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Na uplynulý rok 2022 asi nebudeme vzpo-
mínat příliš v dobrém. Celá Evropa zažila 
tolik špatných událostí, které by dříve vysta-
čily na několik let. Začalo to tím, že koncem 
zimy ustupující pandemii vystřídalo napadení 
Ukrajiny Ruskem. Válka zapříčinila exodus 
několika miliónů Ukrajinců především do 
sousedních zemí včetně ČR a zároveň eska-
lovala bezprecedentní energetickou krizi. Ta 
se sice rozdmýchávala už od léta 2021 a je 
věcí názoru, jestli ji už v té době režírovalo 
Rusko, nebo měla být „přirozeným důka-
zem“ proti zelené politice EU k dosažení 
uhlíkové neutrality postupnou dekarbonizací. 
Jisté je, že už tenkrát Rusko škrtilo dodávky 
plynu, a tím vyhnalo cenu plynu a energií 
nad stěží akceptovatelnou mez.  Pak už 
jen stačilo, aby v  létě 2021 v Německu 
dostatečně nefoukalo a větrné elektrárny 
nevyráběly elektřinu. Elektřina vyrobená ze 
záložních zdrojů – v paroplynových elek-
trárnách – pak byla mnohonásobně dražší. 
V každém případě došlo k narušení ener-
getické bezpečnosti. 
V normálních mírových dobách a při oče-
kávaném rostoucím podílu obnovitelných 
zdrojů energie (OZE) má k zajištění ener-
getické bezpečnosti a  předvídatelnosti 
využitelnosti zdrojů  sloužit tzv. energetická 
meteorologie. Ta je už několik let parketou 
Oddělení klimatických služeb z CzechGlobe, 
které ji „provozuje“ v  rámci  projektu 
EnergoAdapt i v rámci smluvního výzkumu 
pro firmu E.ON. V dnešním čísle si nejen 
o tom povídáme s Pavlem Zahradníčkem.
Ani z hlediska vývoje klimatu nebyl rok 2022 
pro planetu Zemi nejšťastnější. Už teď je 
podle klimatologů jasné, že si opět připsal 
několik alarmujících rekordů a bude patřit 
k nejteplejším rokům. Výrazně se na tom 
bude podílet počasí v Evropě, která zažila 
nejteplejší léto za posledních 40 let, a měsíc 
říjen byl vůbec nejteplejším říjnem v historii 
měření, když např. v Rakousku zaznamenali 

dokonce tropickou noc. Ostatně horko a su-
cho sužovalo Evropu, která se ze všech 
kontinentů otepluje nejrychleji,  už od jara 
a  vše vygradovalo drastickým suchem. 
Kromě toho, že tradičně poškodilo ze-
mědělce – tentokrát hlavně pěstitele rýže 
a rajčat v Pádské nížině a dokonce i pěstitele 
oliv ve Španělsku – ještě navíc vystupňo-
valo energetickou krizi. Na vyschlé řece Rýn 
byla zastavena lodní doprava, čímž se ztí-
žilo zásobování uhelných elektráren, které 
byly znovu spuštěny kvůli nedostatku plynu. 
Sucho ve Francii zase nedovolilo po technic-
kých odstávkách spustit jaderné elektrárny, 
protože bylo málo vody pro chlazení. 

I  toto léto zuřily napříč Evropou lesní po-
žáry. Už jsme si zvykli na každoroční kolorit, 
kdy hoří vegetace ve Středozemí – nejčas-
těji v  Řecku, Španělsku a  Portugalsku. 
Letos v červenci jsme však zažili největší 
lesní požár v novodobé historii České re-
publiky, který zachvátil Národní park České 
Švýcarsko. Trval 20 dní a zasáhl více než 
1000 hektarů lesa. Podle odborníků na 
ekologii je to však větší tragédie pro lidi, 
než pro přírodu, protože  v podmínkách 

bezzásahových zón NP by mělo dojít re-
lativně rychle k přirozené obnově. Požár 
ovšem ukázal, jak je i v našich podmínkách 
potřebné mít systém včasného varování, 
díky kterému by se velkým požárům dalo 
předcházet. I na tomto poli je CzechGlobe 
připraven být nápomocen, protože se před-
povědí požárního počasí a požárních rizik 
již nějakou dobu zabýváme a provozujeme 
webovou aplikaci FireRisk. Podle koordiná-
tora projektu FireRisk prof. Trnky už týden 
před požárem údaje z měřících stanic uka-
zovaly, že by k němu mohlo dojít. Aby naše 
předpovědi byly ještě dokonalejší, zúčast-
nily se na podzim tři naše kolegyně pracovní 
stáže ve Fire sciences laboratory v Missoule 
ve státě Montana (USA), kde si osvojovaly 
kalibraci modelu FlamMap (popisuje po-
tenciální chování požáru za konstantních 
podmínek prostředí) a  lesních palivových 
typů pro prostředí České republiky.
V listopadu se v egyptském Šarm aš-Šaj-
chu konala klimatická konference COP 27, 
od které se očekávalo, že by mohla po-
sílit opatření k postupnému snížení emisí 
skleníkových plynů a dosažení cíle udržet 
oteplování planety na úrovni 1,5 °C, jak 
stanovila Pařížská dohoda. Závěrečná de-
klarace sice potvrdila cíl i dřívější závazky 
týkající se snížení emisí a omezení spalo-
vání uhlí, ale k žádnému výraznému progresu 
oproti předcházející konferenci v Glasgow 
nedošlo. Lze jen spekulovat, jestli k tomu při-
spěla rekordní účast zástupců fosilní lobby 
na summitu. Nejvýznamnějším výsledkem 
dvoutýdenní konference tak je na jejím úpl-
ném konci dosažená dohoda na vytvoření 
společného fondu pro narovnání klimatic-
kých škod způsobených chudším zemím, do 
kterého by snad měly nově přispívat i ty státy, 
které byly dosud hodnoceny jako rozvojové, 
ale ve skutečnosti jsou již rozvinuté a pa-
tří k největším znečišťovatelům. Typickým 
příkladem je Čína.  -mš-
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Seznamte se s jedním z nás

MGR. PAVEL ZAHRADNÍČEK, PH.D. 

U  příležitosti klimatické konference 
COP 27 v egyptském Šarm aš-Šajchu 
vydala Světová meteorologická orga-
nizace (WMO) zprávu, ze které vyplývá, 
že v posledních třiceti letech se Evropa 
otepluje dvakrát rychleji, než zbývající 
kontinenty. Proč právě Evropa? 
Obecně platí, že se pevniny oteplují rychleji 
než oceány, tudíž i severní polokoule, pro-
tože je zde více pevniny. Navíc do Evropy 
geograficky patří i část Arktidy, a  ta se 
otepluje nejrychleji. Proto nám logicky 
statisticky vychází, že Evropa se jako kon-
tinent otepluje nejrychleji. Globální teplota 
vzduchu vzrostla zhruba o 1,2 °C oproti 
předindustriálnímu období 1850–1900. 
V České republice se však teplota vzdu-
chu v posledních 30 letech (1991–2020) 
oproti období 1851–1900 zvýšila o 1,9 °C. 
A poslední desetiletí bylo dokonce teplejší 
o 2,6 °C. Šlo o vůbec nejteplejší desetiletí 
na území České republiky, kdy zazname-
nané teploty byly opravdu významně vyšší 
než ve všech předešlých obdobích. Navíc 
se v těchto letech oteplovalo dvakrát rych-
lejším tempem.
Oteplování má podle zprávy WMO po-
kračovat a patrně nedosáhneme toho, 
abychom globální oteplení udrželi pod 
hranicí 1,5 stupně Celsia. Na co se máme 
v Evropě i v České republice připravit? 
Naše oddělení připravilo a pravidelně ak-
tualizuje několik sad výstupů klimatických 
modelů, které jsou speciálně aplikovány 
pro podmínky České republiky. Proto díky 
nim můžeme přesněji predikovat dopady 

klimatické změny v naší oblasti. Do roku 
2050 se pro Českou republiku předpo-
kládá oteplení o 1,4–1,9 °C oproti období 
 1981–2010. Celkově se tedy s udržením 
zvýšení globální teploty pod 1,5 °C nepočítá.  
Očekávané dopady budou vesměs takové, 
jaké již pozorujeme v posledních letech. 
Prvně musíme konstatovat, že extrémy po-
časí tu byly v minulosti vždycky, ale co se 
nyní mění, tak je jejich intenzita a četnost. 
Například pokud se dříve nějaký extrém 
objevoval jednou za deset let, tak v součas-
ném klimatu je to již třikrát za dekádu.  Při 
dalším oteplení to pak může být už každý 
druhý rok a stane se z něj v podstatě nový 
normál, který už nebude extrém, ale bude 
způsobovat velké škody a nepříjemnosti. 
Typickými extrémy, které patří do střední 
Evropy, jsou sucho a povodně. Ty tu byly 
v minulosti vždy, ale v posledních 30 le-
tech jsme zažili nejhorší suchou epizodu 
za posledních 2000 let a také letní povodně 
v celé Evropě byly v tomto období nejčas-
tější za posledních 500 let. Jde sice o dva 
zcela odlišné extrémy, ale prostě se vysky-
tují častěji. V dubnu roku 2020 v České 
republice vrcholilo obrovské sucho a v ná-
sledujících letních měsících přišly povodně, 
které si bohužel vybraly daň v podobně ně-
kolika lidských životů a také miliardových 
škod na majetku. 
Dalšími extrémy, které se v České repub-
lice budou vyskytovat častěji, budou vlny 
veder, které výrazně zvyšují zdravotní zátěž 
obyvatel a také mají neblahý vliv na pří-
rodu. Počet tropických dnů, kdy maximální 

teplota vzduchu dosahuje 30 °C a více, se 
za posledních 60 let ztrojnásobil a bylo jich 
o 40–60 % více, než vůbec počítaly modely 
v tom nejpesimističtějším scénáři.
Opačným extrémem jsou mírné zimy. Ty se 
postupně oteplovaly, ale příliš jsme to ne-
pociťovali, jelikož teploty vzduchu se ještě 
často držely pod bodem mrazu, takže bylo 
i dostatek sněhu. Jenže v posledním de-
setiletí stále častěji teploty vzduchu tuto 
hranici v zimě překračují a prostě místo 
toho, aby nám sněžilo, tak prší, a to sa-
mozřejmě hlavně ve středních a nižších 
polohách. V uplynulém desetiletí jsme u nás 
zaznamenali jen polovinu dnů se sněhovou 
pokrývkou v porovnání s normálem v ob-
dobí 1961–1990 a počet dnů, kdy byla 
sněhová pokrývka vyšší než 10 cm, klesl 
o dvě třetiny. Do budoucna počítáme s tím, 
že sněhu bude dále ubývat, ale na našich 
horách se stále udrží, i když zimní sezóny 
budou kratší.   
Předpokládá se, že tyto očekávané 
jevy přinesou celou řadu negativních 
důsledků. Jak se prohlubující klimatická 
změna projeví na životním prostředí, 
ekonomice, např. v zemědělství, a na 
zdraví obyvatel?
Klimatická změna se na životním prostředí, 
ekonomice i  zdraví obyvatel již nega-
tivně projevuje. Horké vlny si v porovnání 
s ostatními přírodními živly každoročně ce-
losvětově vyžádají nejvíce lidských životů. 
U nás projevy klimatické změny nejčastěji 
dopadají na zemědělství. Během sucha 
2011–2012 byly v některých okresech vý-
nosy plodin nižší než v 60. letech 20. století. 
V roce 2018, kdy bylo sucho prakticky celé 
vegetační období, klesly výnosy plodin až 
o 40 %. Hrozí riziko, že v budoucnu bude 
např. pěstování pšenice v našich podmín-
kách nerentabilní. Na druhou stranu by se 
u nás mohlo více dařit pěstovat vinnou révu 
a třeba její červené odrůdy, které jsou ná-
ročné na dostatek tepla, by si mohly svojí 
kvalitou významně polepšit. 
Velkým problémem se také stává život ve 
městech, kde žije většina populace, a do 
budoucna se podíl obyvatel měst bude 
ještě zvyšovat. V městském prostředí se 
spojují dva efekty, které se navzájem ovliv-
ňují, a to klimatická změna a tepelný ostrov 
města. Ten vzniká spojením tří faktorů – ne-
vhodná struktura města, použité materiály 
a vznikající odpadní teplo. Výsledkem je, 
že se ve městech otepluje rychleji než 
v jejich okolí. Paradoxně největším problé-
mem měst nejsou ani tak denní maximální 
teploty vzduchu během horkého léta, ale 
následné noci. Během dne se například 

je rodilý Brňák a tomuto městu vydržel 
být věrný zatím celých 41 let. Vystudoval 
učitelský obor geografie a historie na Pří-
rodovědecké fakultě Masarykovy univer-
zity (PřF MU) v Brně. Doktorské studium 
v oboru Fyzická geografie absolvoval na 
Katedře geografie PřF MU. Od roku 2007 
pracoval jako meteorolog a klimatolog 
v Českém hydrometeorologickém ústavu 
v Brně. V roce 2011 začal pracovat na 
částečný úvazek v Ústavu výzkumu glo-
bální změny AV ČR – CzechGlobe, jenž 
se později stal jeho hlavním zaměstnava-
telem. Zabývá se analýzou klimatologic-
kých řad, podílí se na monitoringu sucha 
pro potřeby aplikace Intersucho a pro 
systémy včasných varování před lesními 
požáry (FireRisk) a před abiotickými a bi-
otickými riziky v zemědělství (AgroRisk). 
V  rámci spolupráce s  energetickými 
společnostmi se zabývá finální úpravou 
speciálních operativních předpovědí pro 
energetiky. Je autorem či spoluautorem 
89 publikací vedených ve WoS. 
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agrární oblasti v okolí Prahy dokáží rozpálit 
na podobné či dokonce vyšší teploty než 
centrum Prahy, ale v noci dochází k radi-
kální změně, kdy se krajina dokáže ochladit, 
ale město si díky špatné ventilaci a akumu-
laci tepla v materiálech drží vysokou teplotu 
vzduchu. Ta je ve městě až o 7 °C vyšší 
oproti okolí. Výsledkem je celkově velice 
špatný noční životní komfort ve městech, 
tedy vyhřáté byty, následně zhoršený spá-
nek obyvatel atd. Za období 1961–1990 
bylo v centru Prahy celkově za 30 let za-
znamenáno pouze 7 tropických nocí, ale 
za dobu od roku 1991 jich bylo už více jak 
109, tedy patnáctinásobný nárůst.  
Právě Evropa se jako jeden z klíčových 
hráčů staví nejzodpovědněji k zastavení 
oteplování a stanovila si v tomto ohledu 
nejambicióznější cíle (mimo dosažení 
uhlíkové neutrality do roku 2050 ještě 
v rámci klimatického balíčku Fit for 55 
snížit emise do roku 2030 o 55 %). Po-
může nám to?
Evropa je historicky nejvíce zodpovědná 
za emise, které jsme do atmosféry vypustili 
v minulosti, a tedy se nejvíce podílí na sou-
časném oteplování. Proto plánované změny 
na snížení emisí jsou zcela nutné a na místě 
a pokud to bude zároveň znamenat tech-
nologický posun, tak věřte, že Evropa 
nezůstane osamocena a velice rychle se 
přidá i zbytek světa, který v tom uvidí mož-
nost nového ekonomického a doufejme 
i udržitelného růstu. 
Jedním z opatření ke zmírnění oteplování 
je nahrazení konvenčních zdrojů energie 
– hlavně fosilních paliv – obnovitelnými 
zdroji energie (OZE). Ty jsou zatím díky 
závislosti na povětrnostních podmín-
kách nestabilní. Ve vašem oddělení se 
mimo jiné zabýváte předpověďmi pro 
energetické firmy, na základě kterých 
mohou plánovat a manažovat zapojení 
různých zdrojů energie, a tak přispíváte 
k  energetické bezpečnosti. Co nám 
k tomu můžete říct?
Opatření na zmírnění množství vypouštění 
skleníkových plynů musí být velká a systé-
mová. Jelikož největším zdrojem emisí je 
u nás energetický sektor, je jasné, že trans-
formace tohoto odvětví by vyřešila velký 
kus problému. Transformace energetiky 
však musí zároveň brát v potaz bezpeč-
nostní situaci. Naše oddělení od roku 2012 
spolupracuje s firmou E.ON Energy, které 
každou hodinu dodáváme speciální před-
povědi pro odhad výroby fotovoltaických 
a větrných elektráren. Tím se právě snažíme 
snížit nestabilitu těchto zdrojů a udělat z nich 
bezpečný a velice účinný zdroj elektrické 
energie. Myslím, že se nám to slušně daří, 
protože v roce 2020 jsme prošli novým vý-
běrovým řízením a porazili jsme konkurenci 
z Německa a Španělska. Díky tomu budeme 
v těchto předpovědích pro E.ON Energy po-
kračovat i v následujících letech. Z našeho 
angažování se v energetickém sektoru bych 

Ve dnech 19.–21. září 2022 se ve Velkých 
Karlovicích v Beskydech konala 2. mezi-
národní konference
„Quo vaditis agriculture, forestry 
and society under Global Change? 
From understanding past and present 
Earth's processes  to adaptations for 
the future“, jejímž vědeckým garan-
tem bylo evropské centrum excelence 
CzechGlobe. Tématicky se konference 
věnovala komplexnímu výzkumu glo-
bální změny, a navázala tak na konferenci 
z roku 2017. Jednání proběhlo v pěti od-
borných sekcích, které ukázaly na široké 
spektrum témat a možností, která tato 
oblast výzkumu nabízí. 
Sekce Pochopením minulých a sou-
časných procesů k  adaptaci na 
budoucnost přinesla příspěvky o tom, 
jak znečištění ovzduší a další stresory 
ovlivňují zdravotní stav a stabilitu lesů, 
jak se změna klimatu projevuje v měst-
ském prostředí a  na vodní bilanci povodí. 
Zazněl i příspěvek o možnostech adap-
tace české zemědělské krajiny na 
klimatickou změnu včetně identifikace 
sociálních a kulturních bariér.
Sekce Od molekul ke krajině: expe-
rimentální a observační studie pro 
budoucí klimatické změny zahrovala 
mj. příspěvky o účincích hnojení dusí-
kem na sekvestraci uhlíku v boreálních 
borových lesích, o vlivu „covidových“ 
lockdownů na množsví emisí a aero-
solů v ovzduší. Několik prezentací se 
věnovalo přirozeným emisím metanu 
a oxidu dusného a zajímavým tématem 
byl i přehled o možnostech širokého vy-
užití technik dálkového průzkumu Země 
při hodnocení stavu lesních ekosystémů.
Příspěvky v sekci Dopady změny kli-
matu na suchozemské ekosystémy 
a  možné způsoby jejich adaptace 
a zmírňování změny klimatu se za-
měřily na roli interakcí více faktorů a na 
nelinearity reakcí na kombinované 
vlivy prostředí. Příspěvky se věnovaly 
adaptacím od úrovně molekulárních 

mechanismů u pšenice až po dyna-
miku stavu lesů a přirozeným procesům 
lesních ekosystémů pod působením kli-
matické změny.
V sekci Vytváření transformace: poli-
tika, praxe a pokrok se vědci zamýšleli 
nad tím, jak výzkum přispívá k vytvá-
ření transformačních změn pro zmírnění 
změny klimatu a ztráty biologické roz-
manitosti a  pro přizpůsobení se jim. 
Přednesené příspěvky se zabývaly 
cestami k transformační změně v ze-
mědělství a úlohou institucionálních změn 
při utváření a omezování transformace, 
úlohou vzdělávání v oblasti udržitelnosti 
při formování znalostí a činností mlad-
ších generací, otázkami, jak správci 
ekosystémů vnímají hrozby globální 
změny a jak v souvislosti s nimi jednají , 
a také nástroji a technikami na podporu 
osob s rozhodovací pravomocí při vy-
tváření transformačních změn při správě 
ekosystémů.
Příspěvky v sekci Přístupy a technolo-
gie pro mitigační a adaptační řešení 
změn klimatu pokryly výzkum globální 
změny na široké škále od dálkového 
snímkování území a perspektivy zevnitř 
antroposféry, až po procesy probíhající 
na molekulární úrovni rostlin. Dominovaly 
příspěvky o nově vyvíjených nástrojích 
nabízejících efektivní neinvazivní detekci 
důležitých ukazatelů, či přírodě blízká 
řešení pro snižování znečištění pro-
středí. Dalšími zajímavými tématy byly 
alternativní biotechnologická řešení ke 
stávajícím průmyslovým aktivitám, způ-
soby získávání biomasy, cenných látek 
a nových materiálů, které neohrožují pří-
rodní zdroje a staví na principu cirkulární 
ekonomiky.  
Konfrence, které se zúčastnila stovka 
účastníků, potvrdila, že věda má svoji 
nezastupitelnou roli rovněž při řešení 
zmírňování a adaptace na klimatickou 
změnu, při plnění mezinárodních závazků 
ke změně klimatu a úkolů Strategie EU 
přizpůsobení se změně klimatu.

chtěl ještě zmínit spolupráci se skupinou 
Amper, která se mimo jiné zabývá úsporami 
v energetice nebo představila novou virtu-
ální měnu CO2IN (www.co2in.com/cs). Ta 

umožňuje majitelům speciální mobilní apli-
kace účastnit se aukce emisních povolenek 
a jejich skupováním tak zabraňovat jejich vy-
užívání největšími znečišťovateli. 

KONFERENCE QUO VADITIS
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ZAUJALO NÁSCHRÁNĚNÉ LESY  
ZPOMALUJÍ OTEPLOVÁNÍ

Pokračující oteplování posunuje mnohé 
druhy za hranice jejich termální tolerance 
a do budoucna zvyšuje riziko jejich lokál-
ního vymření.  V některých případech tento 
proces již začal. Možnosti, jak zvýšit odol-
nost a šance na přežití jednotlivých druhů 
a  celých ekosystémů na lokální úrovni, 
prozkoumal v nové studii tým čínských 
a belgických vědců. Funkce lesů jako „po-
hlcovačů“ CO2 je dobře známá a podrobně 
prostudovaná. Známá je také vlastnost 
dřevin ochlazovat okolí prostřednictvím 
evapotranspirace. Studie pod vedením 
Xiyana Xu, uveřejněná v časopise Science 
Advances, ukázala, že ochrana lesních 
ekosystémů může také výrazně zpomalit 
rychlost oteplování ve srovnání s podob-
nými ekosystémy, které chráněny nejsou.
Autoři ve studii porovnali povrchovou tep-
lotu a rychlost oteplování v chráněných 
a nechráněných oblastech v pěti hlavních 

biomech planety – v lesích boreálního, mír-
ného a tropického pásma, a v travnatých 
ekosystémech a savanách. Na 60 % zá-
konem chráněných území  byla rychlost 
oteplování pomalejší, než v nechráněných 
oblastech stejných biomů. Jedním z důvodů 
statisticky významně pomalejšího oteplování 
je přítomnost bujnější a strukturovanější ve-
getace, která poskytuje více stínění. Tato 
„chladnější“ vegetace zároveň poskytuje 
příznivé podmínky pro zachování biodiver-
zity, protože až 80 % všech druhů rostlin, 
včetně lesů mírného pásma, se vyskytuje 
právě ve stínu stromů. 
Podle výsledků studie je chladící účinek 
nejvýznamnější v chráněných oblastech bo-
reálního pásma na severní polokouli, které je 
zároveň nejrozsáhlejší a tvoří 27 % globální 
plochy lesů. V tomto biomu byla rychlost 
oteplování až o 20 % nižší, než v případě 
okolních nechráněných územích (Obr. 1).

Chráněné oblasti mají vyšší 60% pravdě-
podobnost nižší maximální teploty a vyšší 
minimální teploty ve srovnání s nechrá-
něnými, a v porovnání se zemědělskými 
ekosystémy tato pravděpodobnost činí až 
95 %. Chráněné lesy v tropickém pásmu 
měly nižší maximální teplotu v průměru až 
o 0,5 °C nižší, a v případě lesů mírného 
pásma tento rozdíl činil až 0,57 °C.  I tento 
zdánlivě malý rozdíl je z hlediska ochrany 
biodiverzity velmi důležitý, jelikož již zvýšení 
maximální denní teploty o 2,86 °C zna-
mená až pro 35 % druhů riziko lokálního 
vymření, a to i v případě, že by měly mož-
nost přesunout se do vhodnějších lokalit. 
Toto však platí zejména pro druhy v tro-
pickém pásmu, které mají nižší toleranci 

na oteplování a méně možností adaptace. 
Práce přináší další důkazy významu kom-
plexní ochrany lesních ekosystémů, která 
je důležitá pro udržitelné hospodaření 
v  krajině. Je nesporné, že pokračování 
oteplování bude přispívat k nárůstu abiotic-
kých i biotických disturbancí v lesích a bude 
představovat významný limit pro jejich ma-
nagement. Při jeho úspěšném zvládnutí 
však může poskytnout klíčový prostor, který 
bude potřebný, než se podaří dosáhnout 
uhlíkové neutrality na globální úrovni.   -aa-

Reference: 
Xu X. a kol. Protected areas provide thermal buffer against 
climate change. Science Advances, 2022: https://www.
science.org/doi/10.1126/sciadv.abo0119

Slavnostní křest knihy
7. 7. 2022 byla v  Praze v  prostorách 
Akademie věd za přítomnosti ministryně 
životního prostředí Anny Hubáčkové 
slavnostně pokřtěna kniha „Klimatická 
změna – příčiny, dopady a  adaptace“, 
která je výsledkem práce týmu vědců 
z  Ústavu výzkumu globální změny AV 
ČR – CzechGlobe. Kniha, kterou vydalo 
nakladatelství Academia, se věnuje dů-
sledkům globální změny jak pro globální, 
tak  i  českou společnost, historickému 
a současnému klimatu v České republice 
a také scénářům vývoje klimatu v ČR pro 
21. století. Další kapitoly se zaměřují např. 
na dopady klimatické změny na krajinu, 
ekosystémy, biodiverzitu a města nebo na 
mitigační a adaptační opatření ke snížení 
dopadu globální změny.

Týden Akademie věd v CzechGlobe
2. 11. 2022 v  rámci Týdne Akademie 
věd uspořádal CzechGlobe na brněn-
ském pracovišti Den otevřených dveří. 
Prostřednictvím komentovaných prohlídek 
a názorných ukázek  se návštěvníci mohli 
seznámit s izotopovými analýzami a jejich 
využitím, s  identifikací a kvantifikací pro-
duktů látkové přeměny rostlin v  laboratoři 
metabolomiky, dozvědět se o symbiotickém 
soužití hub s kořeny vyšších rostlin – my-
korhizách a seznámit se s tím, co obnáší 
dálkový průzkum Země a co všechno lze 
zjistit ze satelitních a leteckých dat. Cyklus 
tří popularizačních přednášek nabídnul té-
mata klimatické krize, aerosolů v atmosféře 
a významu a funkce městské zeleně. 

Návštěva dánského velvyslance
1. 12. 2022 navštívil ÚVGZ velvysla-
nec Dánského království Søren Kelstrup. 
Cílem návštěvy byla podpora prohloubení 
výzkumné spolupráce v rámci česko-dán-
ských mezivládních vztahů. V současnosti 
ÚVGZ díky projektům základního výzkumu 
spolupracuje s University of Copenhagen 
nebo Technical University of Denmark. 
Na jednání byla rovněž vyzdvižena spolu-
práce s dánskými firmami v aplikovaném 
výzkumu, a  to s  biotechnologickou fir-
mou Hansen a v oblasti vodohospodářské 
s firmou DHI, kterou přímo na jednání za-
stupoval Ing. Pryl. 

STALO SE

Obr. 1: Klasifikace jednotlivých biomů podle satelitu MODIS (a). Příklad srovnání chráněné lokality tropic-
kého lesa (světle zelená), nechráněné lokality (tmavě zelená) a zemědělské plochy (žlutá) s rozlišením pixelu 
1 km a rozměrem 0,25 ° (b). Stejná lokalita znázorněná ve falešných barvách satelitu LANDSAT-8 v rozlišení 
30 metrů (c) a mapa teploty povrchu v 13:51 místního času (d). Hranice znázorňuje okraje chráněné plochy. 
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Osevní postupy, hnojení a nakládání s posklizňovými zbytky, to vše ovlivňuje vodní bilanci a produkci plodin a může vést k různé citli-
vosti na změnu klimatu. K posouzení možných dopadů rozdílného hospodaření za současných a budoucích klimatických podmínek byl 
použit ansámbl sedmi růstových modelů (APSIM, AQUACROP, CROPSYST, DAISY, DSSAT, HERMES, MONICA), pomocí kterých byly 
simulovány výnosy plodin a vodní bilance pro dva různé osevní postupy se stejnou skladbou polních plodin (pšenice ozimá, silážní ku-
kuřice, ječmen jarní a řepka ozimá). Hlavním rozdílem mezi osevními postupy bylo začlenění meziplodin a organických hnojiv. Simulace 
běžely v nepřetržitém běhu od roku 1961 do roku 2080 pro dva kontrastní půdní typy (černozem, jako úrodnější půdu, a kambizem, jako 
půdu méně úrodnou) a tři lokality v ČR (Lednice, Věrovany a Domanínek), které mohou představovat teplotní a srážkové gradienty pro 
cílové plodiny ve střední Evropě. Pro popis možných budoucích klimatických podmínek bylo vybráno sedm reprezentativních scénářů 
změny klimatu. Ansámbl modelů očekává u většiny scénářů vyšší průměrné výnosy pro plodiny C3 a osevní postup obsahující mezi-
plodiny a organické hnojivo. V případě silážní kukuřice záleží na lokalitě a na tom, zda dostupné hybridy v budoucnu zvládnou teplejší 
a sušší podmínky. Obecně lze v budoucnu očekávat vyšší roční aktuální evapotranspiraci, zejména u úrodnějších půd.

Brázdil, R., Zahradník, P., Szabó, P., Chromá, K., Dobrovolný, P., Dolák, L., Trnka, M., Řehoř, J., Suchánková, S. Meteorological 
and climatological triggers of notable past and present bark beetle outbreaks in the Czech Republic. Clim. Past. 2022, 18, 2155–2180.

Přemnožení kůrovce způsobuje v posledních letech velké škody ve smrkových lesích napříč Evropou, včetně České republiky. Tato 
studie si proto klade dvě hlavní otázky. První je, zda současná klimatická změna změnila podmínky výskytu kůrovcových kalamit. Druhá 
otázka je, jak je poslední (současná) kůrovcová kalamita významná v kontextu s předchozími. Pro tyto účely byla na základě různých 
dokumentárních údajů (např. z projektu historického průzkumu lesů s podrobnou historií každého lesního celku v České republice) vy-
tvořena chronologie kůrovcových epizod pro období 1781–1963, na niž pro roky 1964–2021 navázala řada objemu nahodilé těžby smr-
ku z důvodu napadení kůrovcem. Nejvýznamnější kůrovcové kalamity byly identifikovány v letech 1834–1839, 1870–1875, 1945–1954, 
1982–1987, 1992–1995, 2007–2010 a 2015–2021. Každá z nich pak byla blíže analyzována z pohledu prostorového rozšíření kůrovce 
v rámci České republiky, objemu poškozeného dřeva (pouze události po roce 1980) a jejich meteorologických podmínek zahrnujících 
odchylky teploty vzduchu, srážek a hodnot indexu sucha od jejich dlouhodobého průměru v  referenčním období 1961–1990, dále 
doplněné o působení vichřic a převládající atmosférické cirkulace. Analýza ukázala, že v 19. století byly hlavní příčinou kůrovcových 
kalamit extrémní vichřice, po nichž nebylo možné dostatečně rychle odstranit polomové dřevo z lesů, což vytvářelo příznivé podmínky 
pro masivní rozšíření kůrovce. Ničivé účinky kůrovce pak byly případně zesilovány suchými roky, následujícími po vichřicích. Kůrovcové 
kalamity od 80. let 20. století lze přisuzovat současné klimatické změně. Jsou důsledkem výrazně rostoucích teplot vzduchu a relativně 
stabilního množství srážek, což vede k zesilování sucha. Tím se na řadě míst zhoršují environmentální podmínky pro smrkové porosty, 
které se stávají náchylnějšími k různému typu poškození, včetně napadení kůrovcem. Tato situace je dále zhoršována výskytem ničivých 
vichřic. Poslední kůrovcová kalamita začínající rokem 2015 nemá historickou obdobu jak co do rozsahu (v 58-leté řadě představuje 
posledních 7 let více než 60 % celkového objemu kůrovcové těžby), tak co do ničivých účinků na smrkové porosty v České republice. 
České lesy se tak od roku 2018 změnily místo vázání na producenta atmosférického CO2, čímž přispívají k nárůstu koncentrací sklení-
kových plynů.

Lembrechts, J. J., Van den Hoogen, J., Aalto, J., Kopecký, M., Altman, J., Brůna, J., Doležal, J., Dušek, J., Hederová, L., Kašpar, V., 
Macek, M., Man, M., Pavelka, M., Petit Bon, M., Wild, J. Global maps of soil temperature. Global Change Biology 2022, 28(9), 3110-
3144. ISSN 1354-1013. E-ISSN 1365-2486. 

Ekologický výzkum zahrnuje také výzkum globální změny klimatu reprezentovaný přímými měřeními teploty vzduchu ve výšce 2 m nad 
zemí a jejich odhady reprezentující teplotní čtvercovou síť daného území. Měřené a odhadnuté teploty vzduchu bohužel nepříliš dobře 
reprezentují podmínky v různých porostech vegetace a zejména v blízkosti povrchu půdy. Studie „Global maps of soil temperature“ po-
skytuje globální mapy teplot půd a bioklimatických proměnných v rozlišení 1 km2 pro půdy v hloubkách 0–5 cm a 5–15 cm. Tyto mapy 
byly vytvořeny výpočtem rozdílu mezi měřeními teploty půdy na místě (in situ), na základě časových řad z více než 1200 1-km2 pixelů 
(souhrnně z 8519 jednotlivých teplotních čidel) napříč všemi hlavními světovými biomy a hrubými odhady teploty vzduchu z družico-
vých dat ERA5-Land. Ukazuje se, že průměrná roční teplota půdy se výrazně liší od odpovídající teploty vzduchu, až o 10 °C (průměr 
= 3,0 ± 2,1 °C), se značnými rozdíly napříč biomy a ročními obdobími. Půdy ve studených a/nebo suchých biomech jsou v průběhu 
roku podstatně teplejší (+3,6 ± 2,3 °C) než teplota vzduchu z teplotní čtvercové sítě. Půdy v teplém a vlhkém prostředí jsou v průměru 
mírně chladnější (-0,7 ± 2,3 °C). Pozorované rozdíly ukazují, že fungování ekosystému a předpokládané dopady změny klimatu na ně 
mohou být velmi nepřesné, pokud se použijí teploty vzduchu místo teploty půdy, zejména v chladném prostředí. Globální bioklimatické 
proměnné související s půdou jsou klíčové pro samotnou ekologii a příbuzné obory. Nicméně je potřeba doplnit zbývající geografické 
mezery v in situ měřeních mikroklimatických podmínek, aby se zlepšilo časoprostorové rozlišení globálních teplot půdy pro různé eko-
logické aplikace.

Příloha Newsletteru 2/2022 přináší výběr zajímavých publikací pracovníků CzechGlobe vydaných v roce 2022.
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Akcelerace globální klimatické změny a celosvětově rostoucí emise dusíku mají zásadní vliv na uhlíkovou a vodní bilanci suchozem-
ských ekosystémů. Biosféra je přirozeně chudá na vybrané živiny, obecně známé pod pojmem limitní prvky (dusík, fosfor). Člověk svou 
průmyslovou a zemědělskou činností planetu obohacuje o dusík a nepřímo tak ovlivňuje růst a produktivitu přirozených ekosystémů, 
například lesů. Ty pak mohou lépe růst a více ukládat uhlík do své biomasy. Žádný les však neroste do nebe a růstová kapacita stromů 
je omezená. Více živin v biosféře zároveň znamená méně druhů rostlin a snížení biodiverzity. V našem týmu jsme pomocí stabilních 
izotopů dusíku (14N a 15N) v letokruzích stromů studovali dlouhodobé (>100 let) změny v koloběhu dusíku ve středoevropských lesích. 
Vybrali jsme si místa na gradientu depozice dusíku, od nejčistější oblasti v Novohradských horách po zatížené Orlické hory a vzorkovali 
jsme vždy tři dřeviny; smrk, jedli a buk. Z výsledků vyplývá, že akumulace dusíku v biomase a půdách je závislá na dostupnosti fosforu, 
případně na jeho poměru k celkovému půdnímu dusíku. Čím méně je v lese dostupného fosforu, tím menší je kapacita lesních půd 
akumulovat dusík. Ten pak může ekosystém opouštět, ať už ve formě rozpuštěného dusičnanu ve vodách a přispívat tak k eutrofizaci 
povrchových vod, nebo ve formě plynného N2O a přispívat k emisím skleníkových plynů. Samotné druhové složení lesa také významně 
ovlivňuje koloběh dusíku, a to skrze kvalitu lesního opadu. Bukové lesy jsou bohatší na dostupný fosfor (listí je bohatší než jehličí), a tu-
díž jsou více schopny dusík z depozice využívat. Náš společný výzkum ukázal, že údaje o izotopech dusíku v letokruhové kronice jsou 
spolehlivým historickým zápisem informujícím o změnách koloběhu prvků a umožňujícím predikci budoucího vývoje v kontextu změny 
klimatu a druhového složení našich lesů.
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Ke studiu dopadů klimatických změn na suchozemské ekosystémy se využívají jak řízené experimenty, tak i pozorování v přirozeném 
prostředí. Tyto dva metodické přístupy však nebyly doposud systematicky porovnány. Cílem naší metaanalýzy proto bylo porovnat 
výsledky řízených experimentů sledujících vliv sucha na ekosystémy s daty získanými v přirozeném gradientu prostředí s různým množ-
stvím srážek. Výsledky ukazují, že změna nadzemní biomasy vyvolaná experimentálním, umělým suchem je až o polovinu menší v po-
rovnání se změnou vyvolanou suchem přirozeným. Můžeme tedy konstatovat, že výsledky řízených experimentů podceňují dopady 
změny klimatu na suchozemské ekosystémy a pro reálný odhad budoucích změn je nutné integrovat výsledky obou metodických pří-
stupů. Došli jsme k závěru, že ekosystémové experimenty jsou neocenitelným nástrojem pro studium dopadů změny klimatu, zejména 
k rozlišení účinků jednotlivých faktorů. Tyto faktory se ovšem v přirozeném prostředí často mění současně, vzájemně interagují a jejich 
výsledný efekt je proto vyšší. Výsledky z řízených experimentů, které sledují vliv pouze jednoho samostatného faktoru, tak mohou vést 
k podcenění rozsahu dopadů změny klimatu. Studie integrující výsledky řízených experimentů s datovými soubory získanými v rámci 
širokých ekologických gradientů mohou spolehlivěji kvantifikovat účinky změny klimatu na suchozemské ekosystémy.

Urban, J., & Kohlová, M. B. The COVID-19 crisis does not diminish environmental motivation: Evidence from two panel studies 
of decision making and self-reported pro-environmental behavior. Journal of Environmental Psychology 2022, 101761. https://doi.
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Covidové vlny, které proběhly v roce 2020 a 2021, měly dramatický dopad na každodenní život lidí po celém světě. Covidová krize 
prakticky zastavila každodenní rytmus našeho života a odhalila křehkost naší existence. Proto se někteří odborníci domnívali, že mohla 
změnit také naši motivaci k ochraně životního prostředí a ochotu čelit klimatické krizi.
V naší práci si klademe otázku, jestli covidová krize a s ní spojená omezení pohybu a každodenního života (souhrnně označovány 
poněkud vágně jako “lockdowny”) skutečně vedly ke změně individuálního chování souvisejícího s ochranou životního prostředí a kli-
matu a jestli změnily motivaci lidí chránit životní prostředí a klima. V práci jsme vycházeli z teorie environmentálních postojů známé jako 
Campbellovo paradigma. Tato teorie umožňuje hodnotit environmentální motivaci s využitím statistických modelů měření a umožňuje 
zkoumat změnu motivace vzhledem ke změně chování.
Realizovali jsme dvě předregistrované studie na příležitostných vzorcích české populace (N = 206 a N = 260), v nichž jsme zaznamená-
vali, jakým způsobem lidé chránili přírodu a klima před a po první covidové vlně na jaře 2020 a před a po druhé covidové vlně na podzim 
2020. První z těchto studií byla opakovaným šetřením na podobných vzorcích rozdílných participantů, druhá studie byla panelovou 
studií, opakovaně provedenou na týchž participantech.
Naše studie ukázaly poměrně konzistentně, že v průběhu covidových vln docházelo ke změnám každodenního chování lidí, avšak tyto 
změny neměly jednoznačný směr z hlediska ochrany přírody a klimatu. Například na jedné straně došlo k omezení letecké dopravy, na 
druhé straně se zvyšovalo využívání automobilu pro cesty do zaměstnání. Současně naše studie ukázalaly, že covidové vlny neměly vliv 
na motivaci lidí chránit životní prostředí a klima.
Výsledky naší studie společně s výsledky dalších studií ukazují poměrně přesvědčivě, že covidová krize bohužel nevedla ke změně 
proenvironmentálního chování a motivace, přinejmenším v krátkodobém horizontu.
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