktivit.   Velkou odezvu za-
znamenáváme při zapojovaní veřejnosti do 
našich výzkumů díky projektům „občanské 
vědy“. Příkladem je angažmá dobrovolných 
pozorovatelů při sledování fenologických 
fázi v krajině a městech. 

Jaké jsou plány CzechGlobe do bu-
doucna?
Při pohledu do budoucna mě především 
ovládá myšlenka na to, abychom byli na-
dále schopni udržet „drive“ ústavu. Dostat 
se na špici je těžké, ale udržet se na této 
pozici je ještě mnohem těžší. Je to „never-
-ending story“. Jít stále dopředu, hledat 
důležitá a  společensky žádaná témata, 
být aktivním členem vědeckého společen-
ství. Já osobně budu velmi podporovat 
pěstování výzkumu, který lze označit ter-
mínem – „co-creative research approach“ 
(společný tvůrčí výzkumný přístup).  To je 
výzkum, kdy se už ve fázi základní badatel-
ské činnosti angažuje koncový uživatel. Je 
to velmi efektivní a podle mého názoru velmi 
slibná cesta do budoucnosti. Je třeba mít 
na zřeteli, že věda vždy byla, je a bude ve-
lice drahá, a proto ochota společnosti vědu 
podporovat může být proměnlivá. Právě to 
je silným argumentem pro ono těsné začle-
nění koncových uživatelů jak z decizní sféry, 
tak z praxe do fáze základního badatel-
ského výzkumu. Myslím si, že to může být 
dobrá cesta, jak problém financování vý-
zkumu v budoucnu řešit. 
S ohledem na odborné zaměření našeho 
ústavu nás i do budoucna čeká ještě jeden 
nelehký úkol, a to vědecky podloženými ar-
gumenty vyvracet různé ataky a náhražkové 
teorie, které jsou mnohdy velmi agresivní 
a autoritářské.
Z Vašeho vyprávění je zřejmé, že se Va-
šemu ústavu podařilo vydobýt si své 
místo na slunci. Přesto se na závěr na-
bízí otázka: „šel byste do toho znovu?
Má odpověď je jednoznačně ano. S plnou 
zodpovědností mohu říct, že jsem velmi 
šťastný stárnoucí muž. Na závěr své od-
borné kariéry jsem měl spolu se svými 
kolegy tu vzácnou příležitost doslova si 
„vymyslet“ ústav, dát mu náplň, angažovat 
vynikající odborníky z oboru a vytvořit „spo-
lečenství“ pracovníků ústavu.   Říkám tomu 
fenomén „CzechGlobák“ A navíc jsem k na-
plnění tohoto snu dostal i finanční podporu 
z programu VaVpI.  Co víc si přát... 
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ZAUJALO NÁSVLIV LESNÍCH POŽÁRŮ  
NA BIODIVERZITU V ANTROPOCÉNU

Rychlý úbytek rostlinných a živočišných 
druhů je jedním ze zásadních a dlouho-
dobých projevů globální změny. Konkrétní 
příčiny se v lokálním kontextu a případ od 
případu liší, společným jmenovatelem je 
však vždy intenzivní proměna krajiny člo-
věkem. Jelikož v současnosti již dochází 
zároveň k  rychlé proměně klimatických 
podmínek, dochází také k vzájemné in-
terakci těchto antropogenních vlivů. 
Jedním z případů, kdy oteplování pod-
nebí ve svém důsledku způsobuje úbytek 
biodiverzity, je změna režimu lesních 
požárů. 
Nová práce vědců pod vedením Luka 
Kellyho z univerzity v Melbourne odhaduje, 

že v důsledku nárůstu frekvence a inten-
zity lesních požárů je globálně ohroženo 
vyhynutím více než 4400 suchozemských 
a sladkovodních druhů zahrnujících ptáky, 
savce, hmyz nebo rostliny. Mezi ohrožené 
druhy patří rovněž  některé ikonické druhy, 
jako například orangutan v  Indonésii. 
Rozšiřování požárů se týká jak ekosys-
témů, kde se v  minulosti lesní požáry 
nevyskytovaly, tak i oblastí, kde se tento 
fenomén vyskytuje pravidelně s dlouhou 
historií. Poslední sezóna lesních požárů 
v Austrálii v období 2019-2020 přinesla 
požáry i do tradičně vlhkých tropických 
a druhově bohatých lesů, které nejsou to-
muto extrému nijak přizpůsobeny. Podle 

odhadů zde zahynuly až   tři miliardy 
velkých živočichů a byly zasaženy také  
oblasti, kde se vyskytují  četné ohrožené 
druhy. Podobný rozsah lesních požárů při-
tom klimatické modely očekávaly až ke 
konci tohoto století.
Naopak, existují však  také  oblasti, pro 
které znamená pravidelný výskyt přiro-
zených požárů zachování biologické 
rozmanitosti. Mezi  ty patří travnaté savany 
Afriky, ale z důvodu jejich  přeměny na 
zemědělskou půdu v nich dochází k výraz-
nému poklesu aktivity až úplnému zániku 
požárů. Nová práce, na které se podílelo 
celkem 27 autorů z 25 různých institucí, 
identifikovala tři hlavní faktory podílející 
se na úbytku biodiverzity: globální změnu 
klimatu, využívání krajiny a biologické in-
vaze (Obr. 1).
Podle závěru studie je možné za pomoci 
vhodných zásahů do krajiny výrazně snížit 

rizika  úbytku biodiverzity plynoucí z lesních 
požárů. Aktivity by měly zahrnovat obnovu 
poškozeného přirozeného stanoviště,  ob-
novení výskytu druhů savců, kteří  snižují 
množství biomasy jako potenciálního paliva 
pro požáry, vytváření zelených ohnivzdor-
ných pásů  vegetace a v neposlední řadě 
řízené požáry především keřové a podros-
tové vegetace. 
Pozn.: Lesní požáry znamenají potenciální 
riziko také v našich zeměpisných šířkách, 
a  proto se několik výzkumných projektů 
CzechGlobe ve spolupráci s dalšími institu-
cemi zaměřuje na identifikaci rizika požárů 
v České republice. Aktualizované výstupy je 
možné zhlédnout na www.firerisk.cz.  -aa-

Reference: 
Kelly et al. 2020. Fire and biodiversity in 
the Anthropocene, Science. DOI:10.1126/
science.abb0355

Návštěva primátorky v CzechGlobe
16. 7. 2020 – navštívila primátorka města 
Brna JUDr. Markéta Vaňková spolu s dal-
šími představiteli města ÚVGZ. S vedením 
a zástupci CzechGlobe projednali stáva-
jící spolupráci na řešení trvale udržitelného 
hospodaření s vodou pro Brno a při vy-
tváření nových mapových vrstev území 
města. Další diskuse  se týkala možné 
spolupráce  CzechGlobe s  městem 
Brnem na přípravách nového územního 
plánu, problematiky efektivního energe-
tického managementu ve městě za využití 
prediktivních klimatických předpovědí 
a hovořilo se také o projektu komunitní 
spolupráce v oblasti klimatických opat-
ření ve městě.

Podpis spolupráce s UNU-FLORES
2. 11. 2020 –  podepsali zástupci Univerzity 
OSN v  Drážďanech (UNU-FLORES), 
Technické univerzity v Drážďanech a ÚVGZ 
dohodu o finanční podpoře doktorand-
ských pozic studentů z rozvojových zemí 
na UNU - FLORES. Doktorandi budou sou-
částí společných výzkumných programů 
zaměřených na hospodaření s  vodou, 
půdou, odpady a energiemi a na biodi-
verzitu. Výzkumné projekty doktorandů 
by měly klást důraz na udržitelné hospo-
daření s přírodními zdroji stejně jako na 
opatření k přizpůsobení se nebo zmírnění 
dopadů změny klimatu.  Tři doktorandské 
pozice finančně podpoří Spolková země 
Sasko a ÚVGZ. 

Noc vědců v CzechGlobe 
15. 11.–31. 12. 2020 – v  těchto dnech 
bylo možné zúčastnit se Noci vědců, která 
se kvůli epidemiologické situaci přesunula 
do on-line prostoru. Letošním tématem 
celostátní akce, do níž se zapojují vy-
soké školy, výzkumné ústavy, hvězdárny, 
knihovny, muzea a další instituce bylo 
„Člověk a  robot“. Spojení člověka pra-
cujícího s pomocí špičkových přístrojů 
a zařízení CzechGlobe demonstroval na 
leteckém DPZ, virtuálními prohlídkami 
laboratoří a  experimentálních stanic, 
představením přístrojového vybavení a te-
matickými videoprezentacemi.

STALO SE

Obr. 1: Příklady zdokumentovaných a předpokládaných změn biodiverzity v souvislosti s  lesními požáry. 
Znázorněn je vliv změny klimatu (modře), využití krajiny (červeně) a migrace (zeleně) na pozadí frekvence 
lesních požárů. Škála frekvence lesních požárů vyjadřuje počet požárů v období 2000 až 2019 podle dat 
satelitu MODIS s rozlišením 500x500 metrů. (Zdroj: Science, Kelly et al.2020)
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Existují obavy, že současná klimatická změna může mít výrazný vliv na frekvenci a intenzitu povodní. Mezinárodní tým vědců proto zkou-
mal výskyt těchto jevů v průběhu posledních 500 let a sledoval také jejich charakter, intenzitu a dopady.

Vědci postupně analyzovali záznamy o povodních na hlavních evropských tocích z mnoha různých dokumentárních pramenů, jako jsou 
například kroniky, diáře, noviny, deníky či různá obrazová dokumentace a vytvořili databázi více než 100 historických povodňových řad. 
Díky tomuto úsilí se podařilo identifikovat a popsat celkem devět období zvýšené povodňové aktivity. Mezi povodňově nejbohatší patřila 
léta 1560 až 1580 v západní a střední Evropě, 1760 až 1800 ve většině Evropy, léta 1840 až 1870 v západní a jižní Evropě a nakonec 
epocha mezi roky 1990 až 2016, kdy povodně opět sužovaly nejvíc západní a střední Evropu. Právě toto poslední období patřilo mezi 
povodňově nejbohatší v Evropě v kontextu posledních 500 let a od předcházejících období zvýšené povodňové aktivity se odlišovalo 
větším rozsahem, výrazněji vyjádřenou sezonalitou a vyššími teplotami vzduchu. Více než polovina povodní za poslední tři dekády se totiž 
vyskytovala v letním období. 

Studie jako první podrobně vyhodnotila historická povodňová období na celém evropském kontinentu za posledních 500 let a poukázala 
na změny hydroklimatických podmínek a změny ve výskytu povodní v průběhu roku. Podle vědců by tato fakta měla být zohledněna 
v managementu povodňových rizik a strategií.

Švik, M., Oulehle, F., Krám, P., Janoutová, R., Tajovská, K., Homolová, L. Landsat-based indices reveal consistent recovery of 
forested stream catchments from acid deposition. Remote Sensing 2020, 12(12): 1944. ISSN 2072-4292. 

Ve druhé polovině dvacátého století byly lesy střední Evropy zasaženy rozsáhlou depozicí síry a dusíku z důvodu těžby a spalování uhlí. 
Půdní chemie byla narušena, což mělo negativní dopad na fyziologii a růst lesů. Po odsíření tepelných elektráren došlo k výraznémů 
zlepšení zdravotního stavu lesů. Tato změna v biogeochemii je dobře zdokumentovaná v časových řadách bilancí jednotlivých prvků 
z malých lesních povodí sítě Geomon.

Autoři studie použili metody dálkového průzkumu Země ke sledování stavu lesů pomocí takzvaných vegetačních indexů ze satelitních 
snímků. Tyto vegetační indexy jsou citlivé ke změnám spektrální informace korespondující s narušením zdravotního stavu lesa. Při porov-
návání těchto indexů s výše zmíněnými časovými řadami byly nalezeny statisticky významné korelační vztahy převážně pro depozici síry, 
a to na územích, která byla nejvíce zasažena kyselými dešti. Na těchto územích bylo pomocí vegetačních indexů pozorováno zlepšení 
situace na konci dvacátého století, kdy v silně poškozených oblastech došlo k opětovnému zalesnění. Dalším výstupem studie byly mapy 
desetiletých změn vegetačního indexu nazvaného Disturbance Index pro území CHKO Orlické hory a CHKO Slavkovský les. Na těchto 
dvou velkoplošných územích byla demonstrována rozdílná míra zasažení kyselými dešti.

Navzdory zlepšení situace stavu lesních porostů v posledních desetiletích se objevují nová rizika spojená s klimatickou změnou, která 
budou formovat vývoj lesů v blízké budoucnosti.

Holub, P., Klem, K., Tůma, I., Vavříková, J., Surá, K., Veselá, B., Urban, O., Záhora, J. Application of organic carbon affects mi-
neral nitrogen uptake by winter wheat and leaching in subsoil: Proximal sensing as a tool for agronomic practice. Science of the Total 
Environment May 15, 2020, 717:   137058. ISSN 0048-9697.

Současné zemědělské postupy jsou pod rostoucí kontrolou společnosti, aby nedocházelo ke kontaminaci zdrojů pitné vody minerálními 
formami dusíku (N) nebo zbytky pesticidů. V této práci byla testována hypotéza předpokládající, že aplikace stabilních forem organické-
ho uhlíku (C) do půdy snižuje vyplavování N. Byl také sledován potenciál pro odhad vyplavování N pomocí indexů spektrální odrazivosti 
citlivých na N, které by vytvářely možnost monitoringu vyplavování N na rozsáhlých územích pomocí metod dálkového průzkumu Země. 
Během tří vegetačních období 2013–2015 byl proveden polní experiment s lyzimetry na dvou experimentálních stanovištích kombinující 
aplikaci různých dávek N (0 (N0), 35 (N35), 70 (N70) a 140 (N140) kg N ha−1) a dvou stabilních forem organického C (lignohumát a kom-
post) za účelem vyhodnocení příjmu N ozimou pšenicí a jeho vyplavování do spodních vrstev půdy. Dávka N140 vedla ke zvýšení příjmu 
N pšenicí o 64 % a 73 % ve vlhčích letech 2013, respektive 2014, a dokonce o 118 % v sušším roce 2015 ve srovnání s kontrolou 
N0. Vyplavování N do půdy se s vyšší dávkou N podstatně zvýšilo, ale pouze ve vlhčích letech 2013 (o 74 %) a 2014 (o 87 %). Naproti 
tomu v suchém roce 2015 nebyl zjištěn žádný účinek dávky N na vyplavování N. Aplikace organického C spolu s dávkou N140 podstatně 
snížila vyplavování N o 26 % a 29 % v roce 2014, respektive 2015. Lze konstatovat, že akumulace N v pšeničném zrnu je ovlivněna 
hlavně dávkou N, zatímco minerální vyplavování N je ovlivněno jak dávkou N, tak množstvím srážek během vegetačního období. Byla 
také podpořena hypotéza, že přidání organického substrátu s uhlíkatými látkami významně snižuje vyplavování N. Navíc bylo prokázáno, 
že spektrální index založený na odrazivosti ve spektru red-edge je schopen poskytnout odhad příjmu N pšenicí a může sloužit také jako 
indikátor vyplavování N hlavně v letech s dostatečným množstvím srážek. Naše výsledky tak poukazují na možné agronomické postupy 
a použití technik dálkového průzkumu Země ke snížení kontaminace podzemních vod hnojivy na bázi N.

V příloze Newsletteru 2/2020 Vám přinášíme výběr ze zajímavých článků,  
které v letošním roce publikovali naši kolegové.
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Procesní modely jsou široce používány k predikci dynamiky ekosystémů a dopadů změny klimatu. Vzhledem ke své složitosti vyžadují 
pečlivou parametrizaci, tak aby projekce byly přesné a spolehlivé. Databáze PROFOUND poskytuje širokou škálu empirických údajů 
o evropských lesích ke kalibraci a hodnocení vegetačních modelů, které simulují klimatické dopady v měřítku lesních ekosystémů. Před-
ností této databáze je její široký záběr dat v různých hierarchických a časových měřítcích, společně s údaji o faktorech prostředí a také 
nejnovější klimatické scénáře. Poskytuje základní charakteristiky stanoviště, informace o půdě, mikroklimatu, koncentraci CO2, depozici 
dusíku, charakteristiky stromového patra a data  dálkového průzkumu Země stanovená pro devět rozdílných lesních porostů distribuova-
ných po celé Evropě. Pro pět lokalit jsou dále  k dispozici časové řady toků uhlíku, údaje o teplotní bilanci atmosféry a půdní vlhkosti. Data 
o klimatu a depozici dusíku obsahují několik datových sad pro historické období a širokou škálu budoucích scénářů změny klimatu v ná-
vaznosti na reprezentativní směry vývoje koncentrací (RCP) ( RCP2.6, RCP4.5, RCP6.0, RCP8.5). Součástí prezentovaného článku  jsou 
také simulace klimatu pro předindustriální období, což nám dává datový podklad ke sledování změn produktivity lesů. Databáze PRO-
FOUND je volně k dispozici jako relační databáze „SQLite“ nebo „ASCII“ (na https://doi.org/10.5880/PIK.2020.006/; Reyer et al., 2020). 
Možnost přístupu do databáze PROFOUND je také možný přes ProfoundData R (https://CRAN.R-project.org/package=ProfoundData; 
Silveyra Gonzales et al., 2020), který poskytuje základní funkce pro posouzení, vykreslení a extrakci dat pro nastavení a kalibraci modelu. 

Samec, P., Zapletal, M., Lukeš, P., Rotter, P. Spatial lag effect of aridity and nitrogen deposition on Scots pine (Pinus sylvestris L.) 
damage. Environmental Pollution  October 2020, 265: 114352. ISSN 0269-7491. 

Borovice lesní (Pinus sylvestris) je druhá nejvýznamnější hospodářská dřevina ČR. Ačkoli je nenáročným pionýrským druhem, přesto 
je její populace v současnosti postižena hromadným úhynem. Nejčastějším spouštěcím činitelem úhynu borovice je sucho. Působení 
sucha není jen přímé, ale rovněž vede k nerovnováze v příjmu minerálních živin rostlinou z půdy, s čímž se zvláště druhy přizpůsobené 
na chudá stanoviště obtížně vyrovnávají. Cílem studie bylo porovnat vlivy sucha způsobeného nedostatkem srážek na úbytek biomasy 
borových porostů s nejrozšířenější formou znečištění prostředí depozicí dusíku způsobující mimo jiné nerovnováhu v příjmu živin. Index 
sucha (aridity) a depozice dusíku v letech mimořádného rozšíření nespecifického poškození lesů byly odhadnuty pomocí zonální statistiky 
v každém borovém porostu z gridu 1×1 km. Poškození borových porostů bylo odvozeno pomocí poklesu EVI z rastru MODIS 250×250 
m v období 2000-2015. Borové porosty byly nespecificky poškozeny na 51,9 % celkové rozlohy. Necelých 8,8 % poškozených porostů 
je přirozených a 91,2 % poškozených porostů je uměle založených. Monokultury jsou více poškozeny než smíšené. Vliv depozice dusíku 
převažoval do roku 2007, zatímco vliv aridity začal převažovat později. Přechodné zvýšení vlivu depozice dusíku za působení sucha vedlo 
k nejvýznamnějšímu poškození borových porostů v letech 2008 a 2014. Srovnávané škodlivé činitele z období 2000-2007 postihly 58,5 
% nespecificky poškozených porostů, ale z období 2000-2010 postihly 57,1 % porostů. Nejvíce byly poškozeny porosty na kyselých 
stanovištích. Z výsledků vyplývá, že depozice dusíku nezanedbatelně zesiluje dopady sucha na borové porosty. Přestože méně husté 
borové porosty jsou více ohroženy vysycháním, zachycují menší depozici znečištění. Současně méně husté borové porosty nabízejí více 
prostoru pro přirozenou obnovu. Účinnými opatřeními ke snížení poškození borových porostů se za těchto okolností jeví snížení kyselé 
depozice, vyšší smíšení lesů, udržení menší hustoty zápoje a omezení pěstování na vhodná stanoviště. 

Teng, S. H., Yew, G. Y., Sukačová, K., Show, P. L., Máša, V., Chang, J. - S. Microalgae with artificial intelligence: A digitalized perspective 
on genetics, systems and products. Biotechnology Advances. 15 November 2020, 44: 107631. ISSN 0734-9750. 

Mikrořasy jsou průmyslově důležité jednobuněčné organismy, které díky fotosyntéze mohou přeměňovat jednoduché anorganické látky 
jako oxid uhličitý s využitím slunečního záření na sacharidy, lipidy a potenciálně mnoho dalších průmyslově důležitých sloučenin. Mikrořa-
sy lze navíc sklízet a zpracovávat tak, aby je bylo možné využít jako suroviny pro výrobu potravin bohatých na bílkoviny, přírodních barviv 
nebo farmaceutických produktů. Mikrořasy jsou velmi různorodé mikroorganismy, během jejichž výzkumu je generováno mnoho dat a in-
formací z různých oblastí a vědních oborů, od genetiky zahrnující analýzy genomu po technologické procesy jako jsou výběr kmenů nebo 
druhů, experimentální kultivace, konverze biomasy, návrhy technologických procesů a kontrola těchto procesů. Prezentovaný článek se 
zabývá poskytnutím komplexního shrnutí možností použití matematických algoritmů ke zlepšení současných postupů při vývoji cenných 
produktů z mikrořas v různých fázích jejich vývoje a popisuje využití jednotlivých typů algoritmů ve všech oblastech výzkumu řas a také 
při vývoji technologických procesů v řasových biotechnologiích. 
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