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NÁVRAT K NORMÁLU? ZATÍM ON-LINE.
Bývalo pravidlem, že začátkem roku jsme
v CzechGlobe plánovali akce jako jsou konference, odborné semináře nebo výstavy,
tzn. akce u kterých se počítá s větším počtem účastníků. Letos ale bylo všechno jinak.
Pokračující pandemie minimálně pro první
polovinu roku těmto aktivitám buď zcela odzvonila, nebo je omezila na on-line formu.
Nutno podotknout, že s ohledem na situaci
jsme s tím tentokrát téměř s jistotou počítali
a dokázali se s tím se ctí vypořádat. Takto
se nám s ročním zpožděním podařilo zorganizovat např. mezinárodní konference
Bioeconomy and Circular Economy a 6th
Forum Carpaticum.
Dalším plněným restem z loňského roku je
dokončení hodnocení CzechGlobe v rámci
hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť Akademie věd (za období 2015-2019),
které probíhá v pravidelných pětiletých cyklech a mělo být dokončeno již v roce 2020.
Shodou okolností jsme si právě tehdy připomínali 10. výročí založení CzechGlobe
a jelikož doba žádným oslavám nepřála, věnujeme alespoň letošní čísla Newsletteru
připomenutím zajímavých dosažených výsledků. Hodnocení akademických pracovišť
probíhá dvoufázově a druhou fází je návštěva
mezinárodní oborové hodnotící komise přímo
na pracovištích, kde se jednotlivé týmy prezentují. Právě tato část hodnocení musela být
v loňském roce odložena. Bohužel okolnosti
nedovolily ani v tomto roce prezenční formu
představení a vše se odehrálo on-line. Pro
hodnocené období ÚVGZ seskupilo výzkumníky do tří tematických týmů reprezentující i)
klimatické analýzy a modelování, adaptativní
a inovační techniky, ii) environmentální účinky
na terestrické ekosystémy a iii) humánní dimenze dopadů globální změny. Přípravě na
evaluaci jsme věnovali velké úsilí s vědomím,
že vynikající výsledek by CzechGlobe pomohl k vylepšení skóre mezi institucionální
finanční podporou a účelovým financováním

prostřednictvím získaných projektů. O této
nepříznivé disproporci mj. hovořil ředitel
ÚVGZ v rozhovoru zveřejněném v posledním
čísle našeho Newsletteru. Konečná zpráva
pro nás vyzněla velmi pozitivně. U ÚVGZ
vyzdvihuje „jedinečný komplexní přístup k řešení problematiky“ a uvádí, že „podobných
institucí ani v zahraničí není mnoho a v ČR
je zcela unikátní“. Silné stránky ústavu spatřuje v metodickém zázemí analytického
laboratorního vybavení i sítě měřících sta-

nic, stejně jako ve vědecké úrovni výstupů.
Na druhou stranu se ovšem výsledky hodnocení neodrazily v návrhu na úpravu nízkého
institucionálního financování… To zatím prakticky znamená zachování status quo a není
proto divu, že celá akce tak v nás vyvolává
spíše pocit zklamání a kontraproduktivnosti.
Cestou k lepšímu finančnímu zajištění tak
mohou spíše napomoci třeba dva čerstvě získané ISO certifikáty v oblasti managementu
kvality a environmentálního managementu.
Jednou z akcí celosvětového významu, přesunutých z důvodů pandemie, je klimatický
summit COP 26, který je svolán na listopad letošního roku do skotského Glasgow.

Světoví političtí lídři a odborníci na klimatickou
změnu by zde mimo jiné měli hodnotit, jak
se daří naplňovat cíle Pařížské dohody z roku
2015. Jakkoliv v Česku jsme to tak nepociťovali, tak podle portálu www.in-pocasi.cz
byl rok 2020 spolu s rokem 2016 globálně
nejteplejším v historii měření a pro Evropu
vůbec nejteplejším. V porovnání s druhou
polovinou 19. století - tedy předindustriálním
obdobím - byl rok 2020 teplejší už o 1,25 °C,
což je pouze čtvrt stupně méně, než je ambicióznější hranice udržet oteplování pod
1,5 °C stanovená právě Pařížskou klimatickou dohodou.
V souvislosti s pořadatelstvím summitu se
ve Velké Británii s velkým zájmem setkala
Zpráva Cambridgské komise pro rozšíření
změny chování k udržitelnosti. Zpráva přináší
doporučení pro řešení problému klimatické
krize a apeluje na tvůrce politik, aby poskytli
dostupné nízkouhlíkové alternativy pro nízkopříjmové domácnosti a aby se zaměřili
na největší znečišťovatele ve Velké Británii
a zahájili přechod k udržitelnějšímu chování.
Paradoxně totiž některé z největších znečišťovatelů životního prostředí tamní vláda
podporuje prostřednictvím daňových úlev.
Členkou Cambridgské komise podílející se
na vypracování zprávy byla i Julia Mildorfova
Leventon, vedoucí Oddělení společenského
rozměru globální změny CzechGlobe. Dalším
dokladem, že témata výzkumu tohoto oddělení jsou aktuální, prospěšná a zajímavá, jsou
i nedávné úspěchy dalších dvou vědkyň z této
skupiny Zuzany Harmáčkové a Lenky Suché.
Zuzana je čerstvou laureátkou prémie Otto
Wichterleho, kterou uděluje Akademie věd
ČR mladým vědcům do 35 let a Lenka byla
Akademií věd nominována do soutěže nejlepších prací mladých českých vědců v oboru
environmentálního a klimatického výzkumu za
rok 2021 Make Our Planet Great Again, kterou uděluje Francouzská ambasáda. Oběma
tímto upřímně blahopřejeme.
-mš-
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Seznamte se s jedním z nás

ING. JAN HANUŠ
Jan Hanuš vystudoval geodézii
a kartografii na Stavební fakultě Českého
vysokého učení technického v Praze.
Od roku 2005 působí v ÚVGZ. Nejprve
pracoval v Oddělení dálkového průzkumu
Země, kde se mimo jiné velkou mírou
zasloužil o vybudování letecké laboratoře
DPZ. Od roku 2017 je vedoucím Oddělení
leteckých činností. Je členem výkonné
rady Evropské infrastruktury pro letecký
výzkum EUFAR AISBL .

DPZ je moderní a stále se rozvíjející obor.
a přistání. Robotizace se tedy ve velké míře
Jakým vývojem si prošel v CzechGlobe?
uplatňuje i v oblasti dálkového průzkumu
DPZ se na našem ústavu rozvíjí poměrně
a bude se dále rozvíjet. Z praktického i ledlouho a zpočátku se využívala zejména
gislativního pohledu je však stále nezbytný
permanentní dohled pilota.
družicová data. Ke kvalitativní změně došlo,
když byl v roce 2004 zakoupen hyperspekJaké jsou konkrétně Vaše úkoly?
trální senzor AISA Eagle. V té době jsem
nastoupil na ústav jako jeho první operátor.
Naše Oddělení leteckých činností je zodpoZačátky byly zajímavé. Pro letecké použití
vědné zejména za provoz letecké laboratoře
senzoru jsme se vždy s fotogrammetrickou
(FLIS). Našim úkolem je snímání a zpraspolečností, od které jsme si pronajímali lecování dat do takové podoby, aby je dále
tadlo, „přetahovali“ o nejvhodnější dny pro
mohli využít vědečtí pracovníci k analýzám.
snímání. V případě pozemního použití senVše začíná co nevhodnějším naplánováním
zoru jsme zase sestavovali konstrukci ze
letu pro daný účel. K nejproblematičtějším
žebříků, abychom dosáhli minimálně čtyřúkonům patří samotný sběr obrazových
metrové vzdálenosti pro zaostření. V roce
dat, kdy musíme vytipovat nejvhodnější čas
2010 se nám díky strukturálním fondům
ke snímání. Pro většinu účelů je totiž nutné
provádět snímání za zcela bezoblačné obEvropské unie (OP VaVpI) naskytla možnost
vybudovat regulérní leteckou spektroskopickou laboratoř s vlastním leteckým
nosičem senzorů Cessna 208B Grand
Caravan a senzorické vybavení bylo rozšířeno z viditelné a blízké infračervené oblasti
do střední a dlouhovlnné (tepelné) infračervené oblasti. Tím se naše možnosti co do
kvality i kvantity snímkování výrazně zlepšily.
Dalším významnějším krokem v rozvoji laboratoře byla instalace laserového skeneru.
Automatizace snímání v letadle v současnosti dosahuje vysoké úrovně, o čemž
svědčí to, že čtyři senzory instalované
v našem letadle, včetně řady doprovodných systémů, zvládá obsluhovat jediný
operátor. 				
V poslední době došlo k velkému rozmachu
lohy. Pokud je naším cílem snímání např.
bezpilotních létajících systémů (UAS), které
holé půdy, tak se nám ke sběru dat otevírá
jsou vhodné zejména pro snímání men„letové okno“ v délce přibližně dvou jarších ploch a aplikační využití. Miniaturizace
ních týdnů, než vzejdou zaseté obiloviny.
a automatizace dosáhla takové úrovně, že
Nasnímání kvalitních dat tak závisí předejsme schopni na UAS instalovat regulérní
vším na permanentní připravenosti provést
hyperspektrální senzor. UAS je možno
akvizici dat, jakmile nastanou vhodné podnaprogramovat do té míry, že provede
mínky. Také musíme být schopni správně
samostatně sběr dat, a to včetně vzletu
odhadnout vývoj počasí (zejména nízké
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oblačnosti), tak aby v čase, kdy se letadlo
dostane nad zájmovou plochu, byly optimální podmínky. Časově nejnáročnějším
úkonem je zpracování dat, kdy se musí
provést zejména radiometrické, atmosférické a geometrické korekce. I taková data,
která byla nasnímána za ne zcela optimálních podmínek, lze částečně napravit. Při
zpracování dat opět platí, že je vždy nutné
je zpracovávat s ohledem na účel jejich
použití.
Jaká data snímáte a jaké jejich využití?
V CzechGlobe data využíváme především
k analýze vegetace. Pro lesnické aplikace je
velmi výhodné propojení hyperspektrálních
systémů a laserového skeneru. Laserová
data nám poskytnou informaci o struktuře
lesního porostu (výška, tvar, atd.), které je
možno využít např. k odhadu množství biomasy. Hyperspektrální data zase poskytují
informaci o aktuálním zdravotním stavu porostu a díky rozlišení leteckých dat je možno
tyto informace získat i na úrovni jednotlivých
stromů. V zemědělství jsou využívána především hyperspektrální data pro aplikace
precizního zemědělství. Data je dále možno
využívat např. pro pedologické účely a nebo
odhad kvality vody vodních ploch (např.
detekcí sinic). Samostatnou kapitolou je
využití leteckých dat v městském prostředí.
V současné době výrazně stoupá zájem
o termální data, na kterých je v letních
měsících dobře patrné vytváření tzv. tepelných ostrovů v místech s minimem zeleně.
Pěkně využitelná jsou i laserová data pro
určení struktury povrchu a hyperspektrální
data pro detekci typů jednotlivých povrchů.
Z těch se dají vytvářet teplotní mapy měst.
Na teplotní mapu Brna se můžete podívat
na: http://mapserver.czechglobe.cz/mapa/
brno/2015-07-07/hs-lwir.
DPZ je jistě zajímavá disciplína. Doporučil byste ji zájemcům o vědu?
Dálkový průzkum je mimořádně dynamicky
se rozvíjející obor, který i do budoucna slibuje další možnosti rozvoje na úrovni
bezpilotních létajících systémů, letadel
nebo družic. Neustále se měnící obor poskytuje perspektivu uplatnění a využití dat
zájemcům z řad studentů, vědců i odborné
veřejnosti. Já osobně jsem se za možností
zajímavé práce v oboru stěhoval z Prahy do
Brna a považuji to za šťastné rozhodnutí.
Práce v oboru je pro mne zajímavá právě
pro neustálý rychlý vývoj, kde je nutné být
každý rok připraven na změnu a učit se
nové věci.

www.czechglobe.cz

VÝZNAMNÉ MILNÍKY
A VÝSLEDKY CZECHGLOBE
Vybudování Atmosférické stanice
Křešín u Pacova
Jedním z prvních a hodně „viditelných“
úspěchů v historii CzechGlobe bylo vybudování Atmosférické stanice v Křešíně
u Pacova. Stanice byla uvedena do provozu
v roce 2013 a její hlavní částí je dvě stě padesát metrů vysoký kotvený měřící stožár.
Stožár je nejvyšší stavbou v České republice postavenou po roce 1989, která kdy
byla postavena pro vědecké účely. Stanice
slouží jako národní monitorovací bod výskytu a dálkového přenosu skleníkových
plynů a kromě skleníkových plynů jako jsou
CO2, CH4, CO, N2O a SF6 se zde v několika
výškových úrovních nad terénem monitorují
vybrané znečišťující látky a základní meteorologické charakteristiky. Atmosférická
stanice je součástí sítě stanic celoevropské
výzkumné infrastruktury ICOS (monitoring
skleníkových plynů) a sítě ACTRIS (monitoring aerosolů). Společně s Observatoří
Košetice ČHMÚ a další infrastrukturou tvoří
Národní atmosférickou observatoř.

Zemědělské sucho překonalo mezi
léty 2015–2018 všechny suché
periody v posledních dvou tisíciletích

Výjimečnost CzechGlobe spočívá v interdisciplinaritě a v komplexním přístupu k řešení
problémů, kdy spolu silně kooperují různě
zaměřené vědecké týmy. Příkladným výsledkem takové spolupráce je publikace
mezinárodního týmu vědců z roku 2021
v časopise Nature Geoscience „Recent
European drought extremes beyond
Common Era background variability“, která
vznikla pod vedením profesora Ulfa Büntgena
působícího na Univerzitě v Cambridge
a v CzechGlobe. Z CzechGlobe se na publikaci podíleli odborníci na bioklimatologii,
historickou klimatologii, izotopovou analýzu,
ekofyziologii rostlin a dendrochronologii.

Studie byla zaměřena na rekonstrukci minulého klimatu pomocí analýzy stabilních
izotopů uhlíku a kyslíku v letokruzích dubů
převážně z území České republiky. Vědci
se koncentrovali na letní klima a zejména
pak výskyt tzv. zemědělského sucha během
uplynulých 2110 let. Na rozdíl od většiny podobných studií získali pro každý rok přesně
datované informace o míře nedostatku nebo
naopak nadbytku vláhy. Studie odhalila, že
dlouhodobý trend vysychání krajiny patrný
v celém sledovaném období se během 20.
století podstatně zrychlil, a nakonec po roce
2015 překonal všechny dosavadní suché periody. Letní zemědělská sucha, která postihla
v posledních letech zvláště střední Evropu,
pak byla ve svém souhrnu závažnější než
kterákoliv jiná suchá období za uplynulých
2110 let, přibližně od dob Julia Caesara.

Posouzení dopadů změny klimatu
na budoucí produkci pšenice

Klimatická změna může prostřednictvím
sucha ovlivnit rovněž produkci potravin.
Z hlediska pěstební plochy a produkce je
ve světě nejčastěji pěstovanou plodinou
pšenice. Pšenice je současně nejdůležitější
obchodovanou obilovinou a to z ní dělá
klíčovou plodinu, která vyrovnává výkyvy
v produkci potravin mezi regiony ve světě.
Mezinárodní tým vědců pod vedením profesora Trnky z CzechGlobe v roce 2019
zveřejnil v časopise Science Advances studii „Mitigation efforts will not fully alleviate
the increase in water scarcity occurrence
probability in wheat-producing areas“, která
s využitím počítačových kapacit v USA analyzovala 27 klimatických modelů (každý
se třemi různými scénáři) a sledovala, jak
produkci a cenu pšenice ovlivňuje sucho.
Studie odhalila, že pokud nebudou přijata
opatření ke zmírnění změny klimatu, mohlo
by do konce století až 60 procent současných oblastí pěstování pšenice na celém
světě čelit epizodám sucha, které zasáhnou několik produkčních regionů současně.
To je čtyřikrát vyšší riziko, než jaké vědci
pozorují v současnosti, a které již zjevně
mělo a má značný dopad na klíčové oblasti odpovídající za celosvětovou produkci
pšenice.
Pokud suchu čelí v daném čase pouze
jedna země nebo produkční region, je
negativní dopad obvykle kompenzován produkcí z jiných regionů. Pokud však bude
postiženo více regionů současně, což
podle studie reálně hrozí, velmi pravděpodobně bude negativně ovlivněna globální
produkce. Zkušenosti ukazují, že pokud
k takové epizodě dojde a jsou zvolena nevhodná opatření omezujících obchod, může
se sucho podstatně podepsat i na cenách
potravin a vést ke zvýšení volatility trhu
a v některých zvláště citlivých regionech
výrazně zhoršit potravinovou dostupnost.
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PŘI OTEPLENÍ NAD 2°C HROZÍ RYCHLÉ
A NEVRATNÉ TÁNÍ ANTARKTIDY
V roce 2015 se vlády světa zavázaly přijmout opatření, která umožní udržet růst
globální teploty v rozmezí 1,5 až 2°C ve
srovnání s předprůmyslovým obdobím.
Současné závazky vlád by ale znamenaly
oteplení přibližně až o 3 °C. Podle nové
studie publikované v časopise Nature by
přiblížení k této hranici oteplení znamenalo
významně větší riziko rychlého a nevratného zvýšení hladiny světového oceánu
spojené s táním Antarktidy již před koncem tohoto století.
Současně s přibývajícími poznatky

ZAUJALO NÁS

o fyzikálních procesech spojených s následkem tání ledu, přibývá stále více
prognóz o postupném zvyšování hladiny
světového oceánu v důsledku zesilování
skleníkového efektu atmosféry.
Mezinárodní tým vědců pod vedením Roberta DeConta z University of
Massachusetts v USA ve své nové modelové prognóze zohlednil i to, jak je rychlost
tání okrajových ledovců a s tím spojené nestability ovlivněna ztrátou ledových šelfů
(k pevnině připojených mas ledu plovoucích na hladině oceánu).

STALO SE
Konference Bioekonomika
a cirkulární ekonomika

16. 3. 2021 - uspořádal ÚVGZ společně
s Jihočeskou agenturou pro podporu
inovací a Institutem cirkulární ekonomiky on-line mezinárodní konferenci Bioekonomika
a cirkulární ekonomika. Konference představila současný stav a trendy v oblasti
bioekonomiky a cirkulární ekonomiky v ČR
a ve střední Evropě a dále byly představeny klíčové dokumenty k tématu, jejich
implementace v ČR i úskalí postcovidového
období. Rovněž proběhla moderovaná panelová diskuse. Konference se zúčastnilo
180 účastníků ze střední Evropy, Slovinska,
Německa, Švýcarska a Francie.

Konference Forum
Carpaticum 2021

Obr. 1: Prognóza zvyšování hladiny světového oceánu v důsledku tání Antarktidy do roku 2100 dle škály
různých scénářů: emisní scénář oteplení o 3 °C (černá čára, splývá s modrými čarami), dále scénáře následující tuto trajektorii oteplení o 3 °C, od které se odkloní v určitém roce (2030, 2040, atd.) a v horizontu
jednoho století se vrátí na úroveň před průmyslovou revolucí a konečně emisní scénář konstantního radiačního působení po roce 2020 (černá přerušovaná čára).

Výsledky studie naznačují, že pokud by
byly naplněny stávající závazky omezení
emisí, ale nedošlo by k jejich zpřísnění,
Antarktida by přispěla ke zvýšení hladiny
oceánu o víc než 20 cm, a zvyšování
hladiny oceánu by pokračovalo i po roce
2050. Po roce 2070 by navíc došlo ke
zrychlení trendu, který by následným
snížením emisí již nebylo možné zvrátit.
Všechny prognózy naznačují, že zvyšování
hladiny oceánu následkem tání Antarktidy
budou pokračovat nejméně do roku 2050.
Prezentovaný model zároveň demonstruje existenci bodu zlomu tání ledu při
oteplení nad 2 °C.
Další studie k této problematice uveřejněná ve stejném čísle časopisu Nature
vznikla pod vedením Tamsin Edwards
z Kings College v Londýně. Studie ukazuje, že v případě udržení růstu teploty
do 1,5 °C, by zvýšení hladiny oceánu

v tomto století bylo pouze poloviční,
než pokud by růst teploty pokračoval.
Na studii se podílelo 84 vědců z 15
států světa, a její výsledek je založen
na devíti stech simulacích modelů tání
ledu. Výsledky obou zmíněných studií
ukazují na nutnost adaptace pobřežních oblastí i v případě optimistických
emisních scénářů. Pokud by růst globální teploty pokračoval, je nutné se
připravit na nevyhnutelné obrovské
ekonomické škod y. 
-aa-

Reference:
DeConto R.M. et al., 2021, Nature:
https://www.nature.com/articles/
s41586-021-03427-0
Edwards T.L. et al., 2021, Nature:
https://www.nature.com/articles/
s41586-021-03302-y

21. -25. 6. 2021 – uspořádal ÚVGZ společně s Lesnickou fakultou Mendelovy
univerzity on-line mezinárodní vědeckou
konferenci 6th Forum Carpaticum. Forum
Carpaticum je otevřené setkání iniciativy
Věda pro Karpaty (S4C). S4C spojuje vědce
ve střední Evropě a definuje výzkumné priority pro region, poskytuje aplikovatelné
poznatky pro politiku regionu a posiluje
mezinárodní spolupráci s partnery mimo
region Karpaty. Konference byla věnována
výsledkům výzkumu v oblastech klimatu,
vody, ekologických procesů ochrany přírody
a udržitelného využívání přírodních zdrojů
v kontextu regionu Karpaty a zaměřila se
rovněž na posílení mezioborové a mezisektorové spolupráce vědců, tvůrců politik
a odborníků z praxe. Konference se zúčastnilo více než 150 účastníků z Evropy,
z USA a Austrálie.

Profesor Trnka hostem
Science Café

22. 6. 2021 – byl prof. Trnka z CzechGlobe
on-line hostem diskusního pořadu Science
café, jež pořádá České centrum v Bruselu
a Velvyslanectví ČR v Bruselu. Tentokrát
se na pořádání akce podílelo Zastoupení
Jihomoravského kraje při EU a CzechGlobe.
Tématem diskuse bylo extrémní sucho
a jeho dopady. V této souvislosti se hovořilo
např. o portálu INTERSUCHO, o zkušenostech partnerů s obdobným portálem v USA,
o dopadech sucha na zemědělství, potravinovou bezpečnost i odumírání lesů.

Newsletter
Ročník XII., číslo 1/2021
Vydává: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.,
Bělidla 4a, 603 00 Brno, tel.: +420 511 192 211
centrum@czechglobe.cz, www.czechglobe.cz
Design, sazba a tisk: Studio Palec, www.palec.net
Foto: archiv vydavatele a AV ČR

4

