
Také leTos máme důvod k bilancování

Zdá se to být neuvěřitelné, ale v letošním roce 
uběhlo již 20 let od zprovoznění lamelových 
kultivačních sfér na Bílém Kříži v Beskydech 
a zároveň od jejich památného otevření, kte-
rého se zúčastnil tehdejší předseda vlády 
Václav Klaus. Nejen jeho návštěva, ale 
také jeho pozdější výroky, byly v ČR jed-
ním z  významných  impulsů ke  spuštění 
politické debaty o existenci globální změny 
a podílu člověka na ní.  Zároveň tato ná-
vštěva přispěla k získání povědomí o tomto 
problému u širší veřejnosti. Dvacetileté jubi-
leum znamenající zároveň 20 let intenzivního 
výzkumu problematiky globální změny, uh-
líkového cyklu a ekofyziologie produkčních 
procesů rostlin bylo jedním z důvodů k po-
řádání mezinárodní konference „Quo vaditis 
agriculture, forestry and society under Global 
Change?“, kterou CzechGlobe uspořádá 
v říjnu přímo v Beskydech.
Jako ústav Akademie věd mající výzkum 
globální změny ve svém názvu o existenci 
globální změny samozřejmě nepolemi-
zujeme. Před 20-ti lety jsme však byli 
ve zkoumání tohoto fenonému a  jeho dů-
sledků teprve na samém počátku. A byly 
to právě kultivační sféry, které krom toho, 
že se staly jednou z  dominant Beskyd 

a známým turistickým místem, si zakrátko 
napříč Evropou vydobyly pevné místo mezi 
unikátními výzkumnými zařízeními. Nejen 
ony, ale postupně stále více sofistikova-
ných zařízení a síť stanic na měření toků 
CO2 v ekosystémech, nás katapultovaly 
do klubu předních zahraničních institucí 
zabývajících se problematikou uhlíkového 
cyklu.
Za  20 let se mnohé změnilo. Nešlo jen 
o změnu názvu instituce a  jeho velikosti, 
o vznik Centra excelence s novými týmy 
a  laboratořemi, což umožňuje zcela jinou 
dimenzi výzkumu. Významně se změnilo se 
i postavení CzechGlobe  v mezinárodním 
měřítku. Zatímco v raných začátcích jsme 
s díky využívali opatrovnictví pod ochran-
nými křídly našich zkušených kolegů z Velké 
Británie, Itálie, Švédska, Belgie, dnes mů-
žeme zcela nepokrytě  říct, že jsme pro ně  
zcela rovnocennými partnery. Získané zkuše-
nosti si však nenecháváme pro sebe, ale tak, 
jako jsme my přijímali cenné rady a zkuše-
nosti, je teď předáváme kolegům z východní 
části Evropy, ale rovněž z  Asie, střední 
Ameriky a Afriky. Ve zmíněných mimoev-
ropských regionech, konkrétně ve Vietnamu, 
Panamě a Ghaně, se během prvního pololetí 

tohoto roku podařilo dotáhnout memorandy 
proklamovanou spolupráci již do zcela kon-
krétních projektů a také již došlo na první 
společné terénní měřící kampaně.  
O tom, že by se CzechGlobe  mohl stát 
součástí Univerzity OSN sdružující insti-
tuce, jejichž výzkum je zaměřen na řešení 
globálních problémů, konkrétně operačním 
oddělením UNU-FLORES v Drážďanech, 
jsme již informovali. Prvním krokem bylo 
podepsání třístranného memoranda o spo-
lupráci mezi CzechGlobe,  UNU-FLORES 
v Drážďanech  a Technickou univerzitou 
Drážďany. Počátkem letošního  roku absol-
voval v UNU-FLORES  náš první doktorand, 
a to z Oddělení společenského rozměru glo-
bální změny, tříměsíční stáž.
Kromě vědeckých aktivit však nezapomí-
náme ani na prezentování naší vědecké 
práce široké veřejnosti. Dobrou příleži-
tostí pro nás byl Veletrh udržitelného života 
v krajině NATUR EXPO BRNO 2017, jehož 
první ročník se uskutečnil v polovině května 
na Brněnském výstavišti. Hlavním tématem 
prvního ročníku bylo sucho a s ním sou-
visející udržení vody v krajině, tedy téma, 
které jako by nám bylo šité na míru. Naše 
samostatná expozice tak mimo jiné mohla 
návštěvníkům předvést webové aplikace, 
které umožňují sledovat aktuální stav a vý-
hled zemědělského sucha a pravděpodobný 
vývoj klimatu ČR a jeho dopady na  země-
dělství, na společnost i  lidské zdraví. Pro 
odbornou veřejnost jsme v rámci dopro-
vodného programu uspořádali konferenci 
„Změna klimatu – hrozba nebo příležitost 
pro naši krajinu?“, o které informujeme na ji-
ném místě.
V souvislosti s organizací konference „Quo 
vaditis“ nás asi obrazně čeká horké léto 
a podzim. Snad to alespoň počasí v nad-
cházejících letních měsících rozumně 
vyváží.  -mš-
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V jednom z prvních čísel Newsletteru byl 
rozhovor s dr. Fardou, vedoucím Oddě-
lení klimatického modelování. Můžete 
nám vysvětlit rozdíly mezi klimatickým 
modelováním a analýzou proměnlivosti 
změn klimatu?
Kolegové, kteří se zabývají modelováním 
klimatu, se zabývají především projek-
cemi budoucího klimatu. Využívají k tomu 
existující modely na  různých úrovních - 
od globálních, přes regionální až po  lokální. 
Modely jsou v podstatě soustavy rovnic, 
které poskytují pravděpodobnostní výpo-
věď, jaké klima bychom mohli očekávat 
v příštích desetiletích a stoletích a jaký to 
na různé sektory může mít dopad.
Naproti tomu my spíš pracujeme s klima-
tem současným a minulým. Tím současným 
rozumíme klima tzv. instrumentálního ob-
dobí, ze kterého máme přímá měření 
a pozorování, a zajímá nás jeho prosto-
rová a časová variabilita a především příčiny 
této proměnlivosti. Pokud jde o podnebí 
z před-instrumentálního období, tak tam 
nás zajímá jeho kolísání a proměnlivost 
na základě  kvantitativní rekonstrukce.

Jaký význam má rekonstruovat klima 
v minulosti?
Je to proto, že údaje z  instrumentálního 
období jsou nedostatečné k pochopení 
a odhalení příčin dlouhodobých změn, ne-
zahrnují nejvýznamnější případy extrémních 
projevů počasí, které známe z historie, ne-
informují nás o dopadech kolísání klimatu 
a o dopadech meteorologických extrémů 
na přírodu a společnost.
V dostupných pramenech, ze kterých čer-
páme informace o minulém klimatu, často 
nacházíme v podobě tzv. dokumentárních 
údajů informace o významných hydrome-
teorologických extrémních jevech, jako jsou 
třeba povodně, období sucha, vichřice atd. 
Velice často se stává, že vlastní popis roz-
měrem daného extrému je zcela mimo 

rámec toho, co známe z instrumentálního 
měření. Takže jedním z cílů naší práce je 
na základě studia nepřímých a přímých 
údajů o minulém klimatu zrekonstruovat 
historii hydrometeorologických extrémů. 
Kromě zmiňovaných extrémů ale získáváme 
informace také o  každodenním počasí 
a o základních rysech podnebí  v minulosti. 
Z nich se snažíme o rekonstruci průběhu 
počasí a podnebí a o vysvětlení jeho pří-
čin. Tyto příčiny mohou souviset s kolísáním 
tzv. klimatotvorných faktorů (sem patří např. 
intenzita slunečního záření, vulkanická čin-
nost, obsah skleníkových plynů), nebo s tzv.  
vnitřní variabilitou klimatu. Disciplína, která 
přispívá k poznání stavu a chování klima-
tického systému v před-instrumentálním 
období převažujícího vlivu přirozených kli-
matotvorných faktorů, se nazývá historická 
klimatologie. 

Můžete pojem historická klimatologie 
více přiblížit?
Historická klimatologie je vědní 
disciplína na pomezí klimatologie a en-
vironmentální historie, která se zabývá 
časovou a prostorovou rekonstrukcí po-
časí, podnebí a přírodních katastrof zhruba 
posledního tisíciletí, ale umožňuje napří-
klad studovat i citlivost minulých ekonomik 
a společnosti na kolísání podnebí a výskyt 
hydrometeorologických extrémů. Pracuje 
s dokumentárními údaji, které nacházíme 
v tzv. antropogenních archívech tedy v těch, 
které vytvořil člověk. Patří sem například 
narativní prameny (letopisy, kroniky, pa-
měti), denní záznamy počasí, epigrafické 
záznamy, prameny ekonomického charak-
teru (data počátku zemědělských prací) 
a podobně. Vedle toho existují také údaje 
z tzv. přírodních archívů.  U nás z těchto 
přírodních archívů můžeme využít přede-
vším letokruhy stromů. Dalšími přírodními 
archívy jsou ledovcová jádra a mořské se-
dimenty, ale ty u nás nemáme.

S jakými daty konkrétně pracujete Vy? 
V prvé řadě pracujeme s jedinečnou data-
bází dokumentárních údajů. Dále to jsou 
dlouhé řady meteorologických prvků, které 
potřebujeme pro kalibraci dokumentárních 
údajů. Používáme většinou data ČHMU, ale 
protože se vedle historické klimatologie za-
býváme i výzkumem městského klimatu, 
tak používáme i vlastní měření. Máme síť 
16-ti stanic na území Brna, ale prováděli 
jsme zde také mobilní měření, protože nás 
zajímá proměnlivost lokálního městského 
klimatu a formování tzv. tepelného ostrova 
města. Městskému klimatu jsme se po-
slední dobou věnovali hlavně v projektu 
UrbanAdapt a do ČR se nám pod hlavič-
kou CzechGlobe podařilo dostat numerický 
model pro modelování městského klimatu. 
Je to příklad lokálního modelu, díky kterému 
můžeme odhadnout, jak se zvýší počet tro-
pických dnů v Brně nebo pravděpodobnost 
výskytu teplých vln. Získáváme tedy i velmi 
praktické výstupy, jako např. kolik bude 
v Brně tzv. „beer garden days“.
Abychom se mohli věnovat historické kli-
matologii, tak od počátku 90. let minulého 
století shromažďujeme dokumentární údaje 
a  jejich interpretací vytváříme jedinečnou 
databázi. Na základě údajů z databáze  
rekonstruujeme teplotu vzduchu, srážky, vý-
skyt sucha, vytváříme chronologie povodní 
nebo vichřic za posledních 500 roků.  Naše 
výsledky mj. publikujeme ve volné pub-
likační řadě monografií „Historie počasí 
a podnebí v českých zemích“. Dosud jsme 

říká prof. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., vedoucí Oddělení 
analýzy proměnlivosti změn klimatu v  Ústavu výzkumu 
globální změny AVČR. Vystudoval obor Fyzická geografie 
na Přírodovědecké fakultě MU v Brně, kde ve stejném oboru 
získal titul RNDr., ukončil aspiranturu a v roce 2014 byl jmenován 
profesorem. Od roku 1985 se věnuje pedagogické a vědecké 
činnosti v Geografickém ústavu (dříve Katedře geografie) 
Přírodovědecké fakulty MU v Brně, kde je od roku 2007 
ředitelem. Prof. Dobrovolný dále působí jako člen redakčních 
rad několika časopisů, akreditační komise, oborových komisí 
na různých univerzitách a dále je členem několika vědeckých 
společností a sdružení (např. Meteorologická společnost, 
Česká geografická společnost, Evropská společnost pro 
environmentální historii).
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Představujeme Oddělení analýzy proměnlivosti změn klimatu

Dokážeme rekoNstruovat klima, které bylo přeD 500 lety

Obr. 1 Popis povodně na Vltavě v Praze z července 1432. 
Staré letopisy české, edice Q (Fragment z českých kro-
nik. Moravský zemský archív, Brno, G 10, sbírka rukopisů, 
kat. č. 114)



vydali 11 svazků, z nichž např. 10. sva-
zek „Klima 16. století v českých zemích“ 
představuje dosud nejkomplexnější studii 
týkajících se klimatu 16. století, a to i v me-
zinárodním kontextu. Zatím poslední, 11. 
svazek, „Sucho v  českých zemích: mi-
nulost, současnost, budoucnost“ je zase 
komplexní analýzou sucha v České re-
publice. Poslední monografie vznikla jako 
výstup projektu „Vytvoření interdiscipli-
nárního vědeckého týmu se zaměřením 
na výzkum sucha – INTERSUCHO“, který 
se v  CzechGlobe vyprofiloval přede-
vším z odborníků ÚVGZ, Geografického 
ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
Univerzity v Brně a Mendelovy univerzity 
v Brně.

Zmínil jste také termín instrumentální 
období. Od kdy se datuje?
Nejstarší souvislá řada měření teploty vzdu-
chu na území ČR je k dispozici z Prahy, 
Klementina od roku 1775. Jako Brňáci mů-
žeme být hrdi na to, že nejdelší řada srážek 
v ČR je z Brna. Začíná v roce 1803 a  byla 
kompilována z několika částí historických 
měření na různých místech v Brně. 

Způsob získávání meteorologických dat 
si v souvislosti s působením v ÚVGZ lze 
celkem snadno představit, ale jak získá-
váte data antropogenní, v archívech?
Ano, začínali jsme návštěvami archívů. Brzy 
jsme si ale uvědomili,  že je nezbytné spo-
lupracovat s historiky a s archiváři. Proto 
jsou součástí našeho týmu odborníci, jako 
je dr. Kotyza, nebo byl dr. Valášek. Ti nám 
pomáhají především s vyhledáváním a  in-
terpretací údajů. Především díky nim jsme 
schopni využívat údaje od počátku 16. sto-
letí. Z dřívějších dob tolik údajů pro české 
země neexistuje  a zahrnují spíše jednotlivé 
extrémní události. Řada textů je psána v la-
tině nebo v němčině a tady nám kolegové 
hodně pomáhají. Ale musím zmínit, že už 
také naši mladší kolegové jsou schopni číst 
a interpretovat originální zápisy.

Lze tyto prameny považovat za dosta-
tečně spolehlivé? Dají se nějakým způ-
sobem vědecky ověřit?
Důležitou součástí naší metodiky je tzv. ve-
rifikace rekonstrukcí. Ta se dá dělat čistě 
statisticky, kdy existují metody, které se 
aplikují např. u šířek letokruhů v dendro-
klimatologii. V  tomto případě se jedná 
o  formální hledisko. Méně formální spo-
čívá v  porovnání různých rekonstrukcí 
z různých zdrojů. To znamená, že pokud 
se nám podaří sestavit určitou řadu ko-
lísání např. teplot, tak máme k dispozici 
pro území střední Evropy obdobné řady 
postavené z  jiných proxy údajů a ty na-
vzájem porovnáváme. To je tedy způsob 
verifikace. Chtěl bych ale říct, že údaje 
z databáze historické klimatologie, zvláště 
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Oddělení analýzy proměnlivosti změn 
klimatu působí v ÚVGZ v rámci Sekce kli-
matických analýz a modelování.
Výzkumná činnost Oddělení se ubírá 
několika směry. První  směr je zamě-
řen na studium kolísání klimatu na území 
České republiky na základě dokumen-
tárních a  dendroklimatických údajů, 
časných přístrojových měření a  pravi-
delných meteorologických pozorování 
během posledního tisíciletí. Druhou oblastí 

výzkumu je rekonstrukce a studium vy-
braných hydrometeorologických extrémů 
(povodně, sucho, vichřice).
Další směr se zaměřuje na vývoj metod po-
pisu cirkulace atmosféry pomocí klasifikace 
cirkulačních polí, vztahu mezi atmosfé-
rickou cirkulací a přízemními hodnotami 
meteorologických prvků či jejich klimato-
logických charakteristik.
V Oddělení pracuje  celkem devět vědec-
kých pracovníků a jeden doktorand.

oDDěleNí aNalýzy proměNlivosti změN klimatu

v poslední době, velmi často slouží k ve-
rifikaci výsledků, které získáme například 
z letokruhů stromů. Je to proto, že přírodní 
archívy jsou značně složité, protože např. 
šířku letokruhů formuje kromě teplotních 
či srážkových poměrů řada dalších fak-
torů. Ale pokud máme dokumentární údaje 
z ověřených a spolehlivých zdrojů, u kterých 
víme, kdo to napsal, za jakým účelem, a že 
to psal v době, kdy se událost stala, tak 
se na takové údaje můžeme spolehnout. 
Popisy řady událostí potom často vytvářejí 
něco jako „zářezy“ na dlouhých chronolo-
giích šířek letokruhů a umožňují kontrolu 
z hlediska datace a odhadu intenzity jevu.  
Ovšem je potřeba zmínit, že údaje z přírod-
ních a antropogenních archívů  jsou často 
komplementární a vhodně se doplňují.

Jak jste se ocitli v CzechGlobe?
To Vám ani nejsem schopen přesně říct, 
ale určitě to bylo na základě kontaktů na-
šich pracovníků z Geografického ústavu 
Přírodovědecké fakulty Masarykovy 
univerzity s kmenovými pracovníky teh-
dejšího ÚSBE (předchůdce CzechGlobe). 
Prof.  Brázdil měl velmi úzké kontakty 
s  prof.  Markem a  v  té době jsme již 
také úzce spolupracovali s prof. Trnkou 
a prof. Žaludem. Takže na základě této 

fungující spolupráce jsme celkem logicky 
vytvořili v nově vznikajícím Centru externí 
pracovní skupinu. To, že efektivně spolupra-
cujeme, lze doložit na příkladech projektů 
INTERSUCHO a UrbanAdapt,  ve kterém 
jsme nově začali spolupracovat s týmem 
dr. Vačkáře. Když už vyjmenovávám ko-
legy, s nimiž spolupracujeme, tak nesmím 
opomenout velmi těsnou spolupráci s ko-
legy z týmu dr. Fardy. Např. dr. Štěpánek 
nebo dr. Zahradníček jsou experty na ho-
mogenizace řad z instrumentálního období, 
které k našim rekonstrukcím potřebujeme. 

Jaké významné projekty v současnosti 
řešíte nebo na čem se podílíte?
U projektů, které řešíme, dochází často 
k výraznému překryvu, protože částečně je 
řešíme jak na PřF MU, tak v CzechGlobe. 
To platí i pro končící 5-ti letý projekt, který 
se zabývá rekonstrukcí hydro-klimatických 
podmínek posledního milénia v ČR na zá-
kladě dubové chronologie, ve kterém se 
angažují také další kolegové z CzechGlobe 
a MENDELU. Letos jsme začali řešit další  
tříletý projekt PALEO zaměřený na ana-
lýzu paleoklimatických a  ekologických 
dat za posledních 2000 roků. Tam by-
chom chtěli pro analýzu letokruhů dubu 
použít rovněž metodu izotopů uhlíku a kys-
líku. Tady spolupracujeme doc. Urbanem 
z Oddělení ekologické fyziologie rostlin. 
Nositelem projektu je CzechGlobe a hlavním 
řešitelem dr. Ulf Büntgen. S ním úzce spolu-
pracujeme již od projektu 6.RP Millennium 
z r. 2006. Ulf Büntgen nyní působí jako pro-
fesor na univerzitě v Cambridge, ve svém 
oboru je uznávaným odborníkem  světo-
vého formátu a na to můžeme být hrdí. 
Navíc k nám často jezdí a také zde před-
náší. Právě projekt Millennium, který se 
zabýval kvantitativní rekonstrukcí klimatu 
posledního milénia na  základě různých 
druhů proxy dat byl pro nás důležitým 
milníkem, díky kterému jsme rozšířili naši 
spolupráci např. s Historickým ústavem 
v Bernu, s kolegy z Velké Británie (Univerzity 
ve Swansea a v St. Andrews) a dále např. 
s kolegy z Barcelony či Stockohlmu.

Obr. 2 Příklad rukopisných záznamů Jana z Kunovic 
ve Stoefflerových efemeridách (Stoeffler, 1531) (Univerzitní 
knihovna Wroclaw).
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Obr.1: Tok oxidu uhličitého na Aljašce v období 2012-2014 určený na základě leteckých dat projektu CARVE (Carbon in 
Arctic Reserviours Vulnerability Experiment). Znázorněny jsou oblasti severní Aljašky (modrá), jihozápadní Aljašky (hnědá) 
a oblasti boreálního ekosystému (zelená).
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zaujalo Násaljaška se Díky tající tuNDře  
stává zDrojem oxiDu uhličitého
Commane et al. PNAS, 2017, http://www.pnas.org/content/114/21/5361

Uhlíková bilance tundrových ekosys-
témů je jedním z důležitých faktorů pro 
vývoj globální změny v budoucnu. Při 
dosažení určité hranice oteplení se to-
tiž ekosystémy, které dosud pohlcovaly 
atmosférický CO2, stanou jeho zdrojem. 
Nová práce autorů Róisín Commane 
a  kolektiv naznačuje, že ekosystémy 
Aljašského poloostrova se z důvodu zvy-
šování průměrné teploty a následným 
uvolňováním CO2 z permafrostu staly cel-
kovým zdrojem CO2 do atmosféry.

Oblast Arktidy se otepluje v průměru až 
dvojnásobně rychleji než zbytek planety 
a v zimním období je rychlost oteplování 
až trojnásobná. Pokud by nedošlo k ome-
zení emisí skleníkových plynů, do konce 
století by zde byly zimy v průměru až 
o 10-12 °C teplejší oproti současnosti 
a i v případě významného omezení emisí 
by se oteplilo přibližně o 4-6 °C. A proč 
oteplování v zimě hraje tak významnou 
roli? Studie analyzující uhlíkovou bilanci 
tundrového a boreálního ekosystému 
na Aljašce ukázala, že v období října až 
prosince došlo k významnému nárůstu 
emisí CO2. V  letech 2012 až 2014 se 
v severní části Aljašského poloostrova 
oproti roku 1975 zvýšil tok CO2 do at-
mosféry až o 73%. Zvýšený tok CO2 je 
zároveň ovlivněn zvyšováním průměrné 
teploty v letním období.  Nárůst respirace 

CO2 je natolik významný, že i po započí-
tání množství CO2 pohlceného boreálním 
lesem v jarním a letním období, se eko-
systém stal celkovým zdrojem CO2. 
Přitom biogenní emise CO2, tedy emise 
z tající půdy, byly vyšší než emise ze spa-
lování fosilních paliv a požárů na Aljašce 
dohromady. 

Výsledky jsou důležité pro modelování 
důsledků oteplování ve zmíněných ty-
pech ekosystému, protože dosavadní 
komplexní ESS modely (tedy Earth 
System Models) nepočítají s vysokou 
citlivostí respirace CO2 na oteplování 
v zimním období. ESS modely nepřed-
pokládají pozitivní uhlíkovou bilanci 
tundrových ekosystémů ani v nacháze-
jících desetiletích (tedy, že ekosystém 
je zdrojem uhlíku) a  je tedy nutno tyto 
prognózy aktualizovat o naměřená data. 
Také další poslední dobou často citované 
publikace naznačovaly, že přírůst bio-
masy boreálních ekosystémů v důsledku 
vyšší teploty a delší vegetační sezóny 
udrží alespoň v nejbližší budoucnosti po-
lární oblasti v negativní uhlíkové bilanci. 
Pokud však zůstane Aljaška zdrojem CO2 
i v nadcházejících letech, což je při pokra-
čujícím oteplování pravděpodobné, bude 
nutno prognózy klimatických modelů za-
hrnujících zpětno-vazebné mechanismy 
uhlíkového cyklu přehodnotit.                -aa-

2. zasedání členů infrastruktury 
anaee
12.–13. 4.2017 ÚVGZ hostil 2. shromáždění 
členů konsorcia evropské výzkumné infra-
struktury AnaEE (Infrastructure for Analysis 
and Experimentation on Ecosystems) . 
Mimo jednání čtyř pracovních skupin byla 
jedním z klíčových bodů zasedání zpráva 
hodnotící komise pro výběr tří nadnárodních 
center AnaEE. ÚVGZ je vážným kandidátem 
stát se hostitelskou institucí Interface and 
Synthesis Centre, které se bude zaměřovat 
na syntézu a využívání dat.

konference ke Generelu vodního 
hospodářství čr
11. 5. 2017 uspořádal ÚVGZ společně se 
Státním pozemkovým úřadem a Agrární 
komorou ČR konferenci „Změna klimatu – 
hrozba nebo příležitost pro naši krajinu?“ 
Konference, které se zúčastnil ministr 
zemědělství Marián Jurečka, byla jednou 
z  hlavních doprovodných akcí veletrhu 
NATUR EXPO Brno 2017. Hlavním 
tématem konference byl Generel vodního 
hospodářství České republiky. Autoři 
Generelu zástupcům akademické sféry, 
státní správy a firem prezentovali výsledky 
získané během tříletého úsilí širokého 
týmu odborníků. Ti analyzovali současný 
vodní režim naší krajiny a odhadli účinnosti 
vhodných opatření, která by měla často 
neuspokojivý stav zlepšit. Mimo prezentace 
byl čas i na  diskuzi, která by měla  přispět 
ke konsensu nad vhodným postupem při 
hospodaření s vodou v krajině. 

Workshop aktivity uv4plants
27.–28. 6. 2017 uspořádal CzechGlobe 
ve spolupráci s University Colledge Cork 
z  Irska workshop na  téma „Modulation 
of plant UV-responses by environmental 
factors“. Workshop se konal pod hlavič-
kou mezinárodní společnosti UV4Plants. 
Společnost  vznikla na bázi aktivity COST 
„UV4Growth“  a sdružuje rostlinné ekofy-
ziology zabývající se účinkem UV radiace 
na rostliny v kombinaci s dalšími faktory.

stalo se


