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Při přebírání redakční odpovědnosti nad 
občasníkem Newsletter CzechGlobe jsem 
měla trošku obavy, o čem budu v úvod-
nících psát. Prvotní nejistota je prozatím 
potlačena, protože zjednodušeně by se 
dalo říct „pořád se něco děje“. Poté, 
co jsme těsně před prázdninami slav-
nostně zprovoznili Atmosférickou stanici 
v Košeticích, následovala další „otevírací 
akce“. Tentokrát se jednalo o slavnostní ote-
vření Experimentální ekofyziologické stanice 
spolu se školícím střediskem v Domanínku 
v Bystřici nad Pernštejnem. Dne 12. čer-
vence 2013 zde byl představen komplex 
24 kultivačních komor s otevřeným vrchem, 
tzv. „open top chambers“ (OTC), který 
slouží rostlinným fyziologům pro vícefakto-
rové polní experimenty. Komory umožňují 
pěstovat rostliny ve zvýšené koncentraci 
CO2, případně i jiných plynů jako ozonu 
či oxidů dusíku, dále regulovat dopadající 
srážky a teplotu. Tím umožňují simulovat 
dopady budoucího klimatu na fyziologii, růst 
a produkci rostlin. Produkce rostlin a s tím 
související produkce a kvalita potravin je 
jedním z nejdůležitějších společenských 
problémů, které s sebou globální změna 

přináší, a k jehož řešení tak CzechGlobe 
může přispívat. O významu experimen-
tálního zařízení svědčí i hosté zúčastnění 
slavnostnímu otevření z řad představitelů 
akademie věd, České agrární komory, 
Mendelovy univerzity v Brně, zástupců 
státní správy a místní samosprávy.
Z dalšího dění v Centru CzechGlobe, které 
zůstává trošku pod pokličkou, můžeme 
vyzdvihnout to, že se v Oddělení bioge-
ochemických a hydrologických cyklů 
podařilo zprovoznit analytickou laboratoř, 
která již získala certifikát kvality. Za velký 
úspěch lze považovat dokončení výběro-
vých řízení a podpisy smluv na poslední 
nákladné investice projektu CzechGlobe, 
kterými jsou velkokapacitní fotobioreaktor 
a systém hyperspektrálních sensorů. S při-
hlédnutím k faktu, že 20. listopadu přistála 
na letišti v Brně-Tuřanech Cessna 208 již 
plně modifikovaná pro letecké snímání, se 
tak letecká laboratoř pro dálkový průzkum 
stává realitou.
Do konečné mozaiky zvané infrastruktura 
CzechGlobe zbývá doplnit poslední část, 
a tou je dokončení pavilonu laboratoří v are-
álu CVGZ v Brně. I to se již chýlí ke konci. 

Stavební stroje a dělníci zmizeli už před pár 
týdny a nyní zbývá pouze dokončit instalace 
přístrojů, laboratorního vybavení a nábytku. 
Pro řadu pracovníků tak bude novoročním 
dárkem stěhování do nových prostor.
Při výčtu slavnostních událostí však nesmíme 
opomenout každodenní poctivou práci 
vědců. Slibně se rozběhly bilaterální projekty, 
v rámci kterých se uskutečnily společné 
měřící kampaně. Je to například česko-ital-
ský projekt, zaměřený na stanovení emisí 
volatilních látek nebo česko-španělský pro-
jekt cílený na metabolomiku. 
Díky řešeným projektům OP VK byly 
uspořádány čtyři letní školy zaměřené 
na problematiku sucha, systémovou biolo-

gii, emise volatilních látek a ekofyziologická 
měření. Další letní škola zaměřená na pro-
jektový management se uskutečnila díky 
projektu programu EUPRO II. Významný 
je projekt OP VK HyDaP, pod jehož hla-
vičkou se během posledních šesti měsíců 
uskutečnily tři pracovní workshopy zamě-
řené na využití leteckého dálkového snímání 
v „soil science“, v energetice krajiny a ter-
mografii a na letecké a pozemní laserové 
skenování.
Z výčtu událostí, které jsme v roce 2013 
v CzechGlobe zaznamenali, je jasné, že to 
byl úspěšný rok. Nezbývá než si přát, aby 
rok 2014 byl neméně úspěšný! 
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Pokud se nemýlím, tak vaše oddě-
lení vzniklo ve stejnou dobu jako 
Czechglobe. Můžete nám prozradit, co 
bylo podnětem?
Naše oddělení začalo vznikat ještě 
na tehdejším Ústavu systémové biolo-
gie a ekologie. Začínali jsme tehdy dělat 
systémovou biologii, což zjednodušeně 
znamená, že jsme se snažili uchopit bio-
logické procesy – zejména fotosyntézu 
– komplexním popisem interakcí mezi 
komponentami zkoumaného systému 
za využití pokročilých experimentálních 
metod a matematického modelování 
těchto systémů. 
Pak přišel projekt CzechGlobe, a to bylo 
právě podnětem pro vznik Oddělení adap-
tačních biotechnologií. 
Pojem biotechnologie je dost široký, 
můžete nám prozradit, čím konkrétně 
se zabýváte? 
Biotechnologie opravdu vnímáme jako 
široký pojem. Zajímáme se o bioprodukci 
farmaceutických látek, jako jsou např. anti-
oxidanty a různé omega-X mastné kyseliny, 
až po produkci celé řady zajímavých bioak-
tivních molekul. Další oblastí našeho zájmu 
jsou průmyslové biotechnologie, jako je 
např. produkce biopaliv 3. generace, bio-
aktivní čištění sanačních vrtů a nasazení řas 
a sinic v čističkách odpadních vod.
Stěžejní částí oddělení je referenční 
a optimalizační laboratoř pro výzkum 
fotosyntetických organismů, primárně 
pro výzkum řas a sinic, ale i pro výzkum 
rostlinných buněčných kultur. Laboratoř 
je založena na baterii fotobioreaktorů, 
kterých máme v současné době deset. 
S využitím fotobioreaktorů popisujeme 
a optimalizujeme kultivační podmínky 
vybraných organismů s cílem zefektivnit 
produkci cenných látek. Výběr vhodných 
organismů je založen jak na zkušenos-
tech řešitelského týmu, tak na spolupráci 
se zahraničními vědeckými pracovišti, 
která mají velkou řadu exotických orga-
nismů. Volba a identifikace potenciálních 
kandidátů pro biotechnologické využití 
je pak velmi často zdlouhavý proces 
výběru z desítek tisíc možných orga-
nismů. Identifikované organismy následně 

kultivujeme a charakterizujeme v bioreak-
toru, který je něco jako jednotka intenzívní 
péče, kde jsme schopni zajistit dobře spe-
cifikovatelné podmínky kultivace a zároveň 
monitorovat široké spektrum parametrů, 
jako jsou např. koncentrace CO2 a O2, pH 
a teplota buněčné suspenze. Bioreaktory 
jsou navíc významné tím, že v sobě mají 
zabudovaný fluorometr, zařízení umožňu-
jící měřit fluorescenční odezvy zkoumaných 
organismů, které nám poskytují další infor-
mace o kapacitě fotosyntetického systému. 
Všechno ale není jen o bioreaktorech?
To je pravda. Bioreaktor je zařízení, 
kde organismy kultivujeme a podrobu-
jeme základním fyziologickým měřením, 
zejména pak za využití zmíněného auto-
matického neinvazivního monitoringu. 
Pro obsáhlejší analýzy dále používáme 
metody zahrnující standardní manuální 
odběry pro různorodé analýzy, jako např. 
analýzy v molekulární laboratoři, a samo-
zřejmě obrazovou analýzu buněk. Proto 
je součástí našeho oddělení laboratoř 
průtokové cytometrie, kde používáme 
nejmodernější průtokové cytometry. Tato 
zařízení v kontinuálním proudu buněk 
excitují přesně definovaným světelným 
zdrojem jednu buňku za druhou, a měří 
charakteristickou fluorescenční odezvu 
definovanou použitým fluorescenčním bar-
vivem, či jiným „značkovačem“. Výhodou 
této metody je její vysokokapacitní cha-
rakter, kdy je možné analyzovat tisíce 
buněk za sekundu a získat další hod-
notné, v našem případě také obrazové, 
informace na úrovni jednotlivých buněk 
ze statisticky významného vzorku hete-
rogenní populace. 
Na základě této rozsáhlé charakteris-
tiky jsme dále schopni aplikovat metody 
řízeného selekčního tlaku, kdy dochází 
k cílenému šlechtění organismů s žáda-
nými vlastnostmi. Volíme tento přístup 
proto, že nechceme jít cestou genetického 
inženýrství, které je dnes často přijímáno 
kontroverzně. Navíc je díky takto řízené 
evoluci dosaženo komplexní adaptace 
organismu, který je pak vhodným exemplá-
řem pro případnou diferenciální genetickou 
analýzu. 

Vašim cílem je šlechtění organismů. 
Ve struktuře ústavu jste zařazeni v apli-
kační sekci. Směřujete tedy k nějakému 
konkrétnímu produktu?
Ano, jsme vnímáni zejména jako pracoviště 
s aplikovaným výzkumem, ale to, o čem 
jsem doposud hovořil, se týká hlavně 
základního výzkumu. Samozřejmě apliko-
vaný výzkum nás zajímá také. 
Nejprve však musíme zaměřit naše zdroje 
na vývoj optimalizačních algoritmů a metod 
pro šlechtění fotosyntetických organismů. 
Poté můžeme podrobit naše výsledky náro-
kům aplikovaného výzkumu a nabídnout 
námi vyvinuté algoritmy a nové organismy 
– „superřasy“ pro využití v průmyslových 
aplikacích, biotechnologiích. 
Vývojem superřasy vaše práce končí? 
Nebo s tím nějak dál naložíte?
Superřasa a její vyšlechtění je pouze první 
krok. Samotná superřasa může být již apli-
kačně zajímavá a dá se nabízet firmám, 
které s ní budou pracovat ve vlastním pro-
středí. Ideálně s ní však budeme pracovat 
sami a rozvíjet její potenciál včetně již zmí-
něné charakterizace a optimalizace nového 
organismu a detailní analýzy na moleku-
lární úrovni. Abychom se superřasami 
mohli pracovat dál, vzniká u nás labora-
toř molekulární biologie, kde budeme dělat 
detailní molekulární analýzu (metabolomiku, 
proteomiku, transkriptomiku, atd.) a zkou-
mat, jak se superřasa liší od původního 
typu. S těmito komplexními informacemi 
o superřase můžou dál pracovat gene-
tičtí inženýři.
Abych zmínil i jiná zaměření oddělení, tak 
se např. pokoušíme vytvořit model sinice „in 
silico“ – to je v podstatě počítačový model 
sinice, který nám umožní snazší pochopení 
mechanismu procesů probíhajících v buňce 
a v reakci na změny jejího prostředí. Pokud 
by se nám to povedlo, umožní nám takový 
model dělat virtuální experimenty. Oproti 
reálným experimentům trvajícím týdny až 
měsíce, budou tyto virtuální experimenty 
provedeny řádově rychleji. Když se nám 
pomocí modelu podaří najít optimální pod-
mínky pro produkci nějaké zajímavé látky, 
tak tyto podmínky reálně pouze ověříme 
a výsledky modelu validujeme. V opačném 
případě budou výsledky reálných experi-
mentů sloužit jako podmět k modifikacím 
stávajícího modelu. Je to samozřejmě 
velmi ambiciózní projekt vyžadující koordi-
naci na úrovni mezinárodní multioborové 
spolupráce. 
Ano, vypadá to ambiociózně a navíc to 
asi předpokládá široké odborné zamě-
ření vašich pracovníků. 
Já jsem původně strojní inženýr, takže 
jsem více technik než biolog, ale za léta 

NAŠIM CÍLEM JE VYŠLECHTĚNÍ SUPERŘASY
A POČÍTAČOVÝ MODEL SINICE

Říká Ing. Jan Červený Ph.D, vedoucí Oddělení adaptač-
ních biotechnologií v Centru výzkumu globální změny 
AV ČR. Jan Červený vystudoval doktorský studijní pro-
gram Technická kybernetika na Českém vysokém učení 
technickém v Praze. Vědeckou kariéru započal v Centru 
aplikované kybernetiky ČVUT, kde se zabýval matema-
tickým modelováním a regulačními mechanismy biolo-
gických procesů.
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spolupráce s biology a dalšími bio- obory 
jsem se přizpůsobil požadavkům mezio-
borové spolupráce. Myslím si, že spojení 
inženýrských přístupů a přírodních věd 
je dnes nutností k dosažení výraznějších 
objevů na poli vědy. Studoval jsem teorii 
řízení na aplikované kybernetice a jedna 
z myšlenek je, že za použití sofistikova-
ných řídících algoritmů ve spojení s baterií 
laboratorních fotobioreaktorů dosáhneme 
našich cílů v čase relevantním pro dnešní 
generace. 
Složení našeho týmu je opravdu různorodé 
– od bioinženýrů, bioinformatiků přes biofy-
ziky, biochemiky až po biology. Většina z nás 
má za sebou zatím poměrně krátkou vědec-
kou kariéru, ale dle mého názoru máme velký 
potenciál k dosažení zmiňovaných cílů.
Na úvod jste zmínil genezi Oddělení 
adaptačních biotechnologií v souvislosti 
s Centrem CzechGlobe. Přesto se musím 
zeptat, jak vaše aktivity souvisí s globální 
změnou.
V našem výzkumu se zaměřujeme na řasy 
a sinice, které mají největší zastoupení v oce-
ánech, a oceány jsou velice významnými 
hráči ovlivňování globálního klimatu a atmo-
sféry. Všeobecně je v podvědomí lidí role 
amazonského pralesa, ale na poli regulace 
skleníkových plynů je role oceánu mnohem 
významější. V rámci Centra tedy zajišťujeme 
chybějící část ekosystémů – oceány. Nejsme 
oceánografové, ale pro výzkum používáme 
simulované prostředí v bioreaktorech. Tak 
můžeme pozorovat, co se stane s konkrét-
ními populacemi fotosyntetických organismů 
v odezvě na změny prostředí, jako je např. 
zvýšená teplota a pH oceánů. Na základě 
našich výsledků můžeme ověřovat predikce 
klimatických modelů a přispívat k jejich 
zpřesnění.
Snažíme se také zapojit do společných akti-
vit s jinými odděleními v Centru. Nacházíme 
společná témata např. s ekofyziology, s meta-
bolomickou laboratoří, s modeláři klimatu. 
Z projektu CzechGlobe jste vybudovali 
nákladnou a unikátní infrastrukturu. Zajímá 
mě proto, jestli váš výzkum sleduje sou-
časný světový trend a jak je unikátní?
Obecně koncept šlechtění není v celosvě-
tovém měřítku nic nového. Šlechtilo se 
obilí, domácí zvířata, atd. Nejsem si však 
vědom toho, že by někdo aktivně šlechtil 
sinice a řasy. V tomto směru vyvíjíme unikátní 
metody a aplikace.
Vývoj optimalizačních algoritmů pro fotosyn-
tetické organismy také nikdo na podobné 
úrovni neuskutečňuje a konečně úplný mate-
matický model sinice, tak jak jej koncipujeme 
my, je také unikát, o čemž svědčí velký zájem 
o tyto výstupy v zahraničí.
Náš tým je jádrem tvořícího se mezinárodního 
konsorcia CyanoNetwork, kde spolupra-
cujeme s institucemi v Izraeli, Německu, 
Rakousku, Holandsku, Anglii, Rusku USA 
a Kanadě.. Většina těchto pracovišť jsou lídři 
světového fotosyntetického výzkumu. 
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1. prosince uplynuly již tři roky od zahá-
jení budování nového výzkumného 
Centra CzechGlobe. Za tuto dobu 
vyrostla z původně malého vědeckého 
ústavu, co do počtu zaměstnanců, 
vědeckých týmů, velikosti infrastruktury 
a přístrojového vybavení, významná 
moderní výzkumná instituce. Logicky 
tím roste i prestiž tohoto Centra exce-
lence CzechGlobe, a to nejen na úrovni 
České republiky, ale i v mezinárodním 
měřítku.
Důkazem je mj. podpis Memoranda 
o spolupráci s významným americkým 
konsorciem NEON (National Ecological 
Observatory Network, Inc.) – obdo-
bou evropské výzkumné sítě ICOS, 
jejíž nedílnou součástí je CzechGlobe 
od jejího vzniku v roce 2008.
Impulsem pro podpis Memoranda byla 
dubnová návštěva ředitele pro strate-
gický rozvoj NEON Henryho Loeschera. 
Dr. Loescher se seznámil s výzkumnými 
aktivitami CzechGlobe souvisejícími 
s globálním uhlíkovým cyklem a nav-
štívil atmosférickou stanici v Košeticích 
a Laboratoř adaptačních biotechnolo-
gií v Drásově.
V září t. r. navštívili zástupci Oddělení toků 
látek a energií sídlo NEON v colorad-
ském Boulderu (USA), kde prezentovali 
CzechGlobe a a připravovali témata kon-
krétní spolupráce. Kromě sítě NEON 
navštívili také Earth System Research 
Laboratory v David Skaggs Research 
Center, které je součástí Národního 
úřadu pro oceán a atmosféru (NOAA). 
Ředitel její Divize globálního monitoringu 
James Butler se chystá CzechGlobe 

v nejbližší době navštívit. Připravovaná 
návštěva může být velkou příležitostí 
pro další spolupráci v oblasti monito-
ringu CO2.
Mimo to, že se CzechGlobe stává 
rovnocenným partnerem špičkových 
světových institucí, snaží se podat 
pomyslnou pomocnou ruku i institu-
cím v zemích třetího světa. Spolupráce 
je nabízena především v oblasti měření 
toků látek a energie mezi ekosystémy 
a atmosférou, pro které má CzechGlobe 
špičkovou infrastrukturu i potřebné know 
how. První vlaštovkou v tomto směru 
bylo navázání spolupráce s Ústavem 
tropické biologie v Saigonu (Vietnam), 
na jejímž základě již běží projekt bilate-
rální spolupráce a v rámci PhD studia 
se v Brně zaškoluje pracovník pro vybu-
dování společné ekosystémové stanice 
ve Vietnamu. Obdobnou smlouvu o bila-
terální spolupráci se podařilo v letošním 
roce podepsat i při návštěvě Panamské 
univerzity v Panamě. I tato instituce již 
má v CzechGlobe svého doktoranda.

Oddělení adaptačních biotechnolo-
gií patří k novým týmům vytvořeným 
v Centru CzechGlobe. Ve struktuře 
Centra je začleněno v Sekci inovačních 
a adaptačních technik. Zaměstnává 
celkem 12 lidí, z toho 8 vědeckých 
pracovníků. Zabývá se základním i apli-
kovaným výzkumem.
Oddělení provozuje referenční a opti-
malizační laboratoř pro výzkum 
fotosyntetických organismů, laboratoř 
průtokové cytometrie a laboratoř mole-
kulární biologie. Tato pracoviště by spolu 
s baterií biorektorů měla přispět k vyhle-
dávání organismů, které jsou geneticky 
transformovatelné nebo jejich meta-
bolické dráhy přímo vedou k produkci 
energeticky bohatých látek. 

V současnosti řeší projekt GA ČR a pro-
jekt OP VK „CYANO-TEAM“ zaměřený 
na vytvoření výzkumného týmu a mezi-
národního konsorcia pro počítačový 
model buňky sinice.

OdděleNí adaptačNích biOtechNOlOgií

Otevíráme se světu



Často se setkáváme s otázkou: „Kdy se 
stane klimatická změna nebezpečnou?“ 
Nová práce autorů Mora a kol. „The pro-
jected timing of climate departure from 
recent variability“ 
(2013, Nature) na tuto otázku částečně 
odpovídá. Jako hranici „nebezpečnosti“ 
postupující klimatické změny autoři určili 
období, kdy každý následující rok bude 
extrémnější, nežli kterýkoliv dosavadní 
rok v období 1860 až 2005. Podle autorů 
různé oblasti světa budou postupují-
cími změnami postiženy v různém čase, 
nicméně téměř všechny oblasti budou 
pod vlivem nebezpečné změny klimatu 
kolem roku 2050. Pokud bychom omezili 
vypouštění skleníkových plynů do atmo-
sféry, můžeme trvalé změny oddálit 
o dalších 20 let.
V práci bylo za pomoci klimatických 
modelů hodnoceno sedm klíčových 
parametrů prostředí, včetně teploty, 
srážek, výparu , transpirace, či okyse-
lování (snižování pH) oceánů. Už delší 
dobu je známý fakt, že oteplování planety 
probíhá a bude probíhat rychleji v chlad-
nějších oblastech a vyšších zeměpisných 
šířkách. Nicméně výraznými změnami 
budou nejdříve zasaženy tropické oblasti. 
To je dáno skutečností, že v těchto oblas-
tech je současná proměnlivost podnebí 
nižší, než v oblastech směrem k pólům, 
a tak i relativně pomalejší postup změny 
klimatu bude mít za následek dřívější pře-
kročení absolutních hranic proměnlivosti 

v minulosti. Dopady budou o to výraznější, 
že rostliny, živočichové a nakonec i lidé 
žijící v těchto oblastech nejsou na tako-
véto změny přizpůsobeni. Nejohroženější 
jsou korálové útesy a bezprecedentní 
životní podmínky budou zažívat obyva-
telé některých velkoměst v tropických 
oblastech už začátkem příštího desetiletí. 
Jih Evropy bude postižen dříve a sever 
později, Česko čeká překročení mezí při-
bližně v roce 2056 (viz obrázek).
Práce konstatuje, že současné snahy 
o ochranu přírody, které chrání ekosys-
témy před jinými vlivy činnosti člověka, 
nedokážou tyto oblasti ochránit před 
změnou klimatu a navíc snahy o rozšiřo-
vání chráněných území bude komplikovat 
skutečnost, že změny zasáhnou nej-
dříve chudší krajiny. Do roku 2050 bude 
zasažena nebezpečnou změnou kli-
matu přibližně 1 miliarda lidí (v případě, 
že bude růst emisí pokračovat, tak až 
5 miliard lidí), převážně těch, kteří mají 
na jejím vzniku nejmenší podíl. Autoři stu-
die v práci konstatují, že jejich výsledky 
poukazují na naléhavost snižování emisí 
skleníkových plynů, pokud chceme 
zabránit rozsáhlým změnám v lidských 
společnostech a globální biodiverzitě.

-aa-

Citace: http://www.nature.com/nature/
journal/v502/n7470/full/nature12540.
html

Ročník IV., číslo 2/2013

Vydává: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., 

Bělidla 4a, 603 00 Brno, tel.: +420 511 192 211 

centrum@czechglobe.cz, www.czechglobe.cz

Design, sazba a tisk: Studio Palec, www.palec.net

Foto: archiv vydavatele

Newsletter

NebezpečNá změNa klimatu bude
pOstupOvat NerOvNOměrNě

Camilo Mora a kol, Nature vol. 502, říjen 2013

zauJalO Nás

Návštěva u velvyslance bhútánu
Na pozvání velvyslance Bhútánu 
v Bruselu navštívil 18. 9. 2013 ředi-
tel Centra CzechGlobe Michal Marek 
spolu s vědeckým tajemníkem Jiřím 
Kolmanem Brusel. Tématem setkání 
s velvyslancem byla diskuse a pří-
prava vědeckého působení odborníků 
z CzechGlobe v Bhútánu, a to při 
výzkumu účinků globální změny.

Noc vědců
Dne 27. 9. 2013 proběhla napříč 
zeměmi EU tradiční Noc vědců, která 
je největší přehlídkou vědy určenou 
široké veřejnosti. Do letošního 
9. ročníku, jehož moto znělo „Energií 
k poznání“, se zapojilo i CVGZ, 
které v rámci akce uspořádalo 
na Experimentální stanici Bílý Kříž Den 
otevřených dveří a noční pozorování 
oblohy v Beskydské oblasti tmavé 
oblohy. Akce byla doprovázena 
odborným výkladem, diskusí, 
ukázkami měření a promítáním filmu 
„Kdyby zhasnul svět“.

den otevřených dveří
První polovina l istopadu je 
na pracovištích Akademie věd již 
tradičně věnována popularizaci 
vědy prostřednictvím pořádání Týdne 
vědy a techniky. V letošním roce se 
akce konala pod heslem „Fascinace 
světem“. V rámci akce uspořádalo 
CVGZ 8. listopadu na brněnském 
pracovišti Den otevřených dveří. Pro 
veřejnost byly připraveny tematické 
prohlídkové okruhy po vybraných 
laboratořích a cyklus čtyř přednášek: 
Jak dýchá les, Fotosyntéza – proč 
je les zelený, Pohled na ekosystémy 
z ptačí perspektivy a Globální změna 
a trvale udržitelný rozvoj.
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Obrázek: Nerovnoměrný postup globální změny při scénáři růstu emisí skleníkových plynů. Dle autorů některé tropické 
oblasti překročí hranice proměnlivosti podnebí v posledních 150 letech už začátkem příštího desetiletí. Naše zeměpisné 
šířky čeká nebezpečná změna klimatu o něco později, kolem roku 2056. (Zdroj: Internetové stránky autora http://www.
soc.hawaii.edu/mora/PublicationsCopyRighted/Cities%20Timing.html)


