
VÁLKA KOMPLIKUJE ŘEŠENÍ KLIMATICKÉ KRIZE
Známé přísloví říká, že nikdy není tak 
špatně, aby nemohlo být ještě hůř. 
Naplnilo se téměř přesně dva roky poté, 
co se začal šířit Covid, který svět dusil dva 
roky, a paradoxně v době, kdy se zdálo, 
že bychom mohli z pandemie vybřednout. 
Začala ruská vojenská invaze na Ukrajinu… 
Nechceme tu psát o válce, o  té se už 
napsalo dost. O tom, že jako každá válka 
přináší lidské utrpení, oběti na životech, 
vlnu uprchlíků, nedozírné ekonomické 
škody. Tato válka je však specifická v tom, 
že může ovlivnit také snahy o zmírnění kli-
matické změny a nabourat Green Deal. 
Pro přechod k nízkouhlíkové ekonomice 
a  k  nahrazení fosilních paliv a  jaderné 
energie obnovitelnými zdroji energie totiž 
některé země v čele s Německem vsadili 
na výrobu energie z ruského plynu, a to 
se z geopolitického hlediska ukázalo jako 
zásadní chyba. Nejistota, snížené dodávky 
plynu i jeho astronomická cena a k tomu 
volání po nejtvrdších sankcích vůči Rusku 
zahrnující úplné odstřižení od ruského 
plynu i ropy, to vše by mohlo Green Deal 
když ne ohrozit, tak zpomalit. Na přetřes 
už přišla otázka znovuzprovoznění uhel-
ných elektráren v Německu, Rakousku, 
Itálii nebo Holandsku a pravděpodobné 
prodloužení jejich provozu. Belgie zase 
o 10 let odsunula odstavení svých jader-
ných elektráren a Česká republika o dva 
roky odložila zákaz používání starých kotlů 
na tuhá paliva nižší emisní třídy. To je jen 
stručný výčet opatření, který naznačuje, že 
současná energetická krize může na čas 
poslat řešení klimatické krize na vedlejší 
kolej. Více nám ukáže nadcházející zima. 
Už teď je ale jasné, že Evropu a svět čekají 
těžké časy. Ruku v ruce s nedostatkem 
energií přichází nedostatek potravin. Cena 
plynu a jeho omezené množství totiž limi-
tuje výrobu i používání hnojiv, a tím pádem 
se očekávají nižší výnosy. To vše v čase, 

kdy Ukrajina, jeden z nejvýznamnějších 
světových producentů pšenice a sluneč-
nice, byla kvůli válce nucena omezit jejich 
produkci a zároveň je Ruskem blokován 
vývoz těchto komodit převážně do zemí 
třetího světa. K hrozící potravinové krizi 
přispívá i  počasí. Od začátku roku se 
různé části Evropy včetně ČR potýkají se 

suchem. V červnu se k tomu v západní 
Evropě přidala pro toto období nezvyklá 
vlna veder atakujících hranici 400 C a také 
zde zemědělci začínají počítat ztráty. 
Reálně tak hrozí, že kromě válečných 
uprchlíků z Ukrajiny Evropu zaplaví běženci 
z Afriky a Asie prchající před hladomo-
rem. V krátkém čase bychom tak mohli 
zažít všechny modelové situace, které se 
doposud objevovaly jen v těch nejkritičtěj-
ších scénářích globální změny a o kterých 
jsme si mysleli, že je minimálně v Evropě 
nikdy nezažijeme. Zbývá doufat, že se 

naplní parafráze slov Zuzany Harmáčkové 
v rozhovoru uvnitř Newsletteru, že každý 
scénář má variantu dobrého i špatného 
vývoje a záleží na nás, jakým směrem se 
budou věci ubírat. Současná krize by třeba 
nakonec mohla být akcelerátorem trans-
formativních změn.
 Současná situace se dotýká celé spo-
lečnosti a ani CzechGlobe není výjimkou. 
Stejně jako všechny státní a veřejné insti-
tuce jsme vstoupili do roku 2022 v roz-
počtovém provizoriu, když nová vláda 
nechtěla přijmout státní rozpočet s plá-
novaným vysokým schodkem, který byl 
dalším z důsledků pandemie. Naštěstí 
škrty současné vlády se bezprostředně 
vědy a  výzkumu dotkly jen minimálně, 
což v dřívějších krizových letech nebývalo 
zvykem. I  tak si musíme utahovat opa-
sek, protože vzhledem k výše popsaným 
okolnostem citelně zdražuje prakticky vše. 
Pomineme-li však růst cen, vypadá to, 
že se život konečně vrací do předpan-
demických kolejí. Hned zkraje roku tak 
mohli naši kolegové vyrazit na zahraniční 
mise s cílem dohodnout nové výzkumné 
spolupráce v Ghaně a na Kubě. Dvě kole-
gyně zase podniky třítýdenní výzkumnou 
misi do Zambie. Bohužel se nám ale kvůli 
nízkému zájmu nepodařilo uspořádat na 
červen plánovanou velkou mezinárodní 
konferenci nově ustanoveného konsorcia 
sdruženého kolem evropské výzkumné 
infrastruktury AnaEE-ERIC, která zkoumá 
komplexní dopady globální změny na 
suchozemské i vodní kontinentální eko-
systémy v Evropě. Možná i zde je příčinou 
ekonomická situace… 
Závěrem alespoň trochu optimismu - ten 
nám do žil vlévá fakt, že se nám v tomto 
roce podařilo získat již 10 projektů podáva-
ných v prvních výzvách nového programu 
HORIZON EUROPE. Snad se nám bude 
dařit i nadále. -mš-

Newsletter
1/2022

foto: Tomáš Vynikal



Newsletter 01/2022

2

Seznamte se s jedním z nás

MGR. ZUZANA V. HARMÁČKOVÁ, PH.D. 

V loňském roce jste se stala držitelkou 
prémie Otty Wichterleho udělovanou AV 
ČR mladým vědcům do 35 let. V Czech-
Globe, který Vás na zisk ceny nominoval, 
se zabýváte scénáři sociálně-ekologic-
kého vývoje. Můžete nám svoji práci 
objasnit? 
Scénáře budoucího vývoje nám ukazují, 
jakými různými způsoby by se společnost 
a využívání přírodních zdrojů mohly vyvíjet 
do budoucna a  jaké dopady tento vývoj 
může mít na stav přírody a kvalitu lidského 
života. Scénářům se věnuje obor v rámci 
vědy o udržitelnosti, kterému se říká studia 
budoucností (futures studies).
O budoucnosti v soukromém životě uvažu-
jeme běžně, v celospolečenském měřítku 
se to však neděje příliš často. Ukazuje 
se, že jako lidé v kolektivním uvažování 
do budoucna, které zahrnuje společnost 
i přírodu, nejsme moc dobří. Výzkum scé-
nářů budoucího vývoje proto přináší řadu 
technik, jak napříč různými odbornostmi 
společně uvažovat o budoucnosti a odha-
lovat způsoby vývoje, na které je dobré se 
připravit. 
V současnosti, kdy řešíme řadu problémů 
udržitelnosti (změna klimatu, ohrožení bio-
logické rozmanitosti, globální bezpečnostní 
situace atd.), se navíc čím dál více ukazuje, 
že není možné uvažovat o společnosti a pří-
rodním prostředí odděleně, protože se vzá-
jemně ovlivňují. Např. s Bárou Nohlovou teď 
na Slovácku a Valašsku zkoumáme, která 
krajinná opatření reagující na změnu klimatu 
(např. zelené prvky v krajině) považují lidé 
za spravedlivá a která vidí tak, že jdou proti 
jejich zájmům a jak tato ryze společenská 
dynamika ovlivňuje budoucnost krajiny 
a přírodní poměry v ní. Studium scénářů 

budoucího vývoje tak leží na půl cesty mezi 
přírodními a společenskými vědami. 
V praxi naše práce vypadá většinou tak, 
že spolupracujeme s odborníky, politiky 
i zástupci veřejnosti nebo soukromé sféry 
a různými technikami s nimi rozkrýváme, 
jaké typy budoucností by se z jejich hlediska 
mohly odehrát, co by k nim mohlo vést 
a jestli nějaké zárodky tohoto vývoje vidíme 
už v  současnosti. Informace se potom 
skládají jako mozaika do popisů možných 
budoucností, které se dále analyzují nebo 
se případně modelují jejich dopady. Pro 
mě osobně byla velmi zajímavá práce na 

scénářích, které jsme vytvářeli v  rámci 
projektu pro britskou státní administrativu, 
a požadavkem bylo zjistit, jak by se různé 
možnosti globálního vývoje projevily ve 
Velké Británii. Výsledné scénáře využívají 
britské státní agentury při vytváření strategií 
do budoucna.
Téma scénářů je mi blízké, protože mi 
připadá, že je v  něm hodně naděje. 
„Scénářové“ uvažování ukazuje, že 

v každém okamžiku je ve světě okolo nás 
řada zárodků negativního vývoje, ale také 
řada zárodků pozitivního vývoje. A že je na 
nás, kterým pomůžeme růst.
V současné době se jako koordinující 
hlavní autorka podílíte na hodnotící 
zprávě Mezivládního panelu OSN pro 
biodiverzitu a ekosystémové služby (IP-
BES). Jak se Vám podařilo se do této 
platformy zapojit, co práce obnáší a jaký 
bude Váš konkrétní příspěvek ke zprávě? 
Do IPBESu jsem se úplně původně dostala 
jako „učedník“ (IPBES Fellow) v roce 2015, 
kdy začínala práce na Regionální hodno-
tící zprávě pro Evropu a Střední Asii. Bylo 
to velmi přínosné, jak z  hlediska učení 
se novým věcem, tak z hlediska setkání 
s novými kolegy z celého světa. Pokud 
by to někoho z  doktorandů/postdoků 
zajímalo, moc doporučuji zkusit to. Navíc 
nám docela hraje do karet, že z „východní“ 
Evropy se nehlásí příliš mnoho lidí, a proto 
je pro nás o něco snazší se zapojit (jedním 
z  IPBES Fellows je v současnosti i kole-
gyně Helena Duchková). Byla to zkušenost, 
která mi během dalších let pomohla navázat 
hodně spoluprací a také mě postupně přes 
další IPBES hodnotící zprávy přivedla až 
k současné práci v hodnotící zprávě na 
téma souvislostí mezi ochranou biodiver-
zity a klimatu, produkcí potravin, ochra-
nou vody a lidským zdravím (tzv. „nexus“). 
V této zprávě koordinuji kapitolu o mož-
ném budoucím vývoji těchto souvislostí, 
což v praxi znamená během tří let spo-
lečně s ostatními kolegy z kapitoly udělat 
rešerši a zhodnotit dostupné vědecké zna-
losti na toto téma a sestavit z nich syntézu 
přístupnou pro tvůrce politik, lidi z praxe 
a veřejnost. V kapitole je nás asi dvacet, 
v celé hodnotící zprávě okolo 150 a zatím 
to vypadá na docela hezkou spolupráci.
Hodně se dnes hovoří o transformativní 
změně, co se tím rozumí? 
Souvislosti („nexus“) mezi ochranou biodi-
verzity a klimatu, produkcí potravin, ochra-
nou vody a lidským zdravím jsou důležité, 
protože se navzájem často negativně 
ovlivňují. Např. velmi intenzivním velkoploš-
ným zemědělstvím můžeme krátkodobě 
vyprodukovat velké množství potravin, ale 
je to za cenu emisí skleníkových plynů, 
snižování biologické rozmanitosti, snižo-
vání kvality půdy, narušení koloběhu vody 
atd. Pochopení těchto souvislostí je jed-
ním z předpokladů jejich řešení. Dalším 
předpokladem je přijetí příslušných opat-
ření a k tomu se snaží přispět vědecko-
-politické platformy (jako IPBES) tím, že 
propojují experty s politickými představiteli 

Vystudovala Ekologii a ochranu životního 
prostředí na Univerzitě Karlově v Praze. 
Na stejné univerzitě získala doktorát 
v oboru Environmentální studia.
Věnuje se výzkumu scénářů budoucího 
vývoje a sociálně-ekologické resilience 
v Ústavu výzkumu globální změny AV ČR 
a ve Stockholm Resilience Centre. Zabývá 
se vytvářením a analýzou budoucích scé-
nářů a cest k udržitelnosti ve spolupráci 
s odborníky, politickými představiteli a zá-
stupci veřejnosti napříč různými kulturními 
a geografickými kontexty (Evropa, Střední 
Asie, Afrika). Je koordinátorkou kapitoly 
o scénářích budoucího vývoje v hodnotící 
zprávě IPBES Nexus Assessment a spo-
lupředsedá řídícímu výboru Ecosystem 
Services Partnership.



www.czechglobe.cz

3

a usnadňují přenos informací a znalostí mezi 
nimi.
Ukazuje se ale, že řešit současné problémy 
udržitelnosti (klimatická změna, úbytek bio-
diverzity nebo nárůst nerovnosti v možnosti 
rozhodovat o budoucnosti) se pomalými 
postupnými kroky příliš nedaří. Že úprava 
fungování naší společnosti tak, aby si 
„nepodřezávala vlastní větev“, je v součas-
nosti buď neefektivní, nebo příliš pomalá, 
nebo může narážet např. na zájmy velkých 
mezinárodních korporací. Do této situace 
vstupuje výzkum tzv. transformace nebo 
transformativní změny, který zjišťuje, jaké 
jsou možnosti hlubší proměny naší společ-
nosti tak, aby se nám v ní žilo lépe a zároveň 
jsme změnili směřování ke globálním krizím 
(např. klimatické krizi). Na transformativní 
změnu společnosti se zaměřuje další sou-
časná hodnotící zpráva IPBES, ve které vede 
jednu z kapitol kolegyně Julia Leventon.
Co si myslíte o současné situaci a vý-
voji v souvislosti s válkou na Ukrajině 
a s energetickou krizí? Je Green Deal 
v ohrožení? A budou lidé např. v ČR 
v souvislosti s energetickou krizí i kli-
matickými změnami připraveni a ochotni 
rychleji přistoupit na transformaci?
Z mého pohledu současná situace ukazuje, 
jak moc potřebujeme rozumět společen-
ské podstatě problémů, ve kterých žijeme, 
a brát ji vážně. Obnovitelné zdroje energie 
jsou dobrým příkladem. V situaci, kdy náš 
centralizovaný energetický systém čelí kri-
zím spojeným s válkou a změnou klimatu, 
by se celkem logicky nabízelo snažit se 
zdroje energie aspoň částečně decentrali-
zovat (např. řada obcí se už nyní snaží najít 
cestu, jak se aspoň částečně energeticky 
osamostatnit). V praxi ale vidíme, že tlak 
politických zájmů i některých hodnot zakot-
vených ve společnosti brání situaci řešit 
s výhledem na budoucnost a spíše vede 
k řešením počítajícím se zakonzervováním 
minulosti (např. opětovné posílení těžby 
uhlí). V tom je vidět, jak občas společenská 
dynamika vítězí nad věcností řešení, a to je 
potřeba při hledání řešení zohlednit. Myslím 
si, že v tomhle ohledu je dobré dívat se na 
řešení, která se přijímají v ostatních zemích, 
a využít technologické i společenské ino-
vace, které fungují.
Z hlediska změny chování a životního stylu 
se v tomhle ohledu např. ukazuje, že jako 
lidé rádi děláme věci, které vidíme ve svém 
okolí. Pro ilustraci: v zemích, kde se vytvo-
řila kritická masa lidí upřednostňujících 
jídelníček s menším podílem masa a kde 
se tím pádem zvedla nabídka těchto jídel 
v restauracích a obchodech, se ukazuje, že 
postupné „nabalování“ dalších lidí je daleko 
rychlejší. Samozřejmě vysoká ekonomická 
cena změn v životním stylu je v řadě případů 
překážkou, a proto je důležité brát v úvahu 
i roli sociální a ekonomické nerovnosti jako 

Ve dnech 17. až 18. května 2022 se 
ve vile Lanna v Praze uskutečnilo 16. 
zasedání valného shromáždění kon-
sorcia ICOS ERIC, které řídí činnosti 
evropské výzkumné infrastruktury 
ICOS (Integrated Carbon Observation 
System). ÚVGZ – CzechGlobe patří 
k jejím zakládajícím členům. 
Kromě volby nového předsedy kon-
sorcia, kterým byl jednohlasně zvolen 
Christian Plass-Dülmer – německý dele-
gát Spolkového ministerstva pro digita-
lizaci a dopravu, bylo důležitým bodem 
jednání představení 13 stanic pro měření 
skleníkových plynů, které nově získaly 
certifikaci ICOS. Před tím prošly velmi 
náročnou procedurou standardizace 
a kontroly kvality, což je předpokladem 
pro udržení kvality dat a zajištění jejich 
využitelnosti ve výzkumu klimatu.
Mezi nově certifikovanými stanicemi byly 
i dvě stanice v České republice, které 
provozuje CzechGlobe, a to experimen-
tální pracoviště Bílý Kříž (ekosystémová 

stanice 2. třídy) a ekosystémová stanice 
Lanžhot (ekosystémová stanice 1. třídy) 
reprezentující smrkový les respektive 
lužní les.
Jedinečnost ekosystémové stanice 
Lanžhot – jediné ekosystémové sta-
nice 1. třídy v ČR – spočívá v její loka-
litě. Jedná se o nížinný lužní les, který 
se nachází na rozhraní mezi vlhkým 
a suchým prostředím. Navíc zde vlivem 
lidské činnosti došlo ke změně hydro-
logického režimu, což může měnit cho-
vání celého lesa. Vědci tak mají možnost 
vytvořit obecný předpoklad o tom, jak 
se může lužní ekosystém chovat při 
měnícím se klimatu, který je globálně 
použitelný i pro další lužní lesy ve světě. 
Získávaná data – měří se toky většiny 
důležitých skleníkových plynů, včetně 
oxidu uhličitého (CO2), oxidu dusného 
(N2O) a metanu (CH4) – zároveň slouží 
ke sledování dynamické odezvy pro-
dukce skleníkových plynů na vodní stres 
v tomto typu ekosystému.

jedné z bariér udržitelnosti. Ale je důležité 
říct, že v řadě situací může změna životního 
stylu naopak peníze ušetřit – ve městech se 
nabízí zvýšit podíl cestování na kole, sdílet 
auta atd. Z hlediska ceny potravin je možné 
zauvažovat např. o zmiňovaném množství 
masa, které jíme. Celkově je ale samo-
zřejmě nutné prosazovat, aby přechod na 
udržitelnější životní styl nebyl dosažitelný jen 
pro ty, kteří si ho mohou dovolit.
Na jaře jste byla členkou expedice do 
Zambie. Co bylo účelem a předmětem 
vašeho výzkumu? 
Výzkum v Zambii, který děláme v rámci 
projektu kolegyně Lenky Suché, se zamě-
řuje na souvislosti mezi společenským 
fungováním a udržitelností využívání pří-
rodních zdrojů a na to, jak je možné znalosti 
o těchto souvislostech lépe využít v designu 
zahraniční rozvojové pomoci. Tento projekt 
je pro mě srdcovka – za prvé máme fajn 
tým lidí, za druhé se nám podařilo navázat 
opravdu efektivní spolupráci s organizací 
Člověk v tísni. Můžeme díky tomu průběžně 
konzultovat a korigovat zaměření výzkumu 
tak, aby byl snadno aplikovatelný a  jeho 

výsledy okamžitě využitelné pro český 
sektor zahraniční rozvojové spolupráce. 
Pomáhá tomu i to, že se jedná o opravdu 
participativní výzkum, do kterého se aktivně 
zapojují čeští experti ze sektoru zahraniční 
rozvojové spolupráce.
Výzkumná cesta do Zambie znamenala 
20 dní intenzivní práce, kdy jsme každý 
den obešli a objezdili řadu respondentů, 
nahrávali rozhovory, zakreslovali systémové 
mapy souvislostí mezi společenským fun-
gováním a využíváním přírodních zdrojů 
a  organizovali fokusní skupiny. Z  cesty 
máme hodiny zvukového materiálu a asi 
dvacet systémových map. Přepisování 
a kódování rozhovorů, stejně jako analýza 
systémových diagramů, jsou časově dost 
náročné, takže máme přes léto co dělat, 
abychom na podzim měli „české rozvo-
jovce“ co představit. Cesta by se měla 
zopakovat ještě příští rok, tentokrát s cílem 
hledat příležitosti a bariéry k udržitelnějšímu 
vývoji v Zambii v budoucnu a roli "české 
rozvojovky" v něm. Z projektu vznikne sada 
doporučení pro plánování a implementaci 
rozvojových projektů.

STANICE LANŽHOT A BÍLÝ KŘÍŽ ZÍSKALY CERTIFIKACI ICOS ERIC
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ZAUJALO NÁSÚMRTNOST STROMŮ V TROPICKÝCH  
OBLASTECH SE ZRYCHLUJE

Jedna z  přetrvávajících nejistot v  pro-
gnóze vývoje klimatické změny (KZ) je, 
míra schopnosti lesních porostů pohlco-
vat oxid uhličitý. Prognózy klimatických 
modelů, které jsou propojené se zpětnou 
vazbou uhlíkového cyklu a suchozemskou 
vegetací, jsou značně rozptýlené. Podle 
extrému na straně jedné bude vegetace na 
kontinentech stále významnějším uhlíko-
vým sinkem (místem spotřeby) nejméně do 
konce století, opačný extrém však nazna-
čuje možné oslabení sinku až o polovinu 
v následujících dvaceti letech. Nová stu-
die publikovaná v časopise Nature při-
náší další z celé řady přibývajících důkazů 

o postupném zeslabování schopnosti tro-
pických lesů pohlcovat CO2.
Lesy obecně, ale zejména lesy tropických 
oblastí, jsou často mylně považovány za 
„plíce“ planety. Skutečný přínos tropických 
lesů však spočívá jinde, v obrovské biolo-
gické rozmanitosti (biodiverzitě) a v tom, že 
jsou velkou zásobárnou uhlíku v podobě 
nadzemní biomasy, která zde s minimálním 
vlivem člověka přetrvávala po tisíce let. Díky 
stimulaci fotosyntézy rostoucí koncentrací 
CO2 v atmosféře působí tropické lesy také 
jako pohlcovač části tohoto nadbytečného 
uhlíku. Mezinárodní tým vědců pod vede-
ním Davida Baumana ze Smithsonova 

environmentálního výzkumného centra 
v USA zkoumal dynamiku růstu vlhkých 
tropických lesů v Austrálii na 24 lokalitách 
za období 49 let. Výsledky ukázaly, že na 
všech lokalitách, které pokrývaly široké 
rozmezí vlhkého tropického klimatu, se 
zvýšila úmrtnost (mortalita). V  průměru 
došlo ke zdvojnásobení mortality stromů 
v období posledních 35 let. Znamená to, 
že ztráta biomasy v  lesích se od 70. let 
minulého století zvýšila o 12 %. Jedním 
z důsledků tohoto trendu je potenciální 
snížení uložení uhlíku v  lesních ekosysté-
mech na polovinu. Míra úmrtnosti se mezi 
jednotlivými lokalitami lišila, nicméně vyšší 
byla v sušších oblastech, kde se porosty 
blížili k  limitu své tolerance vůči vodnímu 
deficitu. Podle autorů stojí za trendem sys-
tematického růstu úmrtnosti stromů v tro-
pických oblastech Austrálie nárůst teploty 
a s ním související nárůst vláhového deficitu. 

Práce přinesla doposud jeden z nejdelších 
a nejdetailnějších popisů úmrtnosti v tro-
pických oblastech a její výsledky považují 
vědci za zneklidňující. Pokud by trend zvy-
šování úmrtnosti pokračoval nebo dokonce 
zrychloval, je pouze otázkou času, kdy se 
porosty místo sinku stanou zdrojem CO2. 
I když se studie zabývala pouze dlouho-
věkými přirozenými porosty v  Austrálii, 
podobné výsledky lze pravděpodobně 
očekávat i v  jiných tropických oblastech 
s podobnými podmínkami. Podobný trend 
zvyšování úmrtnosti stromů zaznamenaly 
již dřívější studie prováděné v přirozených 
lesích Severní Ameriky. -aa-

Reference:
Bauman D.a kol. 2022, Nature: https://www.
nature.com/articles/s41586-022-04737-7Ed-
wards T.L. et al., 2021, Nature: https://www.
nature.com/articles/s41586-021-03302-y 

Setkání spolupracovníků 
aplikací Intersucho a Agrorisk 
31. 3. 2022 se ve Větrném Jeníkově 
konalo setkání spolupracovníků týmů apli-
kací Intersucho a Agrorisk pod názvem 
„Agrometeorologické výzvy současnosti 
a budoucnosti“. Reportéři a uživatelé apli-
kace Intersucho a zástupci zemědělských 
organizací se seznámili s novinkami z obou 
webů a dozvěděli se o využívání informací 
z aplikace Agrorisk k ochraně rostlin a opti-
malizaci agrotechniky. Důležitým tématem 
byl také aktuální stav sucha. Sucho na jaře 
sužovalo celou Evropu, která je tak pod 
vlivem anomálie zahrnující ještě válku na 
Ukrajině, jež je jedním z největších svě-
tových producentů pšenice, a  dozvuky 
covidové pandemie ohrožena dostupností 
potravin. Současná situace tak ukazuje, 
že pro vyhnutí se potravinové chudobě, je 
nutná změna řízení zemědělství v celé EU.

Veletrh vědy
2.–4. 6. 2022 se na výstavišti v pražských 
Letňanech konal další ročník Veletrhu 
vědy. Akci organizovala Akademie věd 
ČR a veřejnosti se zde kromě jednotlivých 
ústavů AV prezentovaly také vysoké školy, 
fakulty a další instituce zabývající se výzku-
mem. CzechGlobe letos reprezentovalo 
Oddělení analýz ekosystémových funkcí 
krajiny s expozicí „Jak funguje krajina?“. 
Prakticky představované metody výzkumu 
ukázaly souvislosti mezi způsobem využití 
zemědělských půd a ekologickým stavem 
vodních útvarů a také vliv vybraných pří-
rodě blízkých opatření na zmírnění dopadů 
klimatické změny.

Konference Výzkum, vývoj 
a inovace pro řešení klimatické 
změny v ČR
23. 6. 2022 v  Lichtenštejnském paláci 
v Praze uspořádal Úřad vlády ČR spolu 
s RVVI, MŽP a AV ČR konferenci „Výzkum, 
vývoj a inovace pro řešení klimatické změny 
v ČR“. Na akci určené zástupcům veřejné 
a  aplikační sféry, výzkumných institucí 
i veřejnosti měl CzechGlobe významnou 
roli. Prof. Trnka a prof. Marek přednesli 
hlavní projevy na téma klimatické změny 
a transferu výsledků základního výzkumu do 
praxe. Prof. Trnka a prof. Žalud byli zároveň 
hlavními panelisty v diskusi. Celou konfe-
renci moderoval Dr. Krejza.

STALO SE

Obr. 1: Vývoj rizika úmrtnosti stromů na 24 lokalitách v Austrálii (a) a vývoj maximálního ročního vláhového 
deficitu (b). (Bauman a kol., 2022).
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