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ZMĚNA KLIMATU DOMINANTNÍM TÉMATEM UPLYNULÉHO ROKU
Jednou z nejočekávanějších událostí tohoto
roku byl klimatický summit OSN COP26
v Glasgow, který se původně měl uskutečnit již v loňském roce, ale kvůli celosvětové
pandemii byl odložen. Konečné načasování
konference však asi ani nemohlo padnout
do příhodnějšího období. Už jsme si zvykli,
že změna klimatu poslední dobou přináší
hlavně v letních měsících extrémní počasí.
Čeho jsme však byli svědky v tomto roce,
překonávalo všechny dosavadní zkušenosti.
Nejprve koncem června vlna smrtících veder zasáhla severozápad USA a Kanady,
kdy tam rtuť teploměru šplhala až k 50-ti
stupňům Celsia. Horké počasí následovaly
rozsáhlé lesní požáry. Ve stejnou dobu jsme
u nás zažili řádění živlu, který jsme doteď
znali spíš zprostředkovaně z médií. Tornáda
se totiž pravidelně objevují hlavně v severní
Americe. To, které se koncem června prohnalo jižní Moravou, se projevilo nevídanou
ničivou silou, již meteorologové oznámkovali stupněm F4 z pětistupňové škály. Jeho
stopa byla dlouhá 26 km, zdevastovalo 6
vesnic a na místě po sobě zanechalo 6
mrtvých a miliardové škody na majetku.
To nejhorší z pohledu Evropy však přišlo
v druhé polovině července, kdy dlouhotrvající vydatné deště způsobily katastrofální
povodně v Německu, Belgii, Holandsku
a Rakousku. Tady už se počty mrtvých počítaly v řádu stovek a škody byly nedozírné.
Přestože někteří lidé v souvislosti s touto katastrofou namítají, že povodně tu byly vždy,
jejich intenzita i četnost je podle expertů posilována klimatickou změnou. Jak napsal
web Politico, odborníci považují za důležité, aby vlády co nejdříve implementovaly
kroky ke zpomalení oteplování a zároveň
prosadily investice do technologií a infrastruktury, které dopady podobných katastrof
sníží. Počátkem září rekordní přívalové
srážky způsobené hurikánem Ida doslova
spláchly New York a část severovýchodního

pobřeží USA. Na to zareagovaly zdejší politické špičky prohlášením, že klimatická
krize je realitou a že je to nejvyšší varování,
kterého se nám mohlo dostat. Ukázalo se
tak, že k otázkám klimatu a k opatřením ke
zpomalování oteplování dosud spíše rezervované USA začínají pomalu obracet.
Tím spíše, když ve stejném duchu prezident Biden vystoupil také na 76. valném
shromáždění OSN, kde otázka klimatu byla
důležitým tématem. Ostatně, předzvěstí potřebného obratu bylo opětovné přistoupení
USA k Pařížské smlouvě hned po nástupu
nového prezidenta.
Dalším milníkem, který mohl zarytým zpochybňovačům klimatické změny vzít vítr
z plachet, bylo letošní vyhlášení Nobelovy
ceny za fyziku, kterou získala trojice vědců
za vytváření fyzikálních modelů zemského
klimatu a za to, že spolehlivě předpověděli
globální oteplování.
Nejen u politických představitelů však kroky
na záchranu klimatu často narážejí na neochotu i odpor. Očekávané širší využívání
obnovitelných zdrojů energie, přechod
k novým technologiím ve výrobě i dopravě,
ale také změna životního stylu spojená
např. s jinými stravovacími návyky vyvolává
u mnoha lidí nejistoty pramenící zejména
z obav ze snížení životní úrovně.
Právě proto si naši kolegové z Oddělení společenského rozměru globální změny stanovili
nelehký úkol a před blížícím se klimatickým
summitem COP26 uskutečnili sérii čtyř panelových diskusí „Opatření v oblasti změny
klimatu“ oslovující širokou veřejnost. Na nich
odborníci napříč obory (sociologové, klimatologové, biologové, právníci) objasňovali
problémy, které KZ přináší, ale také opatření, která by mohla nepříznivý vývoj stavu
Země zastavit. Diskuse byly koncipovány
tak, aby apelovaly na přijetí osobní zodpovědnosti a na změnu chování jednotlivců,
protože dosáhnout potřebných změn lze

pouze za odpovědného, dobrovolného přístupu bottom-up (zdola nahoru).
COP26 se ve skotském Glasgow konal od
31. 10. do 13. 11. a jak už bylo předem
avizováno, nedorazili na něj někteří představitelé klíčových světových ekonomik,
jako je Čína nebo Rusko. Přesto summit zaznamenal několik dílčích úspěchů,
i když na poslední chvíli došlo v usnesení
ke zmírnění formulace ohledně konce využívání uhlí, kde se místo konečného termínu
píše pouze o postupném snižování využívání uhlí. Konference se zúčastnili dva naši
kolegové, kteří se s námi o své poznatky
a pocity z COP26 v Newlestteru podělili.
V záplavě spíše pesimistických zpráv máme
nakonec i dobrou. Tou je fakt, že mezi sebou máme kolegy, kteří sklízejí uznání
i jinak, než opublikováním svých výsledků
výzkumu v nejprestižnějších vědeckých
časopisech. Dr. Lenka Suchá proměnila
svoji nominaci v soutěži nejlepších prací
mladých českých vědců v oboru environmentálního a klimatického výzkumu za rok
2021 Make Our Planet Great Again udělovanou Francouzskou ambasádou ve
druhé místo, spojené s měsíčním stipendiem ve Francii. Dr. Marta Kolanowska
obdržela prestižní cenu Maxwell/Hanrahan
Foundation Award za rok 2021, která je
udělovaná mladým vědcům za výzkum
v terénní biologii. Ocenění spojené s prémií
100 tisíc dolarů získala za zdokumentování
nejrozmanitějších čeledí kvetoucích rostlin
a studium orchidejí ve vztahu ke globální
změně. A nakonec, před pár dny se profesor Miroslav Trnka stal Laureátem Ceny za
komunikaci změny klimatu pro rok 2021,
kterou mu udělili Informační centrum OSN
a Učená společnost České republiky.
Tato veřejná ocenění znamenající prestiž samotných vědců i CzechGlobe jsou zároveň
povzbuzením pro ostatní kolegy, že jejich
práce má opravdu smysl. 
-mš-
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Postřehy účastníků z COP26
Mgr. Alexander Ač, Ph.D.

Vědecký pracovník CzechGlobe.
Specializuje se na izotopové analýzy
letokruhů stromů a inventarizace
emisí skleníkových plynů ze
zemědělských půd. Je spolueditorem
knihy “Věk nerovnováhy” (Akademia,
2019) pojednávající o globálních
a lokálních důsledcích změny klimatu
a překladatelem knihy Obnovitelné
zdroje energie – s chladnou hlavou
(DJC MacKay, Cambridge, 2009).
Jaká obecně byla očekávání od konference
COP26 a lišila se zásadně od COP21 v Paříži?
Hlavním posláním konference v Glasgow měla
být dohoda na konkrétních krocích a opatřeních, které povedou k naplnění závazků
z Paříže. Dnes je již patrné, že naprostá většina
států není v situaci, kdy se jim daří závazky
z Paříže naplňovat. Stručně řečeno, rozdíl mezi
oběma summity je ten, že v Paříži se řeklo,
čeho chceme dosáhnout, a v Glasgow se
mělo říct, jak toho chceme dosáhnout.
Hodnotilo se v Glasgow také plnění cílů COP21?
A můžeme udržet oteplování pod 1,5° C?
Plnění cílů COP21 se hodnotí průběžně v různých dokumentech a vědeckých studiích.
Cílem COP26 to nebylo. Nicméně se na
COP26 domluvilo, že hodnocení progresu
v oblasti mitigace změny klimatu bude probíhat každý rok, místo pětiletých intervalů
domluvených v Paříži. Již při současné koncentraci CO2 v atmosféře existuje nemalá
pravděpodobnost, že oteplení hranici 1,5° C
překročí. Podle středního odhadu nám k překročení této hranice, v případě, že emise příliš
neklesnou, zbývá asi 11 let. Abychom měli
alespoň poloviční šanci hranici 1,5 °C nepřekročit, emise by musely globálně klesat
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Vědecký tajemník CzechGlobe.
Vystudoval práva, mezinárodní vztahy
a evropská studia. Zabývá se vědeckým
řízením, podporou kariérního rozvoje,
mezinárodní spoluprací, transferu know
how, spoluprací formou open access.
Jaká byla atmosféra konference v Glasgow,
které jste se osobně účastnil? Jednalo se o formální úřednické jednání nebo skutečné úsilí
o zlepšení?
Konference se skládala z několika částí.
První byl dvoudenní úvodní světový summit
nejvyšších státních představitelů, premiérů a prezidentů. Dále probíhala samotná
jednání vládních delegátů a paralelně byly
organizovány odborné semináře k různým
otázkám klimatické agendy a doprovodné
akce otevřené široké veřejnosti. Součástí
konferenčního areálu byly stánky zastoupení
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srovnatelnou rychlostí jako v průběhu pandemie. Proto se domnívám, že tento cíl již
nenaplníme.
Jsou nové závazky - omezení produkce
metanu a zastavení odlesňování do roku
2030 – dostatečně razantní ke snížení
emisí, zvláště když pod tlakem Číny a Indie
došlo ke zmírnění podmínek pro využívání
fosilních paliv a navíc tyto dvě země oddálily odklon od spalování uhlí?
Omezení metanu je klíčové pro naplnění
závazků Pařížské dohody, a rovněž tak zastavení odlesňování. I když by se závazky
z Glasgow naplnily, více reálný by byl mírnější cíl udržet oteplení pod hranicí 2° C,
pro hranici 1,5 °C totiž tyto závazky nestačí.
Jestli se to však podaří, není vůbec jisté,
protože závazky ohledně zpomalení odlesňování selhaly už dříve v minulosti. Co se
týče omezení využívaní uhlí, Indie jako jediná
z velkých hráčů oznámila zpřísnění svého
příspěvku ke zmírnění oteplování právě ohlášením odklonu od uhlí. Pokud by závazek
dodržela, pro svět by to znamenalo, že by se
cíl udržet oteplování pod hranicí 2° C reálně
přiblížil. Ono "zmírnění" rétoriky ve finálním
dokumentu tak bylo možná spíše výsledkem
selhání bohatých států, které vyšší ambici
chudších států omezit uhlí nedokázali podpořit navýšením finanční pomoci pro tuto
energetickou transformaci. Chudším státům to tedy asi nelze zcela zazlívat. Nicméně
i tak nové závazky vnímám jako poměrně
razantní, bohužel opět chybí legislativní rámec, jakým způsobem by se měly realizovat.
V tomto smyslu se domnívám, že Glasgow
lze považovat za selhání.
Zaznamenal jsi na místě reakce na kontroverzní vystoupení českého premiéra Babiše,
když v souvislosti se Zelenou dohodou mluvil

o zelené sebevraždě Evropy? A reprezentoval
většinový názor lidí v ČR?
Ano, šlo o hodně kritizovaný projev přímo
na místě a prakticky snad ve všech médiích.
Domnívám se, že česká veřejnost je skeptická vůči "byrokratické EU " obecně, nejen
na poli klimatické politiky. Osobně si myslím,
že kritizovat zelenou politiku EU je legitimní
a někdy dokonce i žádoucí, ovšem v projevu
premiéra zcela absentoval alternatívní přístup
k problematice emisí. Pokud něco jako politik kritizuji, měl bych také přijít s jiným řešením.
V opačném případě je kritika nekonstruktivní.
V otázce názoru české společnosti na „zelenou politiku Evropy“ si myslím, že hodně lidí
přístup EU k ochraně klimatu často i pod vlivem negativních vyjádření některých našich
vrcholných politiků vidí kriticky, ale na druhou
stranu naprostá většina lidí si potřebu nějakého řešení určitě uvědomuje.
Opatření k zastavení oteplování budou velice
nákladná… Může velká účast světových průmyslníků a finančníků na summitu vzbuzovat
lehký optimismus, že se peníze na záchranu
klimatu najdou?
Je to tak, náklady budou obrovské, ale i tak
mnohonásobně menší, než škody, které by
mohly nastat, pokud se problém oteplování
vymkne naší kontrole, ale také pokud budeme opatření odkládat. Finančníci a zástupci
průmyslu musí být součástí řešení, a proto
je dobré, že v Glasgow byli přítomni. Jejich
ambice přispět k řešení však musí být vyšší
a hlavně není možné oponovat systémovým
řešením, jako např. zastavení dotací fosilním
zdrojům, zpoplatňování jejich spotřeby atd.
Pokud by soukromý sektor sám přišel s návrhem systémového opatření, byl by to podle
mne mnohem větší důvod k optimismu, než
jejich pouhá účast na této konferenci.

delegací některých zemí a mezinárodních
organizací tzn. jednalo se o konferenci
s jakýmsi „veletrhem“ dohromady. U konferenčního areálu a v samotném Glasgow
probíhaly průběžně různé demonstrace
a happeningy. Od úvodního projevu britského premiéra Jonsona, za který by se,
podle mě, nestyděla nejedna environmentální organizace, se konference nesla
v duchu aktivního zájmu o hledání řešení.
S ohledem na pandemii byla pro většinu
účastníků konference příležitost po dlouhé
době se setkat osobně a projednat např.
konkrétní adapatační a mitigační projekty,
u kterých je důležitá důvěra zúčastněných stran. Díky dlouhodobé spolupráci
CzechGlobe a MŽP ČR měl CzechGlobe
příležitost efektivně participovat na COP,
což je příslibem zapojení českého výzkumu
v implementaci klimatických cílů Pařížské
dohody.

Byl nějaký výstup z konference, který „zapadl“
a nerezonoval v českých médiích?
Je škoda, že v českých médiích nebylo příliš
slyšet o individuálních závazcích a společných
iniciativách směřujících k zintenzivnění boje proti
změně klimatu jednotlivých zemí jako např. Jižní
Koreje (do roku 2030 snížít své emise o 40 %
v porovnání s rokem 2018) či afrických zemí
jako Tanzánie (snížit emise skleníkových plynů
o 30–35 % v porovnání se scénářem „business-as-usual“) a Nigérie (dosáhnout do roku
2050 nulových emisí). Z iniciativ je zajímavá
např. The Breakthrough Agenda, která má za
cíl zajistit používání dostupných čistých technologií do roku 2030 (iniciováno Velkou Británií
a přistoupilo k ní 42 států –mj. USA, Indie, EU,
Čína a řada rozvojových států).
Chci tím poukázat na skutečnost, že globální
změnou klimatu skutečně žijí země na celém
světě a nejedná se o sólo „zelené šílenství“ EU,
jak je hojně v ČR interpretováno.

www.czechglobe.cz

VÝZNAMNÉ MILNÍKY
A VÝSLEDKY CZECHGLOBE
Experimentální stanice
ekofyziologie rostlin prof. Nátra
Experimentální stanice s technickým, administrativním a školícím zázemím byla
uvedena do provozu v Domanínku (místní
část Bystřice nad Pernštejnem) v červnu
roku 2013.

Webové portály včasného varování
Nezbytnou podmínkou k získání projektu CzechGlobe z operačního programu
VaVpI bylo zajištění transferu a uplatňování konkrétních vědeckých poznatků
v praxi. Velkých úspěchů zde dosahují
týmy ze Sekce klimatických analýz a modelování, které se významně podílely na
vývoji celé řady webových portálů, jejichž
prostřednictvím jsou výsledky výzkumu
přejímány jako cenné podklady pro strategická rozhodování a přijímání opatření
v agrárním a lesnickém sektoru, ve státní
správě a samosprávě i u široké veřejnosti.
Do širokého povědomí se vryl především portál INTERSUCHO.CZ a známý je
i portál Klimatickazmena.cz. Dalšími aplikacemi jsou portály včasného varování
pro monitoring stavu vegetace a výnosů
(VYNOSY-PLODIN.CZ, FENOFAZE.CZ),
monitoring abiotických a biotických rizik
pro zemědělské plodiny (AGRORISK.CZ)
a rizik požárů (FIRERISK.CZ).

při fungování ISSS hraje síť pozorovatelů
ze zemědělské, lesnické, školkařské a vinařské praxe. Ti poskytují pravidelná hlášení
o aktuálním stavu sucha a jeho dopadech
na zemědělskou produkci a hodnotí situaci
z vlastního pohledu a přímo pro vlastní lokalitu a pěstované plodiny.

AGRORISK.CZ
AGRORISK.CZ je předpovědní a monitorovací on-line systém zaměřený na vybrané
biotické a abiotické činitele snižující či ohrožující výnosy zemědělských plodin, který
vytvořili a provozují pracovníci ÚVGZ,
Mendelovy univerzity, Výzkumného ústavu
rostlinné výroby a ČHMÚ.

INTERSUCHO.CZ
Hlavním experimentálním zařízením je unikátní systém 24 venkovních komor, ve
kterých lze simulovat dopady budoucího
klimatu na růst, fyziologii a produkci rostlin.
Komory představují malé „skleníky“, do kterých se vhání vzduch s vyšší koncentrací
CO2 (zpravidla 700 ppm očekávaných na
konci tohoto století). Stříšky komor z otáčivých lamel zajišťují větrání a regulaci srážek.
Nastavení všech řízených parametrů probíhá na základě údajů z čidel a analyzátorů.
Zařízení tak umožnuje sledovat působení
několika faktorů současně a poskytovat
odpovědi na otázky jak sucho, UV záření
či výživa dusíkem ovlivňují stimulaci fotosyntézy zvýšenou koncentrací CO2 nebo
zda mohou být rostliny při zvýšené koncentraci CO2 citlivější k UV záření, suchu
nebo vůči hmyzu a houbovým chorobám.
Názorným příkladem využití výsledků experimentů v zemědělské praxi je vyhodnocení
dopadů kombinace změny koncentrace
CO2, sucha a UV záření na pekařskou či sladovnickou kvalitu produkce obilovin.
Kromě komorových experimentů se na stanici zkoumá vztah vodní bilance a výživy
na toky látek v polních experimentálních
porostech zemědělských plodin a rychle
rostoucích dřevin. Získané výsledky se dále
využívají pro vývoj a aplikace ekosystémových modelů, metod dálkového průzkumu
a dalších agroklimatologických nástrojů
a postupů.

Integrovaný systém pro sledování sucha
(ISSS) poskytující on-line předpovědi zemědělského sucha, informace o stavu
zemědělského sucha a stavu vegetace
vznikl díky mezioborové spolupráci vědců
z ÚVGZ, Mendelovy univerzity, Masarykovy
univerzity a ČHMÚ a v současnosti je provozován ve spolupráci s Pozemkovým
fondem ČR. Kombinuje data pozemních
měření, dynamického modelu vodní bilance,
metod dálkového průzkumu Země a pozorování široké sítě zpravodajů.

Pro posuzování zemědělského sucha a jeho
dopadů na výnosy je ISSS aktualizován
každé pondělí a poskytuje údaje o půdní
vlhkosti a stupni sucha jako odchylky od
dlouhodobého stavu, satelitní výstupy pro
posouzení stavu vegetace a také prognózu
sucha. Pro předpovědi intenzity sucha
a půdní vlhkosti denně aktualizuje mapy
s výhledem na dalších 9 dnů a další dlouhodobé předpovědi. Nezastupitelnou roli

Biotická rizika představuje předpokládaný
nebo aktuální výskyt škůdců a původců
chorob. Základem prognózy jejich výskytu,
která je klíčová z hlediska ochranného
zásahu proti nim, je teplota vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, délka ovlhčení listů
a množství srážek, případně další charakteristiky průběhu počasí.
Abiotická rizika zemědělských plodin představují fyzikálně-chemické faktory prostředí
(povětrnostní faktory, půdní faktory, imise,
znečištění prostředí nebo nevhodně zvolené
agrotechnické zásahy) nepříznivě ovlivňující
rostliny, jejich růst, vývoj, reprodukci a kvalitu produktů.
Predikce zemědělcům umožňují odhadnout míru rizika výskytu škodlivého činitele
a následně se mohou kvalifikovaně rozhodnout o provedení ochranných opatření, a to
i preventivních.
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NOVÁ ANALÝZA GLOBÁLNÍ TEPLOTY
ZA UPLYNULÝCH 24 TISÍC LET
Pro správné pochopení klimatické budoucnosti je důležité mít co možná nejpřesnější
obrázek o vývoji klimatu v minulosti. Vědci
v oboru paleoklimatologie neustále přicházejí s novými, úplnějšími a přesnějšími daty.
Dosavadní převládající představa o neobvykle stabilním klimatu holocénu (nejmladší
geologické období -čtvrtohory, asi od roku
9700 př. n. l. do dnešní doby), v jehož
průběhu globální teplota velmi postupně
klesala, dostala vážnou trhlinu. Pokud nové
výsledky Osmana a kolektivu, které publikoval prestižní časopis Nature, potvrdí
další práce, bezprecedentnost současného oteplování ve srovnání s minulostí,
bude ještě průkaznější.
Sedm autorů studie pod vedením Matthewa
Osmana z Arizonské univerzity přišlo
s novou rekonstrukcí globální teploty za
posledních 24 tisíc let. Jeden z nejvýznamnějších přínosů studie je reanalýza vývoje
globální teploty, která pomůže badatelům

ZAUJALO NÁS

zkoumajícím změny v oceánech, ledu, vegetaci, i v atmosféře od konce poslední
doby ledové. Zajímavostí je, že tato analýza
je v souladu s dřívějšími výsledky, které však
byly odvozeny z mnohem menšího objemu
dat. To by mohlo naznačovat, že k tomu,
abychom získali dostatečně reprezentativní
výsledky vývoje trendu globální teploty, stačí
mít záznamy z několika klíčových lokalit.
Dalším významným zjištěním je, že během holocénu byl vliv silnějšího slunečního
záření v letním období eliminován nižšími
teplotami v ostatních obdobích, čímž autoři studie částečně rozporují závěry stoleté
hypotézy Milutina Milankoviče o existenci
klimatických cyklů souvisejících s cyklickými orbitálními pohyby Země. Výsledkem
nové rekonstrukce je nový obrázek holocénu, v jehož průběhu teplota velmi mírně
roste, s již mnoho-krát potvrzeným prudkým
růstem od konce 19. století až do současnosti (obr. 1).

STALO SE
Delegace velvyslanectví Ghany
v ÚVGZ

29. 7. 2021 navštívila ÚVGZ delegace
Velvyslanectví Ghanské republiky v ČR
v čele s vedoucím úřadu panem Peterem
Manu Owusu. Se zástupci CzechGlobe
projednali výzkumné aktivity v rezervaci
Bia-Tano v Ghaně, kde CzechGlobe ve spolupráci s Univerzitou energetiky a přírodních
zdrojů v Sunyani vybudoval experimentální stanici pro měření skleníkových plynů
a meteorologických parametrů. Stanice
vybavená 70 metrů vysokou měřící věží
reprezentuje v síti ekosystémových stanic
tropický deštný prales. Důležitým bodem
jednání byl podpis prodloužení memoranda
o spolupráci mezi oběma institucemi.

Noc vědců

24. 9. 2021 se uskutečnil další ročník
Evropské noci vědců, jejímž tématem
v ČR byl čas. K akci se již tradičně připojil také CzechGlobe, který zájemcům všech
věkových kategorií umožnil návštívit experimentální stanici na Bílém Kříži a laboratoře
v Brně. V souvislosti s tématem času se
návštěvníci mohli seznámit s problematikou klimatické změny, která má jako jedna
z největších hrozeb lidstva významné postavení na hodinách Posledního soudu, a vidět,
jak kombinací vědeckých přístupů dokážeme z letokruhů stromů číst v minulosti.
Milovníci a pozorovatelé přírody se dozvěděli, jak klimatická změna mění v průběhu
let nástup fenologických fází rostlin nebo jak
čas ovlivňuje výsledky experimentálních měření v ekosystémech.

Týden Akademie věd

Obr. 1: Nová rekonstrukce globální teploty za posledních 24 tisíc let. Konec poslední doby ledové byl
chladnější o víc jak 6 °C, a holocén je charakteristický velmi stabilní, mírně rostoucí teplotou až do začátku
průmyslové revoluce. (Osman a kol., 2021).

Další důležitý přínos Osmanovy práce spočívá v kombinaci dosavadního přístupu
paleoklimatologů, kteří se soustředili buď
na krátký časový úsek, ovšem s detailním
prostorovým záznamem, nebo naopak na
delší časový záznam, s menším objemem
dat v prostorovém měřítku. Ani tato rekonstrukce samozřejmě není v míře poznání
vývoje klimatu v tomto období definitivní, jelikož neobsahuje záznam teploty
nad kontinenty a existuje pouze omezené množství dat ze středního Pacifiku,
Indického nebo Jižního oceánu. Stanovená
výsledná globální teplota navíc vychází
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pouze z jednoho klimatického modelu, což
také může zkreslovat skutečnost, protože
různé modely dávají různé výstupy. Tato
analýza jde také proti výsledkům nedávné
studie, která využila stovky rekonstrukcí
z pozemních lokalit. V každém případě
však jde o zásadní práci zvyšující standard,
jakým budou vědci k podobným analýzám
přistupovat do budoucna.
-aaReference:
Osman M. et al. kol., 2021, Nature:
https://www.nature.com/articles/
d41586-021-03011-6

1.–7. 11. 2021 se uskutečnil první ročník
Týdne Akademie věd ČR, který navázal na
v minulosti úspěšný Týden vědy a techniky.
V rámci nového festivalu vědy, který má být
svátkem a oslavou Akademie věd, se ÚVGZ
kromě komentovaných exkurzí prezentoval cyklem pěti přednášek vypovídajících
o interdisciplinaritě ústavu. Návštěvníci tak
získali informace o leteckém dálkovém průzkumu Země, o dopadech klimatické změny
ve střední Evropě, o monitorování a předpovědích sucha, o povodních v Evropě
v minulých 500 letech a o využití analýzy
stabilních izotopů v rostlinách k rekonstrukci
dávného klimatu.
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Příloha Newsletteru 2/2021 přináší výběr zajímavých publikací pracovníků CzechGlobe vydaných v roce 2021.

Lehnert, M., Brabec, M., Jurek, M., Tokar, V., Geletič, J. The role of blue and green infrastructure in thermal sensation in public urban
areas: A case study of summer days in four Czech cities. Sustainable Cities and Society 2021, 66(Mar), 102683. ISSN 2210-6707.
Tepelný komfort představuje v kontextu klimatické změny stále významnější faktor určující kvalitu veřejného prostoru v centrech měst.
Předložená studie zkoumá tepelné pocity na vybraných prostranstvích ve čtyřech českých městech, kde byla provedena účelová biometeorologická měření a pro které byly následně vypočteny biometeorologické indexy UTCI (univerzální index tepelného komfortu), PET
(fyziologická ekvivalentní teplota) a HUMIDEX (teplotně-vlhkostní index). Hodnoty biometeorologických indexů byly následně porovnány
s tepelnými pocity (thermal sensation vote – TSV) náhodně vybraných respondentů pohybujících se v okolí zkoumaných lokalit. Poté byl
pomocí modelů logistické regrese analyzován vliv prvků modré a zelené infrastruktury na tepelné pocity nad rámec jejich mikroklimatického efektu. Výsledky dokazují, že vztah mezi biometeorologickými indexy a TSV v městském prostředí je velmi komplexní, výrazně
ovlivněný konkrétní lokalitou a denní dobou. Studie zároveň dokazuje, že není možné využívat pouze empirická data, protože indexy
skutečné vnímání rezidenty nemusí reflektovat; dokonce může poskytnout i zdánlivě paradoxní výsledky. Např. skutečný vliv trávníků na
mikroklima je prokazatelně malý, přesto je pravděpodobnost, že respondenti zvolí vyšší hodnoty TSV, nižší než v prostředí s vydlážděnými
plochami. Naopak, navzdory příznivému mikroklimatickému efektu je pravděpodobnost volby vyšších hodnot TSV při daných hodnotách
biometeorologických indexů vyšší pod stromy a v blízkosti mlžné brány, kde se častěji koncentrují jedinci pociťující tepelný diskomfort,
resp. stres z tepla. Výsledky proto naznačují, že jednoduché modely středního tepelného pocitu či předpovědi procentuálního podílu
nespokojených mají v heterogenním městském prostředí jen malé nebo výrazně omezené využití. Citlivé a udržitelné plánování opatření
ke zmírnění tepelného stresu by proto mělo zohledňovat jak vzorce chování občanů, tak reálné mikroklimatické vlivy okolí.

Mbengue, S., Zíková N., Schwarz, J., Vodička, P., Holubová, A., Holoubek, I. Mass absorption cross-section and absorption enhancement from long term black and elemental carbon measurements: A rural background station in Central Europe. Science of the Total
Environment 2021, 794(Nov): 1-14. 148365. ISSN 0048-9697. E-ISSN 1879-1026.
Černý uhlík (BC, black carbon) je druh atmosférického aerosolu vznikající během nedokonalého spalování fosilních paliv, biopaliv a biomasy. Absorbuje viditelné světlo, následkem čehož způsobuje lokální oteplování atmosféry. To ho řadí, hned po oxidu uhličitém, na
druhé místo mezi faktory, které ovlivňují klima. Krom vlivu na oteplování byly u černého uhlíku prokázány i negativní účinky na lidské zdraví
v závislosti na velikosti částic černého uhlíku a druhu nasorbovaných látek na těchto částicích. Tato práce vychází z dlouhodobého (2013
– 2017) sledování optických absorpčních vlastnosti aerosolů, které byly naměřeny na Národní atmosférické observatoři Košetice (NAOK).
Tato observatoř reprezentuje v rámci regionu střední Evropy venkovskou pozaďovou stanici.
Pro modelování klimatu se jako základní vstupní parametr používá absorpce světla černým uhlíkem vztažená na jeho hmotnost (MACBC),
kdy je tento parametr vypočítán pomocí etalometrem změřeného absorpčního koeficientu (Babs). Tyto parametry (MACBC, Babs) jsou
závislé na emisních zdrojích, velikostní distribuci aerosolů a jejich stárnutí v atmosféře.
V této studii byly vyhodnoceny jednotlivé časové trendy MACBC (roční, sezónní, denní variace) v závislosti na různých vlnových délkách
světla. V zimním období byly naměřeny nejvyšší hodnoty, dvojnásobné v porovnání s letními měsíci, vlivem zvýšeného spalování biomasy
v topné sezóně a horších rozptylových podmínek ve srovnání s jinými ročními obdobími.
Během atmosférických procesů (stárnutí částic, směšovací reakce, oxidační reakce aj.) vznikají z aerosolů produkovaných primární emisí
nebo reakcemi prekurzorů v atmosféře aerosolové směsi, kde jedna z typů částic ve směsi je tzv. „core-shell“, česky „jádro-obal“. Příkladem je částice s jádrem z černého uhlíku a obalu tvořeného vrstvou hnědého uhlíku (BrC, brown carbon). Hnědý uhlík absorbuje světlo
v ultrafialové části spektra a vzniká primárně při spalování biopaliv a biomasy, ale může být do ovzduší emitován během foto-oxidačních
reakcí těkavých organických látek nebo reakcí mezi plynnou a organickou frakcí. Získané výsledky více jak pětiletého měření a aplikace
různých vyhodnocovacích metod umožnily určit vliv hnědého uhlíku na celkovou absorpci světla „core-shell“ částice s jádrem z černého
uhlíku, kde tento podíl hnědého uhlíku může být až 40 % celkové absorpce.
Tento typ studií využívající data z dlouhodobého měření v terénu je důležitý pro lepší pochopení a odhad radiačního účinku atmosférických aerosolů. Také může být zajímavý pro vědce, kteří se zabývající chemií a fyzikou atmosféry, změnou klimatu a kvalitou ovzduší,
stejně jako pro tvůrce politik.

Kolanowska, M., Michalska, E., Konowalik, K. The impact of global warming on the niches and pollinator availability of sexually deceptive orchid with a single pollen vector. Science of The Total Environment 2021, 795 (15 November). 148850.
Orchideje patří mezi nejohroženější rostliny na světě, k čemuž přispívá fakt, že mezi orchidejemi a jejich opylovači existují velmi specifické
vztahy. Nejzranitelnějšími jsou druhy závislé na jediném opylovači, mezi které patří Leporella fimbriata. Tato orchidej vyskytující se v jižní
Austrálii je zcela závislá na opylení samci okřídlených mravenců Myrmecia urens, ke kterému dochází díky sexuálnímu šálení orchideje
– samec si květ orchideje kvůli jeho podobnosti plete se samičkou a snaží se “ji oplodnit“, přičemž dojde k opylení orchideje.
Studie týmu vědců vedeného Martou Kolanowskou z CzechGlobe, kterou uveřejnil časopis Science of the Total Environment, se zaměřila
na odhad budoucího rozdělení vhodných nik této orchideje a jejího opylovače s využitím tří algoritmů strojového učení. Výsledky ukazují,
že v závislosti na algoritmu bude u opylovače docházet k větší či menší ztrátě vhodných nik.
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V důsledku globálního oteplování se zároveň s největší pravděpodobností stane, že fáze kvetení orchideje a doba páření mravence nebudou časově synchronizovány. Tím se sníží pravděpodobnost úspěšné reprodukce druhu Leporella fimbriata a zvýší se tak riziko její
extinkce.

Mander, Ü., Krasnova, A., Escuer-Gatius, J., Espenberg, M., Schindler, T., Machacova, K., Pärn, J., Maddison, M., Megonigal, J.P.,
Pihlatie, M., Kasak, K., Niinemets, Ü., Junninen, H., Soosaar, K. Forest canopy mitigates soil N2O emission during hot moments. npj
Climate and Atmospheric Science 2021, 4: 39. https://doi.org/10.1038/s41612-021-00194-7.
V červenci 2021 vyšel v časopise npj Climate and Atmospheric Science patřícího do skupiny Nature časopisů článek mezinárodního
týmu vedeného vědci z University of Tartu v Estonsku a z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Tento článek poprvé ukázal, že tzv.
“hot moments”, tj. „krátkodobé“ periody extrémních emisí oxidu dusného (N2O), jsou zodpovědné za více než polovinu celkových emisí
N2O z půdy typického evropského lužního lesa. Oxid dusný je významný skleníkový plyn, který přirozeně vzniká v půdě, z níž je uvolňován do atmosféry. Lužní lesy hrají podstatnou úlohu v koloběhu dusíku a mohou být významným zdrojem N2O. Klimatická změna
naneštěstí přispívá k urychlení tohoto koloběhu. Autoři článku prezentují výsledky několikaletého intenzivního výzkumu toků N2O z půdy
(automatická půdní komorová měření), kmenů stromů (manuální kmenová komorová měření) a celého ekosystému (eddy-kovarianční
metoda) v typickém lužním lese v Estonsku. Získaná data prokázala, že změny půdní vlhkosti a cykly mrznutí a roztávání způsobují “hot
moments”, kdy se ve sledovaném období produkovala většina N2O emitovaného půdou. Z půdy uvolněný N2O však proti očekávání
neuniká z ekosystému do atmosféry, ale je z velké části “spotřebován” zatím neznámým mechanismem v korunách stromů. Výsledky
měření ekosystémové výměny N2O ukázaly, že i přes vysoké emise N2O z půdy je studovaný lužní les celkově “jen” mírným zdrojem N2O.
Autoři zdůrazňují potřebu dalšího studia zatím opomíjené úlohy korun stromů v ekosystémové výměně N2O u různých druhů lesních
ekosystémů. Toto studium je nutné pro správný odhad globální bilance toků N2O, na jehož základě jsou navrhována vhodná opatření pro
snižování koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.

Jakubínský, J., Prokopová, M., Raška, M., Salvati, L., Bezak, N., Cudlín, O., Cudlín, P., Purkyt, J., Vezza, P., Camporeale, C.,
Daněk, J., Pástor, M., Lepeska, T. Managing floodplains using nature-based solutions to support multiple ecosystem functions and
services. Wiley Interdisciplinary Reviews-Water 2021, 8(5). e1545.
Článek shrnuje hlavní výsledky výzkumu zaměřeného primárně na problematiku ekosystémových funkcí poskytovaných údolními nivami
vodních toků. Důležitým aspektem studia nivních ekosystémů je už jejich samotné vymezení, které je nejčastěji založeno na hydrologických či pedologických datech (tj. rozsahu záplavových území či fluviálně podmíněných typů půd, lemujících vodní toky) a po předchozích
analýzách se ukazuje, že nejpřesnějších výsledků dosáhneme při využití kombinace obou datových zdrojů. Mnohé by usnadnila existence
mapového podkladu zachycujícího rozsah údolních niv na celostátní úrovni, avšak taková datová sada v České republice stále neexistuje. Klíčovou součástí článku je přehled nejvýznamnějších ekosystémových funkcí plněných údolními nivami v podmínkách střední a jižní
Evropy a příslušných indikátorů, které je možné využít pro vyjádření kvality plnění jednotlivých funkcí. Autoři studie na základě rozsáhlé
rešerše literárních a datových zdrojů identifikovali hlavní příčiny degradace údolních niv a rovněž i příslušná opatření, která se nabízejí pro
zmírnění dopadů jednotlivých antropogenních zásahů do nivních ekosystémů. Jedním z hlavních problémů spojených s realizací opatření,
která mohou přispět ke zlepšení ekologického stavu příbřežních biotopů a údolních niv, je nejčastěji velmi nízká společenská akceptovatelnost těchto opatření, a to zejména ze strany majitelů půdy jakožto klíčových aktérů. Článek je výsledkem multioborové spolupráce,
která je pro potřeby kvalitního a efektivního výzkumu poříčních ekosystémů nezbytná.

Baďura, T., Lorencová, E., Ferrini, S., Vačkářů, D. Public support for urban climate adaptation policy through nature-based solutions
in Prague. Landscape and Urban Planning 2021, 215(Nov): 1-15. 104215. ISSN 0169-2046.
Dopady změny klimatu na život ve městech, mezi něž patří vlny veder a přívalové povodně, vyžadují reakci z hlediska adaptačního plánování. Řešení založená na přírodě blízkých opatřeních (PBO) se zaměřují na multifunkčnost opatření zelené a modré infrastruktury, která
mohou přispět jak k adaptaci, tak k mitigaci změny klimatu, což může poskytnout nákladově efektivní řešení i pro jiné městské problémy.
Je však otázkou, jestli občané podporují adaptační plánování založené na přírodě blízkých opatřeních. A pokud ano, můžeme porozumět preferencím pro PBO tak, aby to bylo užitečné pro městské plánování? Tyto otázky byly motivací nové studie CzechGlobe, publikované v září v časopise Landscape and Urban Planning. Studie použila online průzkum a výběrový experiment tzn. techniku, kterou
používají environmentální ekonomové pro odhadování hodnot přínosů netržních statků a služeb, jako jsou právě přírodě blízká opatření.
Z analýzy odpovědí reprezentativního vzorku obyvatel Prahy (n = 525) vyplynuly čtyři hlavní závěry: (1) řešení založená na PBO jsou veřejností široce podporována a tyto preference jsou odrazem obav obyvatel Prahy ze změny klimatu a rizik, která představují zejména vlny
veder; (2) v popsaných scénářích občanům záleží na druhové rozmanitosti opatření (např. sázení různých druhů stromů, užití rozmanitých
bylinných pásů atd.), což naznačuje, že biologicky rozmanitá PBO oproti jednodruhovým vytvářejí dodatečnou veřejnou hodnotu a že
zaměření na biologickou rozmanitost může získat podporu veřejnosti; (3) implementace PBO ve veřejných prostranstvích (např. stromy
v ulicích, dešťové zahrady) je upřednostňována před opatřeními realizovanými na veřejných budovách (zelené střechy a fasády); a (4)
nepříznivé zkušenosti s vlnami veder zvýšily podporu a ochotu za realizaci PBO platit. Prezentované výsledky ukazují, že adaptační plánování zahrnující PBO pravděpodobně vytvoří významnou ekonomickou veřejnou hodnotu, u které se očekává, že se bude s rostoucími
dopady změny klimatu zvyšovat.

