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nizozemský přírodovědec Antoni van leeuwenhoek (1632-1723) byl původním povoláním 
obchodník s textilem, zeměměřič a výrobce mikroskopů. Ačkoliv nikdy nevystudoval pří-
rodní vědy a vědě se věnoval jako ryzí amatér, dostal se do učebnic jako „otec mikrobiolo-
gie“. Jeho přínos biologii nespočíval v převratných objevech, založených na biologických 
či chemických pokusech či potvrzování vědeckých teorií. leeuwenhoek dokázal prostě 
a jen otevřít cestu do světa, který do té doby zůstával lidem skrytý. díky svým znalostem 
ve výrobě skla objevil jednoduchou metodu výroby skleněných kuliček nepatrných rozmě-
rů, využitelných jako čočky do mikroskopů.

Leeuwenhoekovy mikroskopy tak dosahovaly v té době nevídaného zvětšení a umož-
ňovaly pozorovateli sledovat fascinující život v mikrosvětě, o kterém lidé neměli ani 
tušení. Leeuwenhoek jako ryzí „biolog amatér“ vůbec poprvé v lidské historii spatřil pod 
mikroskopem bakterie, popsal krevní buňky nebo na základě svého pozorování proká-
zal, že lidská krev protéká kapilárami. Jako první z lidí také uviděl, jak vypadá spermie.
Leeuwenhoek nebyl z dnešního pohledu 
klasickým biologem, i když právě jeho 
objevy představovaly významný mezník 
nejen v biologii, ale obecně v poznání pří-
rody. Jeho příklad však ukazuje, jakými 
cestami se ubírá poznání světa, který nás 
obklopuje. Nejde o to, že by lidé v Leeu-
wenhoekově době byli méně inteligentní 
nebo snad dokonce hloupější než v dneš-
ních časech. Ani se nedá mluvit o tom, 
že by jejich schopnost poznávat přírodu 
byla ovlivněna naivitou či náboženskými 
dogmaty. Pohled na přírodu prostě vy-
cházel z možností, které se jim tehdy při 
poznávání přírody nabízely. Teprve fakt, 
že Leeuwenhoek dokázal sestrojit mik-
roskopy, schopné otevřít cestu do mikro-
světa, otevřel cestu k poznání přírodních 
procesů a jevů, o jejichž podstatě mohli 
lidé do té doby pouze spekulovat. Podob-

úvod

objevy v optice otevřely lidem cestu k poznání 
mnoha organismů, které jsou pouhým okem 
neviditelné (na obrázku mořská rozsivka).
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ně jako nizozemský přírodovědec otevíraly postupně další takové cesty stovky a tisíce 
vědců nebo prostých zvědavců, jejichž objevy, ať už pracně vytvořené či náhodné, daly 
člověku možnost podívat se na okolní svět z jiného úhlu a jinými očima.
Když Leeuwenhoek v devadesáti letech zemřel,  samozřejmě nemohl tušit, že jeho ná-
sledovníci jednou dokáží rozluštit tajemství DNA, identifikovat mnoho bakterií a virů, 
které vyvolávají lidské nemoci, stejně jako sestrojit letadla a rakety a létat s nimi do 
vesmíru. Možnosti dnešních mikroskopů vysoce překračují zřejmě i ty nejsmělejší Lee-
uwenhoekovy představy, v přírodovědě se uplatňují lasery či nejmodernější počítačové 
technologie. Na přírodu a přírodní děje, které bezprostředně souvisejí s lidskou existen-
cí, se tak lidé mohou opět dívat přes trochu jiné brýle než jaké „vyrobil“ Leeuwenhoek.
Co nám ale vlastně dnešní technologické možnosti v hlubším poznání přírody nabízejí? 
Právě tato kniha by měla alespoň na některé z těchto otázek odpovědět. Zatímco Leeu-
wenhoekův vynález výkonného mikroskopu umožnil lidem poznat třeba některá tajem-
ství složení lidské krve nebo podstatu rozmnožování živých bytostí, dnešní technologie 
otevírají cestu zase k novým možnostem poznání, včetně odpovědí na některé filozofic-
ké otázky.
I když se ale dnešní vědecké metody i technologické možnosti značně liší od metod 
našich předků, jedna věc je jistá. Přírodověda zůstává stále stejně fascinujícím dobro-
družstvím jako v době, kdy Leeuwenhoek spatřil ve hledáčku svého mikroskopu první 
bakterii.



7

z čeho rostou stromy
tajemství fotosyntézy

Anglický chemik, filozof, duchovní a pedagog Joseph priestley (1733 – 1804) proslul jako 
objevitel oxidu uhličitého a spoluobjevitel kyslíku. Ačkoliv neměl prakticky žádné vzdělá-
ní v přírodovědě, jeho zvídavost a snaha objasnit některé přírodní jevy, posunula lidské 
poznání o hodný kus dopředu. platí to mimo jiné o biochemickém procesu, zvaném foto-
syntéza, který má bez nadsázky zásadní význam pro život na Zemi.

Lidé si dlouho lámali hlavu nad tím, z čeho vlastně berou rostliny energii ke svému 
růstu. Jak je možné, že z malého semínka vyroste desetimetrový strom? Vlámský lékař, 
chemik a fyzik Jan Baptist van Helmont (1577-1644) provedl při hledání odpovědi na tu-
to odvěkou otázku slavný pokus s pěstováním vrby. Malou vrbu, vážící 2,2 kg zasadil do 
nádoby se zeminou, kterou také zvážil. Pět let pak rostlinu pouze zaléval, nic jiného do 
květináče nedával. Po pěti letech hmotnost rostliny vzrostla na 76,7 kilogramu, zatímco 
váha zeminy zůstala prakticky stejná.
Helmont tak došel k závěru, že rostliny se živí vodou. Pokud by se živily látkami z půdy, 
musela by rostlina při svém rychlém růstu a rapidním nárůstů hmotnosti půdu takzva-
ně „sníst“, tedy vyvolat její úbytek. Helmont tak byl na základě svého pokusu přesvěd-
čen, že rostliny skutečně rostou z vody, tedy voda se „transformuje“ do rostlinné hmoty.
Další pokusy ale Helmontův závěr částečně zpochybnily. John Woodward, lékař a profe-
sor na univerzitě v Cambridge pěstoval rostliny po kratší dobu, konkrétně 77 dní 
a přitom zjistil, že na zvýšení hmotnosti rostliny o jeden gram, spotřeboval 77 000 gra-
mů vody na zalévání. Z toho vyvodil, že naprostou většinu vody, kterou rostlinu zaléval, 
rostlina zase vydala, voda se prostě vypařila. A nemůže být tedy jedinou „matérií“, z níž 
rostliny vyrůstají.
Až zmiňovaný Josef Priestley přišel na to, že rostlina sice skutečně potřebuje vodu i ur-
čité látky v půdě, základem jejího růstu ale bude zřejmě jiná energie. Anglický chemik 
vložil do uzavřené skleněné nádoby snítku máty, k níž umístil hořící svíčku. Když svíč-
ka hořením vyčerpala v nádobě kyslík (který Priestley v té době ještě neznal), zhasla.
Přesto se ale chemikovi podařilo po určité době svíčku opět zapálit. Aniž nádobu se 
zhasnutou svíčkou a snítkou máty otevřel, zapálil přes sklo knot pomocí lupy a sluneč-
ních paprsků. A svíčka opět hořela. Tím Priestley prokázal, že rostliny mění složení 
vzduchu, tedy obnovují jeho vlastnosti, změněné hořením nebo dýcháním.
Anglický chemik později zopakoval pokus i se živým tvorem. Do uzavřené nádoby umís-



til myš, která po vydýchání „kyslíku“ 
po krátké době zemřela. Jakmile ale 
byl hlodavec v nádobě společně s rost-
linou, přežil.
Pokračovatelem tohoto výzkumu pak 
byl například Jan Ingenhousz (1730-
1799), nizozemský lékař, biolog a fyzik, 
působící na dvoře Marie Terezie. Tento 
vědec už bez jakýchkoliv pochybností 
prokázal, že k pro obnovení vlastnos-
tí vzduchu prostřednictvím rostlin je 
nezbytné světlo.
Výsledky podobných výzkumů dávali 
vědcům naději, že se proces fotosynté-
zy, představující jednu ze základních 
podmínek života na Zeměkouli, podaří 
v krátké době dokonale popsat 
a možná i uměle napodobit. Fotosyn-
téza bude zbavena tajemství, člověk 
odhalí jeden ze základních zákonů, 
umožňujících života na zeměkouli. 
A využije ho ke svému prospěchu.
Jenže postupem času se ukázalo, že 
popsání mechanismu, v jehož rámci se 
světlo mění na energii chemické vazby, 
bude zjevně mnohem složitější než se 
vědcům v 18. století mohlo zdát.
Fotosyntéza představuje nesmírně 
složitý, komplikovaný proces, který 
úspěšně brání svá tajemství i před 
současnými technologiemi. Až na po-
čátku 20. století se například podařilo 
vědcům objevit chlorofyl, představující 
jeden ze základních „stavebních kame-
nů“ fotosyntézy. Zelený pigment, ob-
sažený v zelených rostlinách, sinicích 
a některých řasách, absorbuje energii 
světelného záření a používá jí k synté-



ze sacharidů z oxidu uhličitého a vody. 
Jinými slovy: právě prostřednictvím 
chlorofylu se světelná energie mění 
na biologicky zpracovatelnou formu.
I když německý vědec a nositel Nobelovy 
ceny Richard Willstatter zjistil, že chlo-
rofyl se skládá z atomů uhlíku, vodíku, 
dusíku a kyslíku, které obklopují jedno-
duchý centrální atom hořčíku, nezna-
menalo to rozluštění všech zákonitostí 
fotosyntézy. Chlorofylem sice fotosynté-
za začíná, ovšem není zdaleka jediným 
procesem, nutným k jejímu úspěšnému 
dokončení. Fotosyntetizující organismy 
obsahují i další fotosyntetické pigmenty 
jako fykobiliny a karotenoidy, které mají 
jinou barvu a absorbují energii z odlišné 
části viditelného světelného spektra. 
Ani chemie chlorofylu však není úplně 
zmapovaná a zbavená záhad.
Sto let stará představa vědců, že chloro-
fyl bude klíčem k poznání fotosyntézy, 
se tak, alespoň prozatím nenaplnila. 
Před vědci na celém světě stojí stále celá 
řada výzev, podobným těm, které stály 
na začátku pokusů s fotosyntézou už 
v osmnáctém století. Jen místo snítky 
máty, vrby či živé myši, zavřené v nádo-
bě, využívá věda nejmodernějších tech-
nologií a metod molekulární biologie. 
Pocit „vědeckého dobrodružství“, spoje-
ného s touhou odhalit jedno z největších 
tajemství přírody, to však nijak nesnižu-
je.
Poté, co vědci odhalili základní principy 
fotosyntézy, následovaly objevy v ob-
lasti její světelné fáze, koncepce dvou 
fotosystémů, objev cyklické a necyk-
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lické fotofosforylace, objev ferredoxinu, přenašeče elektronů a další zjištění. Přesto si 
fotosyntéza řadu svých dalších tajemství uchovává a jako celek představuje výzvu pro 
přírodovědce z celého světa.
Nejde přitom jen o základní výzkum a poznání přírodních zákonitostí. Pokud by se totiž 
podařilo vědcům zjistit, jak fotosyntéza se všemi detaily funguje, mohli bychom 
ji dokázat napodobit. A v takovém případě by lidstvo získalo přístup k velkému množ-
ství „čisté“ energie. Výzkum v této oblasti probíhá už dlouho.
Fotosyntéza je biochemická reakce, při které je sluneční záření využito pro rozklad vody 
na kyslík a vodík. Kyslík rostliny vypouštějí do atmosféry, zatímco vodík využívají pro 
výrobu cukru a dalších organických látek. Dnes se stovky vědců zabývají snahou napo-
dobit právě tu část fotosyntézy, která rozkládá vodu. Vodík, získaný touto cestou, by se 
totiž mohl stát levnou, čistou a zároveň všude dostupnou energetickou surovinou bu-
doucnosti. Několik litrů vody by teoreticky mohlo pokrýt denní spotřebu energií v běžné 
domácnosti. „Některé pokusy o napodobení fotosyntézy už vypadají nadějně, ovšem 
stále pracují s velmi nízkou účinností, nesrovnatelně nižší než je tomu v přírodě,“ říká 
biofyzik a prorektor Jihočeské univerzity Tomáš Polívka.
Vědci například vyvíjejí umělé listy, schopné přeměnit anorganické sloučeniny na orga-
nické. I v tomto případě je však zatím účinnost taková, že neumožňuje komerční využi-
tí. Přesto podle mnoha vědců na celém světě si právě tento výzkum zaslouží celosvěto-
vou pozornost a podporu, včetně té finanční.
Fotosyntéza je ten nejefektivnější přírodní způsob výroby energie a jeho napodobení 
by znamenalo skutečnou energetickou revoluci. Někteří vědci proto dokonce žádají, aby 
se z výzkumu fotosyntézy stal skutečně globální a globálně podporovaný projekt, jaký-
mi jsou dnes například Hubbleův vesmírný teleskop nebo velkolepý srážeč částic LHC 
v CERNu na pomezí Švýcarska a Francie.
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přeměna světla na teplo
jak se rostliny zbavují přebytečné energie

o tom, že na výzkumu fotosyntézy se významně podílejí i čeští přírodovědci, svědčí i ne-
dávný objev vědců Jihočeské univerzity a Akademie věd v Českých Budějovicích. podařilo 
se jim totiž rozluštit způsob, jakým rostliny proměňují přebytky světelné energie na teplo. 
dosud se nevědělo, jak to rostlina vlastně dělá, tedy jak nakládá s energií, kterou v urči-
tou chvíli nedokáže spotřebovat.

„Fotosyntéza zajišťuje přeměnu světelného záření na energii, kterou rostliny potřebují 
k zajištění všech svých životních funkcí. Pokud by ale rostlina absolvovala příliš velké 
množství energie, mohlo by jí to naopak ublížit,“ říká Roman Sobotka z Biologického 
centra Akademie věd v Českých Budějovicích. Stovky vědců se tak desítky let snažily 
přijít na to, jak u rostlin funguje mechanismus, s nadsázkou srovnatelný s vypouštěním 
páry z bezpečnostního ventilu. Bez tohoto mechanismu by rostliny nedokázaly efektiv-
ně hospodařit s neustále se měnícím přísunem světelné energie, závislým například 
na stavu oblačnosti.
Už dříve přitom vědci zjistili, že rostlina prostě dokáže část světelné energie, v danou 
chvíli přebytečné, přeměnit na teplo a tím se jí zbavit. Jenže se nevědělo, jakým způso-
bem celý proces probíhá. Vědci se pokoušeli celá desetiletí odhalit tento mechanismus 
na světlosběrných komplexech rostlin, ovšem bez úspěchu, podloženého jasnými důka-
zy. A to mimo jiné kvůli tomu, že u rostliny probíhá přeměna „světla“ na teplo takovou 
rychlostí, že je prakticky nezměřitelná.
Týmy profesora Tomáše Polívky z Přírodovědecké fakulty Jihočeské Univerzity a doktora 
Romana Sobotky z Centra Algatech v Třeboni se proto vydaly trochu jinou cestou. Od-
borníci se pokusili celý proces prozkoumat na „simulátoru“, konkrétně na sinicích. Si-
nice jsou fotosyntetické bakterie, které vlastně původně „vymyslely“ fotosyntézu, jakou 
dnes používají zelené rostliny. Právě sinice se staly předky chloroplastů, které jsou dnes 
zodpovědné za fotosyntézu rostlin. Proto není divu, že sinice při fotosyntéze používá 
k přeměně světelné energie na energii tepelnou bílkoviny s prakticky stejnou struktu-
rou jako rostlina.
„U sinic ale máme tu výhodu, že proces přeměny světelné energie na teplo sice proběh-
ne v biliontinách sekundy, přesto je ovšem o něco málo pomalejší než u rostlin a tudíž 
měřitelný,“ říká profesor Polívka. Díky tomu se podle něj podařilo vůbec poprvé v his-
torii vědcům fyzikálně popsat a pochopit celý mechanismus, kterým se sinice zbavují 



přebytečné světelné energie a který evolucí přešel na rostliny. Vědci izolovali bílkovi-
nu, která funguje jako spouštěč této energetické přeměny, a poté jí analyzovali pomocí 
„femtosekundové spektroskopie“, tedy techniky, která umožňuje zachytit extrémně 
rychlé procesy na molekulární úrovni. O tom, že se jedná o objev skutečně globálního 
významu, svědčí jeho široká publicita. Článek, popisující detaily výzkumu, zveřejnil 
prestižní vědecký časopis Nature Chemical Biology, přičemž upoutávku k článku umístil 
na první stranu obálky. I když výsledky práce jihočeského vědeckého týmu 
zatím nemají praktické využití, zásadním způsobem posouvají 
lidské poznání fungování fotosyntézy, která je jedním ze 
základních projevů života na zeměkouli. Především jsou 
ale dalším důkazem toho, jak zajímavá a smysluplná 
může být práce přírodovědců.

rostliny představují chemickou továrnu, 
z níž je kromě jiného nutné odvádět i pře-
bytečného teplo (na snímku květ
sedmikrásky).
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tajemství zrychleného světla
co všechno se může stát za biliontinu sekundy

výzkum toho, jak se rostliny při fotosyntéze zbavují přebytečné energie, zároveň předsta-
vuje ideální ukázku klasické přírodovědy s nejmodernějšími technologiemi. I když biolo-
gové nemohou podobně jako jejich předchůdci zapomenout na terénní výzkum, technické 
možnosti analýzy a rozboru vzorků či jiných analýz jsou oproti minulosti nesrovnatelné. 
A jedním z mnoha příkladů může být právě výzkum odvádění přebytečného tepla při foto-
syntéze.

Aby bylo možné tento jev vůbec popsat a analyzovat, musejí totiž biologové společně 
s fyziky proniknout do světa, který se vymyká všem lidským smyslům. Důležité procesy 
v přírodě se totiž na molekulární úrovni neodehrávají v setinách, nýbrž v miliontinách 
či biliontinách sekundy. Tedy v časových úsecích, které jsou pro lidi doslova nepředsta-
vitelné. A přesto během nich dochází k zásadním biologickým a chemickým procesům, 
klíčovým i pro život člověka. „Nejdůležitější část chemie se odehraje ve zcela nepatrném 
zlomku času. Je to úplně jiný svět, jehož pozorování znamená pro vědce velkou výzvu 
a fascinující dobrodružství,“ říká Tomáš Polívka.
Zatímco třeba v závodech sprinterů stačí k určení vítěze měřit čas na setiny sekundy, 
v biologii a biologických procesech znamená takový časový úsek doslova celou věčnost. 
Reakce nutné k přeměně energie při fotosyntéze totiž probíhají na tak krátkých úsecích 
a v takové rychlosti, že je není možné zachytit, aniž by člověk „zastavil čas“. Časové roz-
lišení musí být v oblasti femtosekund (10–15 s) až pikosekund (10–12 s), tedy v bilionti-
nách sekundy. Jakým způsobem tedy lze takový proces zachytit a popsat?
Biologům musí pomoci matematika a fyzika. Věda postupuje podobně jako fotograf 
Eadweard Muybridge, který se v roce 1872 vsadil, že se kůň během cvalu dostane do po-
zice, při níž má všechny čtyři kopyta nad zemí. Sázku vyhrál, ale trvalo šest let, než se 
mu podařilo sestavit zařízení, které umožňovalo tvořit snímky pohybujícího se objektu 
ve velmi rychlém sledu za sebou. A na jednom z takových snímků s rychlou závěrkou 
(přibližně 10–3 s) skutečně prokázal, že kůň se v jisté fázi cvalu vůbec nedotýká země.
V molekulární biologii je ale problém v tom, že molekuly nelze vyfotit. „V jejich případě 
nemůžeme udělat klasický fotografický snímek, jelikož molekulu není možné spatřit 
ani sebelepším optickým mikroskopem. Je třeba na to jít nepřímo,“ říká profesor Polív-
ka. Metoda, kterou se zkoumají přechodové stavy chemických reakcí, se jmenuje femto-
sekundová spektroskopie. Jeden z jejích průkopníků, Egypťan Ahmed Zewail, za ni 



v roce 1999 získal Nobelovu cenu za chemii.
Na světě dnes fungují stovky femtosekundových 
laboratoří schopných zachytit ultrarychlé reakce, 
z toho jedna i na Přírodovědecké fakultě Jihočeské 
univerzity. Základním prostředkem „měření“ v těchto 
laboratořích není fotoaparát, ale laser produkující 
světelné pulzy trvající jen několik desítek femto-
sekund. Pomocí těchto pulzů, kterých různé typy la-
serů mohou vyslat několik tisíc až milionů za sekun-
du, se pak měří změna vlastností sledovaného vzorku 
v určitém čase.
Laicky řečeno: jeden laserový svazek, takzvaný ex-
citační, pošlou vědci k cíli kratší cestou než druhý, 
sondovací. „Jelikož rychlost světla je konstantní, 
pulzy v sondovacím svazku dorazí ke vzorku s přesně 
definovaným zpožděním vůči pulzům ve svazku ex-
citačním,“ říká Tomáš Polívka. Rozdíl v čase, kdy po 
jednom pulzu dorazí k cíli druhý, se dnes pohybuje
v řádu femtosekund.
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Podstatné ale zůstává, že vědci nemohou vyfotit, jak vypadala molekula a její vazby 
před jednou biliontinou sekundy, a porovnat to se snímkem pořízeným o biliontinu 
sekundy později. „Můžeme pouze sledovat změnu jejich vlastností na základě časových 
změn nějakého přímo měřitelného parametru, typicky absorpce světla,“ podotýká profe-
sor Polívka. Touto metodou tak lze popsat chemické a biologické procesy, které se ode-
hrávají v časech jejich rychlostí pro lidské smysly nepředstavitelných. Právě v takových 
rychlostech však v přírodě vznikají a zanikají chemické vazby, přenáší se energie mezi 
molekulami, případně se mění tvar molekul, což jsou všechno procesy nutné pro fungo-
vání fotosyntézy.
A pokud člověk touží prozkoumat schopnost rostlin měnit světelnou energii na jiné for-
my energie, rozkrýt taje fotosyntézy, která je nezbytnou podmínkou života na zeměkou-
li, a dokonce ji uměle napodobit, nezbývá mu nic jiného než se ponořit do světa, v němž 
panují rychlosti odporující lidskému chápání. I takové unikátní zážitky čekají na stu-
denty přírodovědy, kteří se chtějí oboru opravdu věnovat.
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důsledky klimatických změn
příroda se umí teplu přizpůsobit

Jedním z významných témat práce dnešních přírodovědců je výzkum změn klimatu a ná-
sledků, které tyto změny mohou způsobit v jednotlivých ekosystémech, a tedy ovlivnit 
i život člověka. Ať už jsou názory na příčiny klimatických změn jakékoliv, takzvané globál-
ní oteplování nade všechny pochybnosti skutečně probíhá. rok 2016 byl dokonce nejtep-
lejším rokem v historii měření.

Množí se proto teorie, od katastrofických až po ty optimistické, spekulujících o konkrét-
ních následcích oteplování, pokud bude skutečně pokračovat. Někteří vědci varují před 
zvedáním hladiny moří, další před změnou biodiverzity, jiní před změnami mořských 
proudů, ovlivňujících život na celé zeměkouli. Některé důležité změny už nepochybně 
probíhají a jsou vědecky popsané, otázkou zůstává, nakolik v budoucnu zasáhnou lid-
stvo.
Celosvětový výzkum těchto změn ale někdy dochází i k velmi překvapujícím závěrům. 
Příkladem může být odhalení jihočeských přírodovědců, týkající se schopnosti adaptace 
zvířat a živočichů. Výsledky jejich výzkumu totiž naznačují, že změna biodiverzity kvůli 
oteplování by nemusela být tak rozsáhlá, jak by se na první pohled mohlo zdát. Mnozí 
živočichové se vyrovnávají se změnami klimatu lépe, než bychom čekali.
Když si člověk po dlouhé zimě hned s prvním jarním sluníčkem lehne u řeky na deku 
a začne se opalovat, s největší pravděpodobností to odnese bolestivě spálenou kůží. Po-
kud se ale opaluje postupně, kůže si na sluneční paprsky zvykne a pobyt na slunci 
po nějaké době spálení nevyvolá. Tuto formu adaptace člověka na změnu teploty 
a intenzity slunečního záření vědci s trochou nadsázky přirovnávají ke schopnosti ně-
kterých živočichů i rostlin vyrovnat se se současnými klimatickými změnami.
Některé výzkumy z posledních let totiž dokazují, že prokazatelný nárůst průměrných 
teplot v Česku i celé střední Evropě nemusí nutně znamenat stejně radikální změnu 
v současném složení fauny a flóry, vyhynutí mnoha místních živočišných druhů, případ-
ně jejich stěhování směrem na sever. Celá řada živočichů je totiž dokonce už během jed-
né či několika generací schopna nejen přizpůsobit se změně teploty, ale zároveň změnit 
i své potravní návyky.
A právě schopnost adaptace by měla rozhodnout o tom, jak oteplování ovlivní podobu 
české krajiny a složení jejích zvířecích obyvatel. „V důsledku rychlých klimatických 
změn zřejmě začnou převažovat druhy se schopností rychle se přizpůsobovat změně 



larva vážky představuje v přírodě obávaného predátora.
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podmínek,“ říká David Boukal z Přírodovědec-
ké fakulty Jihočeské univerzity. Tým doktora 
Boukala společně s kolegy z univerzit v ně-
meckém Göttingenu a švédském Linköpingu 
pracuje na výzkumu, který se zabývá právě 
schopností takové adaptace.
Vědci se pomocí experimentů a simulačních 
modelů snaží ověřit, jak změna teploty ovliv-
ňuje chování některých živočichů a jakým 
způsobem dochází i ke změnám v potravním 
řetězci od bakterií až po ryby. A už některé 
první výsledky prokazují, že takzvaný „efekt 
spálené kůže“, tedy schopnost přizpůsobení 
se, může zachránit před klimatickými změna-
mi jak samotné živočichy, tak celé ekosysté-
my.
„Zjistili jsme, že vyšší teploty zvyšují apetit 
dravců, například larev vážek, a tím krátko-
době zvyšují jejich tlak na kořist, tedy napří-
klad zooplankton,“ říká Boukal. Zároveň ale 
dravci kvůli vyšším metabolickým nárokům 
rostou pomaleji. To v delším časovém hori-
zontu vede ke zlepšení stability celého spole-
čenstva a snížení rizika kolapsu jednotlivých 
populací.
Fakt, že jsou dravci „hladovější“ a aktivnější, 
tak nemusí automaticky vyvolat radikální 
úbytek populace jejich kořisti, a v konečném 
důsledku tedy i populace predátora. Spole-
čenstvo se může udržet i při zvýšené teplotě, 
jen za trochu jiných životních podmínek. 
Podobně se přitom mohou přizpůsobit i další 
ekosystémy. Pokud by tedy, čistě teoreticky, 
v Česku v budoucnu průměrná teplota dosáh-
la teplot ve Středomoří, nelze z toho vyvozo-
vat, že se do Česka postupně nastěhuje stře-
domořská fauna a flóra, zatímco ta současná 
vyhyne nebo se přestěhuje jinam.



„Někteří predátoři se navíc dokážou adaptovat na vliv zvýšené teploty i během jedné 
generace,“ konstatuje David Boukal. Právě takové živočišné druhy, které dokáží reago-
vat na změny teplotních podmínek a s tím spojený případný nedostatek své dosavadní 
potravy co nejrychleji, mohou oteplování přežít bez větších potíží.
Otázkou jen zůstává, o jaké živočichy se bude v českých podmínkách jednat. Odhadnout 
schopnost adaptace na změnu teploty u všech živočichů a organismů žijících na území 
Česka je totiž dnes prakticky nemožné. Jak velká je míra této schopnosti u konkrétních 
živočišných druhů, se s jistotou prokáže až v budoucnosti. Příkladů „rychlé adaptace“ 
ale už dnes existuje mnoho, a to po celém světě.
„Například populace mořské ryby kahavaje skvrnitého, žijícího u pobřeží Austrálie
a Nového Zélandu, se poměrně rychle dokázala přizpůsobit úbytku tradiční potravy
v podobě krilu (drobných korýšů), kterého ubylo v důsledku klimatických změn, a zača-
la se živit zejména malými rybami,“ vysvětluje Boukal. V našich podmínkách lze podle 
něj někdy až nečekanou schopnost přizpůsobení pozorovat i u některých všežravců. 
Například lišky, které v zimním a jarním období loví hlavně myšice a hraboše, se během 
léta a podzimu mohou živit do značné míry plody rostlin, hmyzem a dalšími bezobratlý-
mi.
Podobně mohou „změnou“ jídelníčku reagovat někteří savci a další živočichové i na kli-
matické změny. Vyšší teplota a s ní spojený úbytek tradiční potravy tedy nemusí zname-
nat i úbytek konkrétního živočišného druhu nebo jeho stěhování. Příkladem mohou být 
i některé populace přímořských racků, které se při nedostatku ryb naučily živit odpad-
ky. Vědci přitom řeší otázku adaptace na změněné teplotní podmínky nejen u živočichů, 
ale také u rostlin a stromů.
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končí éra smrkových lesů?
smrk je ve střední evropě na ústupu

lesy představují důležitou součást ekosystému a domov mnoha druhů fauny a flóry. 
Zároveň jsou i důležitou surovinovou základnou, zásobárnou vody a zdrojem obživy pro 
miliony lidí. Každá změna v lesních ekosystémech proto má a bude mít dopad také na 
ekonomiku.

V podmínkách střední Evropy, a tedy i Česka, je dnes nejdůležitější hospodářskou dře-
vinou smrk. Na Šumavě i dalších českých horách se smrkové lesy vyskytují už nejméně 
8000 let, za současným celoplošným rozšířením smrku v Česku ale stojí především umě-
lá výsadba a snaha zajistit dostatek kvalitního a zároveň poměrně rychle rostoucího 
dřeva.
Lidé tak sázeli smrky v níže položených oblastech, kde by se tento strom, upřednostňu-
jící vlhké a chladné horské klima, na rozdíl od listnatých dřevin nikdy přirozenou cestu 
ve větším měřítku neuchytil. 
Dnes i mnozí lesníci přiznávají, že smrkový porost a zejména vyloženě jednodruhové 
smrkové monokultury na mnoha místech připomínají soubor pokašlávajících a nemoc-
ných pacientů, které může ohrozit i obyčejná rýma. Více jak 50 % smrkových porostů se 
v ČR nedožije 100 let. Nejde jen o nepřirozené podmínky, v nichž smrky rostou, ale také 
o to, že oteplování klimatu posouvá přirozené oblasti pro růst smrků do stále vyšších 
nadmořských výšek. Podle lesnických plánů je dnes jen v jižních Čechách ve špatném 
stavu zhruba pětina smrkových lesů. To je živná půda pro škůdce, kůrovce, z nichž nej-
významnější je lýkožrout smrkový.
Brouk napadající smrky způsobuje rozsáhlé škody na porostech, které se mu vzhledem 
k jejich „špatné kondici“ nedokáží účinně bránit. Na některých místech Česka se tak 
vzhledem k ataku kůrovců míjejí účinkem i klasické lesnické zásahy, při nichž lesníci 
napadené stromy kácejí a brání tak rozšíření brouka do dalších porostů.
Už v polovině devadesátých let minulého století věštil známý český lesník Karel Kaňák 
smrkům chmurnou budoucnost, když publikoval článek „Končí éra smrkových lesů na 
Šumavě?“ Zamýšlel se nad tím, zda smrky budou schopné ustát jak následky oteplování 
tak toho, že byly v mnoha případech uměle sázeny na místech, pro jejich zdravý růst 
dlouhodobě nevhodných.





I dnešní odborníci připouštějí, že prá-
vě nyní nastává v lesním hospodářství 
zlomové období, kdy se naplno projevují 
výsledky počátků intenzivního hospoda-
ření v lesích spadající do druhé poloviny 
19. století. Celá desetiletí vznikaly
v Česku smrkové monokultury poskytu-
jící poměrně rychle kvalitní dřevo. Ryze 
smrkový les vysázený člověkem ale
na rozdíl od smíšeného nejen špatně 
zadržuje vodu, ale stromy v něm trpí ne-
dostatkem živin a malou odolností vůči 
parazitům, větru a imisím.
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Z celkové lesní plochy přitom dnes v Česku pokrývají smrky přes 53 % výměry, zatímco 
listnáče jen 23 %. Vzhledem k současným poznatkům lesnické vědy, která se snaží kvůli 
ekologickému významu lesa vrátit lesům v maximální míře jejich přirozenou podobu, 
má stát zájem zvyšovat podíl listnáčů na úkor smrku.
Dotuje se výsadba takzvaných melioračních a zpevňujících dřevin, většinou listnáčů 
a také jedlí, a určuje jejich minimální podíl. Listnaté dřeviny tak dnes tvoří více než 36 
procent umělých výsadeb, dalších pět procent připadá na jedli. Typová struktura lesa se 
ale směrem k jeho přirozenější a tedy i zdravější podobě mění jen velmi pomalu.
Otázkou však zároveň zůstává, čím smrkové dřevo z hospodářského hlediska nahradit. 
Do budoucna bude podíl smrků na celkovém stromovém porostu nepochybně klesat. Ne-
jde o to, že by se smrky přestaly úplně sázet. Stále jich bude v lesích nejvíc. Les složený 
jen ze smrků už ale bude minulostí.
Erudovaná předpověď vývoje lesních ekosystému v Česku, použitelná i v lesním hospo-
dářství, však naráží na fakt, že les se nechová předvídatelně.

Podobné to bylo s jedlemi, které začaly před třiceti lety hromadně umírat, aniž odbor-
níci dospěli k jednoznačnému závěru proč. Jedle se ale nakonec ze stejně neznámých 
důvodů vzpamatovala a dnes je vůči vnějším vlivům mnohem odolnější než smrk.
K hlubšímu poznání složitých vazeb v lesních ekosystémech by tak měly mimo jiné 
sloužit i národní parky, v nichž člověk ponechává běžet přírodní procesy bez lidských 

v případě výzkumu lesních 
ekosystémů platí dvojnásob, 

že příroda se někdy chová 
zcela jinak, než by člověk 

očekával.
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zásahů. „Tady se může od přírody učit a poznatky použít i v péči o hospodářské porosty,“ 
říká Zdeňka Křenová, botanička, která pracuje v Ústavu pro výzkum globální změny 
a přednáší na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. Zaměstnanci Přírodovědecké 
fakulty jednoznačně podpořili ponechání horských smrčin v Národním parku Šumava 
přírodě.
Zajímavé poučení přinesl orkán Kyrill, který zasáhl plnou silou Šumavu v lednu 2007 
a vyvrátil nebo polámal tisíce stromů. A s tím také vyvstala otázka, zda se mají polomy 
zlikvidovat nebo ponechat na místě k zetlení. Polom je totiž živnou půdou pro kůrovce, 
který do něj nalétává, množí se v něm a po vylétnutí z polomů hromadně napadá a likvi-
duje i okolní stojící stromy.
Jenže zatímco v hospodářském lese brání lesníci kůrovcové kalamitě tím, že napadené 
dřevo odvážejí z lesa a brání tak dalšímu šíření brouka, přírodní les si musí pomoci sám. 
A dělá to už tisíce let. Kůrovcové kalamity, spojené s rozpadem a znovuzrozením roz-
sáhlých ploch lesa, byly celá staletí běžnou součástí lesních ekosystémů. A vracejí se 
zhruba každých 200 let.
Pro les v kulturní krajině ale platí trochu jiná pravidla. Ponechání lesů na pospas kůrov-
ci by mohlo způsobit rozsáhlé hospodářské škody. Proto se v těchto lesích, určených 
k hospodářskému využití, nejen může, ale ze zákona také musí s kůrovcem bojovat.
Něco jiného jsou ale lesy v národních parcích, které by se měly obejít bez zásahu člově-
ka. Ministr Martin Bursík rozhodl po orkánu Kyrill o tom, že polomy v horských smr-
činách na Šumavě se likvidovat nebudou a les se ponechá přirozené obnově jako v ryze 
přírodních podmínkách. Naopak zasahovat se bude v nižších polohách Šumavy, kde jsou 
člověkem vysázené smrkové monokultury nepřirozené a tamní lesy by se měly postupně 
vrátit do své přirozenější podoby smíšeného nebo listnatého lesa.
Bursíkovo rozhodnutí vzbudilo širokou celonárodní diskusi, která v různých obměnách 
trvá dodnes. Ponechání polomů totiž podle očekávání vyvolalo rozsáhlou kůrovcovou 
kalamitu, spojenou s uschnutím tisíců hektarů šumavských lesů. Jenže už po jedenácti 
letech se na mnoha místech ukazuje, že les je skutečně schopen přirozené obnovy. Pod 
pahýly i bez lidské pomoci vyrůstají mladé stromky, ve smrčinách dochází k podobnému 
znovuzrození, jaké Šumava zažila už mnohokrát.
„My můžeme skutečně něco předpokládat, ovšem někdy nám nezbývá nic jiného než se 
z přírody učit. Což jistě patří k poslání národního parku,“ říká Zdeňka Křenová.
Zatímco v běžném hospodářském lese člověk likviduje stromy napadené kůrovcem, aniž 
by čekal, zda strom dokáže útok přežít, v přírodě se naplno ukazuje složitost lesních 
ekosystémů. „Například u pramenů Vltavy dodnes stojí vysoký zelený smrk, který byl 
napaden mezi prvními. V hospodářském lese by byl dávno pokácen, tady ale ukázal svoji 
sílu k životu,“ říká Zdeňka Křenová. A podobná překvapení předvádí příroda pozorným 
návštěvníkům v celém šumavském parku.
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vývoJový cyKluS lýKožroutA SMrKového

Sameček se zavrtá do kůry stromu a vyhlodá snubní komůrku. Začne vylučovat 
agregační feromon, který má za následek nalákání dalších samečků a zároveň 
i sexuální sekundární atraktant nebo-li feromony, což je výměšek trávicího 
ústrojí, který má přilákat samičku. většinou přilétají dvě, a ty začnou vyhlodá-
vat pod kůrou rovnou mateční chodbu, v které střídavě, vodorovně s lýkovými 
vlákny hloubí jamky, do nichž kladou po 1 vajíčku, které obkládají drtí. Jedna sa-
mička může naklást až 60 vajíček. po skončení kladení vajíček samička prodlu-
žuje matečnou chodbu. Za 2-3 týdny zakládají samičky sesterské pokolení, kde 
je již méně vajíček. vylíhlé larvy vyhlodávají kolmo na mateční chodbu larvovou. 
na konci této chodby se nachází kukelná kolébka, v které se zakuklí. celý vývoj 
za normálních podmínek trvá asi 10 týdnů (stadium vajíčka 12 dní, larvy 24 dní, 
kukly 12 dní, dospívání 24 dní). živí se především lýkem, pak jehličím, kůrou 
nebo listím hostitelských stromů.



srpen-září

září-červen

červen-červenec

začátek srpna

červenec-srpen
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smrky, které
nechutnají kůrovcům
proč lýkožrout některé smrky nenapadá

I když lýkožrout smrkový zlikvidoval na Šumavě tisíce hektarů lesa, některé smrky upro-
střed uschlé planiny nechal být a v některých případech se je vůbec nepokusil napadnout. 
přitom sousední stromy stejného původu i stáří kůrovcové kalamitě podlehly. tahle nevy-
řešená záhada představuje jeden z důkazů, že lesnická věda není všemocná a příroda se 
někdy řídí zákony, které člověk stále nedokáže uspokojivě vysvětlit.

V lokalitách, které zasáhla kůrovcová kalamita, totiž turisté mohou pozorovat zvláštní 
jev. Uprostřed stovek hektarů suchého lesa, pod nímž se probouzí k životu nový porost, 
stojí drobné ostrůvky zcela zdravých, zelených smrků. Tyto smrky, stojící po malých 
skupinkách, ale i jednotlivě, buď kůrovec nenapadl, nebo prostě nedokázal zničit. Proč? 
V odpovědi na tuto otázku se tentokrát vzácně shodují lesníci s entomology a biology. 
Všichni totiž přiznávají, že uspokojivé a vědecky prokazatelné vysvětlení zatím neexis-
tuje.
„Z některých smrků, které přežily kůrovcovou kalamitu, jsme odebrali klony a umístili 
je k dalšímu zkoumání do klonového archivu v Srní. Osobně bych rád v tomto projek-
tu pokračoval, protože se jedná o skutečně zajímavou vědeckou výzvu,“ uvedl už dříve 
bývalý ředitel Národního parku Šumava Jiří Mánek. Kdo by přitom namítal, že kůrovec 
přece pochopitelně útočí především na staré a oslabené stromy, zatímco ty zdravé 
a silné se mu dokáží ubránit, měl by pravdu jen částečně. Toto pravidlo platí v lese, kde 
lýkožrout není přemnožen.
V případě rozsáhlé kůrovcové kalamity, vyvolané třeba předchozími polomy, totiž brouci 
ve smrkové monokultuře útočí v takovém množství a síle, že veškeré obranné mechanis-
my smrků přestávají fungovat. Klasickým důkazem jsou stovky hektarů uschlých hor-
ských smrčin na Šumavě. Fakt, že v šumavských uschlých smrčinách zůstaly viditelně 
zdravé, nezasažené smrky, proto skutečně představuje záhadu. Mánek v této souvislosti 
zmiňuje studii předního světového odborníka na takzvanou chemickou ekologii, pro-
fesora Johna Byerse, který po průzkumech ve Švédsku dospěl k závěru, že část smrků 
neprodukuje látky, takzvané atraktanty, s jejichž pomocí se kůrovec při náletu orien-
tuje. „Stejnou vlastnost pak měly mít v některých případech dokonce i potomci těchto 
stromů,“ říká Mánek.
Jenže kdyby za „odolností“ části smrkové populace vůči lýkožroutovi stála pouze její 
genová výbava, byl by to jednou provždy konec kůrovce. Odolné smrky by totiž časem 
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vytvořily celý smrkový les, který by kůrovcům „nechutnal“. Ani v ryze přírodních, odleh-
lých oblastech světa, neovlivněných zásahy člověka, se však evolučním procesem žádná 
smrková kultura, zcela odolná náletům lýkožrouta, nevytvořila.
V případě Šumavy se navíc nedá „odolnost“ některých smrků zdůvodnit ani jejich od-
lišným původem. I v lokalitách, které byly po kůrovcové kalamitě v 19. století osázeny 
sazenicemi stejného původu a stromy jsou pravděpodobně podobného stáří, zůstaly 
zdravé smrkové ostrůvky, zatímco okolí kůrovci beze zbytku podlehlo.
Podle Petra Doležala, předního českého odborníka na kůrovce z katedry fyziologie ži-
vočichů PřF JU mohou hrát roli i konkrétní půdní podmínky v místě. „Smrky, které mají 
lepší přístup k vodě, se lýkožroutům dokáží zřejmě bránit lépe než stromy na sušších 
místech v sousedství,“ říká Doležal. A lýkožrout dokáže „vycítit“, proti kterým stromům 
má větší šanci a které naopak budou klást tvrdý odpor. Doležal sám ale přiznává, že by 
si nikdy netroufl jednoznačně říci, proč a z jakých přesných důvodů zůstaly uprostřed 
uschlých smrčin ostrůvky zdravých smrků, které brouci nedokázali porazit. „Lýkožrou-
ti se orientují podle celé směsice různých těkavých látek, v níž pak vycítí i nepatrné 
změny, a ty pak mohou mít na chování naletujících brouků dalekosáhlý vliv. V terénním 
experimentu tak nikdy nepostihneme všechny aspekty,“ říká Doležal.
Přitom fakt, že i při rozsáhlé a pro naprostou většinu ostatních stromů devastující ků-
rovcové kalamitě přežijí některé smrky nálet ve zdraví, se nepotvrzuje jen na Šumavě, 
ale i na jiných místech v Evropě, třeba v Bělověžském pralese. Aby to odborníci měli při 
výzkumu tohoto jevu ještě složitější, v některých případech se ukazuje, že kůrovec udělí 
stromu milost pouze dočasně,
 nikoliv natrvalo. „Když jsme po kůrovcové kalamitě v Trojmezenském pralese zkou-
mali dospělé smrky, které kalamitu jako jedny z mála přežily, zjistili jsme orientačním 
šetřením, že se do nich kůrovec vůbec nepokusil zavrtat,“ řekl Jan Liška z Výzkumného 
ústavu lesního hospodářství a myslivosti. Po několika letech se ale brouk k těmto stro-
mům vrátil a úspěšně je napadl. „A my nevíme, nakolik v tom hrají roli náhoda, přírodní 
podmínky nebo geny. Kdo by to věděl, aspiroval by na Nobelovu cenu,“ říká Liška.
Pavel Hubený, současný ředitel šumavského parku a předtím dlouholetý vedoucí CHKO 
Šumava přitom tvrdí, že záhada stromů, které kůrovcům ani při kalamitě „nevoní“, je jen 
jednou z mnoha záhad, spojených se zákony nesmírně složitého lesního ekosystému. 
Představa, že člověk dokáže kopírovat přírodu a přesně odhadnout, jak se les bude cho-
vat za padesát nebo za sto let, případně usměrňovat jeho vývoj, je iluzorní. A neplatí to 
jen o důsledcích kůrovcové kalamity. Ještě zcela nedávno například vědci předpovídali, 
že smrky budou postupně i ve vyšších polohách nahrazovat buky. „Jenže třeba v Bou-
bínském pralese lesnické plány předpokládaly pro současnou dobu pětatřicetiprocentní 
zastoupení smrku, a přitom je tam dnes smrk zastoupen z 50 %,“ říká Hubený.
Jistá je pouze jedna věc. Výzkum složitých lesních ekosystému v národních parcích, na 
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kterém se významnou měrou 
podílejí i vědci Jihočeské univer-
zity, nepředstavuje jen vědecké 
dobrodružství v málo probádané 
oblasti. Může výrazně přispět 
i k odpovědi na otázku, jak by 
lidé v kulturních oblastech měli 
plánovat lesnické hospodaření a 
druhovou skladbu stromů, vyu-
žitelných k hospodářským úče-
lům. S trochou nadsázky se dá 
říci, že zatímco lidstvo plánuje 
cestu k Marsu, celá řada tajem-
ství „obyčejného lesa“ stále čeká 
na rozluštění. Odhalení těchto 
záhad čeká na budoucí přírodo-
vědce. Přitom se jednoznačně 
ukazuje, že k úspěchu výzkumu 
lesních ekosystémů dnes nesta-
čí poznatky lesnické vědy. Své 
uplatnění při něm najdou ento-
mologové, pedologové, biologo-
vé, klimatologové
i mnoho vědců z dalších oborů. 
A to nejen v Česku.
Rozsáhlé změny v lesních eko-
systémech, způsobené mini-
málně z části změnami klimatu, 
se týkají i zahraničí. Rozsáhlá 
kůrovcová kalamita trápí napří-
klad už dlouho i severozápadní 
Kanadu a část Spojených států. 
Kůrovci, v tomto případě ale 
lýkohubi, zničili ve Skalistých 
horách a Britské Kolumbie už 
přes 150 hektarů borového lesa. 
A kalamitu nejde zastavit.

Kůrovci se spáří  a zavrtají se do 
kůry, kde nakladou vajíčka 

do snubních komůrek
v tkáních stromu.

dospělí jedinci a larvy vytváří  
horizontální chodbičky  a do 

tkání stromu vyprodukují 
houbovou plíseň. to strom

pomalu v průběhu roku zabíjí.

Jehličí  zčervená a postupně 
zežloutne, když strom umírá.

larvy se zakuklí a opustí 
umírající strom, kdy

vytvářejí výletové otvory 
v kůře stromu.

lýkožrouti migrují do 
blízkého zdravého stromu 

začít cyklus od začátku.
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Příčinou masivního útoku je i podle kanadských odborníků 
zejména horší zdravotní stav stromů, postižených suchem
a zvyšováním průměrných teplot. Tak rozsáhlý rozpad lesa, 
proti kterému už nepomáhají jakékoliv lesnické zásahy, má 
přitom i řadu „vedlejších“ účinků. Les obyčejně váže uhlík tím, 
že pohlcuje oxid uhličitý z atmosféry a zabudovává jej do bio-
masy. Mrtvé stromy zničené kůrovcem však během tlení uhlík 
naopak masívně uvolňují. Podle studie, zveřejněné v časopise 
Nature, by se tak do roku 2020 mohlo kvůli kůrovcové kala-
mitě uvolnit z tlejícího dřeva v kanadských borových lesích 
do ovzduší přes 270 megatun oxidu uhličitého. To je objem, 
představující více než třetinu emisí CO2, kterou Kanada za rok 
vyprodukuje prostřednictvím lidské činnosti.
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léčba odpočinkem
co nás vlastně nutí odpočívat

věda se někdy zabývá i otázkami, které mnoha lidem mohou připadat zbytečné. Jednou 
z takových otázek může být popsání základních procesů v lidském těle. Aby lidé žili, mu-
sejí jíst, pít, odpočívat a spát. to je jasná a neměnná skutečnost. tak co by na tom vědci 
chtěli zkoumat?

Jenže současná věda se současnými možnostmi techniky a důkladnými laboratorními 
metodami snaží do detailu popsat a vysvětlit i mnoho takových, zdánlivě jasných a ne-
zpochybnitelných skutečností. Aby například člověk cítil únavu, musí v jeho organismu 
dojít k celé řadě chemických procesů, propojení, interakcí jednotlivých buněk 
a molekul. Čím lépe tyto procesy dokážeme popsat, tím lépe dokážeme tělu porozumět 
a využít těchto poznatků například k léčbě nemocí nebo prevenci proti nim.
Jedním příkladem z mnoha může být odhalení detailů mechanismu, kterým se tělo brá-
ní onemocnění nebo zranění. Na tom, alespoň z laického pohledu, není nic složitého. Už 
naše babičky nám říkaly, že když nás bolí v krku, měli bychom si především lehnout 
a odpočívat. Odpočinek je totiž základním léčebným prostředkem.
Jenže proč? Co se vlastně v organismu na molekulární úrovni děje, když člověk onemoc-
ní a tělo si samo říká o to, aby se pacient zbytečně nenamáhal? To se podařilo odhalit 
vědcům z Katedry molekulární biologie a genetiky PřF JU. Tým pod vedením Tomáše 
Doležala jako první na světě popsal mechanismus, kterým tělo při infekci stimuluje svůj 
imunitní systém. Výsledek práce však především přispěl k odpovědi na otázku, proč je 
člověk po propuknutí nemoci unavený a proč by si tedy měl, jak věděly babičky, přede-
vším odpočinout.
 „Nám se podařilo prokázat, že imunitní buňky po své aktivaci produkují molekulu ade-
nosin, která funguje jako signál k utlumení ostatních tkání a přesunu energie k efek-
tivní imunitní reakci,“ říká Tomáš Doležal. Pomocí adenosinu se tedy imunitní systém 
zachová „sobecky“. Aby si sám zajistil dostatečný energetický příjem k práci, sebere 
energii ve formě živin, zejména glukózy, zbytku organismu. Pokud tedy imunitní buňky 
začnou léčit infekci nebo poraněnou tkáň, musejí se ostatní buňky uskrovnit a poskyt-
nout velkou část své energie „léčitelům“. To znamená jediné. Člověk při nemoci cítí úna-
vu, protože energie z jeho těla se na „rozkaz“ adenosinu soustředí na jinou, důležitější 
práci než je třeba napínání svalů. A pokud pacient tělo neposlouchá a snaží se i v ne-
moci sportovat nebo jinak fyzicky namáhat, může si způsobit vážný zdravotní problém 
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nebo komplikace s léčbou.
 O tom, že v těle při infekci dochází k takovému energetickému přesmyku, se ví už 
dlouho, dosud ale nebylo jasné, jaký molekulární mechanismus tento přesun způsobuje. 
Objev jihočeských vědců proto získal širokou mezinárodní publicitu a dočkal se zve-
řejnění v renomovaném vědeckém časopise PLOS Biology. Časopis navíc článek zařadil 
jako jeden ze dvou nejdůležitějších textů vydání.
Vědci přitom pochopitelně nemohli funkci adenosinu ověřit na člověku, ale podobně 
jako v jiných případech využili mušku octomilku. Larvu octomilky nechali infikovat 
parazitickou vosičkou, která do ní napíchla své vajíčko. Takovému vetřelci se octomilka 
brání tím, že rychle namnoží speciální imunitní buňky, které vetřelce obalí a zničí ho.
„Když jsme ale geneticky zablokovali vyplavení adenosinu z imunitních buněk nebo 
jsme vypnuli adenosinovou signalizaci, larva octomilky boj s vetřelcem takřka vždy pro-
hrála,“ říká Doležal. Pokud naopak vědci nechali imunitní systém v octomilce pracovat 
bez omezení, adenosin vyvolal přesun energie k imunitní reakci, která vetřelce zahubi-
la. Na druhou stranu se ale ukázalo, že v takovém případě larvám octomilek po určitou 
dobu například pomaleji roste křídelní disk, ze kterého se později vyvinou křídla.
To jinými slovy znamená, že energie, kterou si „sobecky“ vzal imunitní systém, zase 
chybí jinde. Při aplikaci tohoto mechanismu na lidi lze s trochou nadsázky zdůvodnit, 
proč lidské tělo pro potlačení infekce tak potřebuje odpočinek. Jakmile se totiž člověk 
snaží třeba pomocí medikamentů vyléčit takzvaně za pochodu a bez odpočinku, vysta-
vuje tím svůj organismus enormní zátěži a hrozbě dalších zdravotních komplikací. Tká-
ně totiž „odevzdaly“ velkou část energie imunitním buňkám a nejsou schopny fungovat 
jako za normálního stavu. Jsou v útlumu a potřebují maximální klid.
Výsledky práce jihočeských vědců však nejsou jen jakýmsi vědeckým potvrzením zná-
mé poučky, že nemoc je třeba především vyležet. Zároveň totiž podporují teoretický 
koncept „sobeckého imunitního systému“, který opět za velké mezinárodní pozornosti 
nedávno sestavil Reiner Straub z univerzitní nemocnice v německém Regensburgu.
Tento lékař je přesvědčen o tom, že právě podceňování „sobeckosti“, s níž imunitní sys-
tém odebírá energii ostatním tkáním, může být základem mnoha civilizačních chorob. 
Jestliže totiž člověk žije trvale například ve stresu, který pro tělo představuje ohrožení, 
odebírání energie pro imunitní reakci už přechází do chronické fáze, děje se prakticky 
neustále. Podle Strauba tak není vyloučeno, že tento stav může být jednou z příčin tak-
zvané inzulinové rezistence, končící často srdečními potížemi, vysokým krevním tlakem 
nebo onemocněním cukrovkou.
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Inzulin má v těle na starosti převod glukózy z krve do buněk, při inzulinové rezistenci 
však na něj buňky špatně reagují a glukóza se hromadí v krvi. Straub dává tuto odmí-
tavou reakci buněk a hromadění glukózy do možné souvislosti právě s tím, že imunitní 
systém, vystavený dlouhodobě hrozbě stresu či přecházenému onemocnění, nařizuje 
buňkám, aby nabízenou energii odmítaly a ponechaly ji právě pro potřeby imunitní re-
akce. Ani nejnovější poznatky v molekulární biologii však podle Strauba nenabízejí jiné 
řešení než takové, které lidé často znají, a přesto ho odmítají. To znamená nespoléhat 
jen na zázračné účinky medikamentů a snažit se léčit především pomocí klidu a odpo-
činku, v případě stresu pak tím, že se člověk bude snažit stres odbourat.

dnešní technika umožňuje zkoumat procesy  
v organismech tak, že například „rozsvítíme“ 
různými barvami různé typy buněk.
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expedice tara
poslední neprobádané oblasti zeměkoule

Francouzská expedice tArA je jedním z neznámějších a celosvětově také nejsledovaněj-
ších vědeckých projektů současnosti. loď tArA brázdí oceány a mapuje podmořský mi-
krosvět, který v mnoha ohledech představuje stále ještě poslední neprobádanou oblast 
na zeměkouli. práce vědců na této expedici je bez nadsázky srovnatelná s prací dávných 
objevitelů a průkopníků.

Prvním českým vědcem, který se expedice TARA osobně zúčastnil, byl v roce 2015 ředi-
tel Parazitologického ústavu AV, profesor Jihočeské univerzity a uznávaný parazitolog 
Julius Lukeš. Jeho účast na této světoznámé expedici nejen znamenala „vyznamenání“ 
pro Jihočeskou univerzitu, ale také důkaz toho, že ani pro české vědce nemusí být vý-
zkum v podmořských oblastech žádným nedostižným snem.
Co je vlastně hlavním cílem expedice TARA? Na rozdíl od jiných oceánských expedic 
se Tara nezabývá výzkumem života žraloků, velryb nebo další známé mořské fauny, ale 
snaží se zmapovat podmořský mikrosvět. Tedy viry, bakterie, prvoky a plankton. Tato 
neviditelná součást podmořského světa má přitom zásadní význam nejen pro další moř-
ské živočichy, ale doslova pro každého obyvatele planety.
Například se už dnes ví, že mořští prvoci produkují stejně kyslíku jako všechny lesy na 
pevnině dohromady. Pokud by významná část těchto prvoků vyhynula, mělo by to pro 
život na zeměkouli ještě drtivější dopad než vykácení amazonských pralesů. Stejně tak 
se ukazuje, že oceány jsou plné bakterií a virů. Důkazem naší ignorance k tomuto ne-
viditelnému světu je přitom fakt, že vůbec nejrozšířenější druh bakterie v oceánech byl 
popsán teprve před 20 lety.
„Podmořský svět prostě skrývá ještě v jedenadvacátém století tolik neodhalených tajem-
ství, že toho možná víme víc o povrchu Měsíce než o životě v oceánech,“ říká profesor 
Lukeš. Na lodi pluje vždy sedm členů posádky a sedm vědců z různých oborů. Julius Lu-
keš měl na starosti sběr planktonu. Pomocí různých sítí a drahé speciální sondy se vzor-
ky odebírají jak z hladiny, tak z mnoha set metrových hloubek. Voda prochází filtrací 
a zachycený biologický materiál se pak různým způsobem fixuje, třídí, pečlivě popisuje 
a ukládá pro potřeby dalšího zkoumání.
Ve Francii se vzorky roztřídí a část jich poputuje do dalších vědeckých laboratoří v EU, 
Kanadě a USA. Na tomto výzkumu se podílí i Parazitologický ústav Akademie věd v Čes-
kých Budějovicích, kde na něm pracuje zejména mladý specialista na prvoky Aleš Horák 
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z Katedry molekulární biologie a genetiky PřF JU a jeho studentka Olga Flegontová.
A jaké konkrétní výsledky zatím expedice přinesla? Vědecký rozbor vzorků není otázka 
jednoho dne, ale práce na mnoho let. Desetitisíce vzorků budou podrobeny drahým 
a náročným molekulárním analýzám, odborníci je budou prohlížet ve světelných a elek-
tronových mikroskopech a to všechno bude stát mnoho peněz a času.
Francouzská vláda už vložila do projektu 17 milionů eur, které pokryly náklady na té-
měř čtyři roky expedicí, a částečně zaplatí i analýzy. Určitě ale bude třeba získat další 
prostředky a rozšířit řady odborníků. Podle profesora Lukeše je třeba si uvědomit, že 
v mořských hlubinách panují vysoké tlaky a velká část mikroorganismů po vytažení na 
povrch praskne. Vědci pak odhalí jejich přítomnost pouze analýzami DNA a RNA.
Základním cílem expedice není nějaký okamžitý senzační objev. Tara vůbec poprvé 
v lidské historii sbírá vzorky mořských organismů po celém světě, a to často i na mís-
tech, kde ještě nikdo nikdy nesbíral. To umožňuje poznání podmořského mikrosvěta 
nejen současným, ale i budoucím generacím. Část vzorků se proto ukládá do biologic-
ké banky, aby mohla sloužit k výzkumu třeba až za 50 let, kdy budou vědci disponovat 
mnohem dokonalejšími metodami a nástroji.
I když na některé konkrétní výstupy z expedice si budou muset lidé ještě počkat, TARA, 
která vyplula na první tříletou cestu kolem světa už v roce 2009, si připisuje vědecké 
úspěchy už dnes. Třeba se podařilo prokázat, že u mysu Horn a u mysu Dobré naděje se 
vyskytují podobná společenství prvoků, což znamená, že mezi nejjižnějšími cípy Afriky 
a jižní Ameriky cirkuluje jakýsi podmořský proud. Proudy různé teploty, které míchají 
vodu v oceánech a ovlivňují světové klima, jsou jedním ze základních předpokladů živo-
ta na zeměkouli. Proto je jejich zmapování zásadní.
Expedice Tara přispěla i k pokroku ve výzkumu neobvyklého jevu, který každý rok 
nastává v jižních mořích a oceánech a dosud byl znám vlastně jen ze satelitních sním-
ků. Na obrovských vodních plochách o velikosti kontinentu se po dobu několika dní až 
týdnů na hladině objeví biliony určitých prvoků, které změní barvu moře. Hladina úplně 
zezelená. Údaje získané také díky Taře ukazují, že toto obrovské množství biomasy je 
poměrně rychle napadeno viry, které prvoky usmrtí.
 Ti pak na dně vytvářejí vysoké vrstvy usazenin. Důležité ale je, že bakterie a prvoci na 
hladině vážou oxid uhličitý z ovzduší, a když v podobě mrtvé hmoty klesnou ke dnu, 
ukládají tím na miliony let hluboko na dně oceánů obrovské množství uhlíku, produ-
kovaného zejména lidskou činností. To je důkaz toho, že život v oceánu zásadním způ-
sobem ovlivňuje koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře a tím působí na klima i ve 
vnitrozemí, včetně klimatu v České republice.
Julius Lukeš se na Taru nalodil v severním Grónsku a plul s ní téměř měsíc přes Labra-
dorské moře k Newfoundlandu a dále až do kanadského Quebeku. Celkem se jednalo 
o víc než tři tisíce kilometrů plavby většinou úplně liduprázdným oceánem. „Při tom si 
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člověk uvědomí, jak málo
o gigantickém podmořském světě 
víme,“ říká Lukeš. Vzdálenost, 
kterou na lodi překonal, je na 
pevnině srovnatelná třeba se 
vzdáleností mezi Moskvou
a Madridem. Pokud by člověk 
šel pěšky po pevnině, za tak 
dlouhou cestu by se něko-
likrát radikálně změnila 
krajina s její faunou
a flórou. A podobné je to
v oceánech. „My vidíme jen 
vodní hladinu, ovšem pod 
ní je svět podobně rozmani-
tý jako ten, v němž žijeme,“ 
říká Lukeš.
Expedice TARA každopádně 
představuje výzvu i pro další 
úspěšné české vědce, včet-
ně těch, kteří třeba absolvují 
Přírodovědeckou fakultu JU. 
Pokud získají pozvání na expe-
dici jako profesor Lukeš, čeká je 
kromě vědecké práce i klasický 
námořnický život. Posádka je odpo-
vědná za chod lodi a vědci se věnují 
sbírání, analýze a ukládání vzorků. 
V rámci nepsaného pravidla ale všichni 
táhnou za jeden provaz a vzájemně si pomá-
hají.
Ani samotný odběr vzorků přitom není vůbec jed-
noduchá záležitost. Na Taře plují například optik, oce-
ánograf, molekulární biolog a buněčný biolog, což jsou vědci 
různých profesí. Po vytažení sondy z oceánu se musí vzorky nejprve podle složitého 
protokolu různě fixovat, míchat, ukládat, což nemůže dělat laik. Dále je nutné sledovat 
a případně opravovat řadu přístrojů, sepisovat o odběru vzorků protokol, reagovat na 
nenadálé okolnosti.
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Kromě francouzských vědců se na expedi-
cích od roku 2009 vystřídalo asi 200 vědců 
z dvaceti zemí, Julius Lukeš byl mezi nimi 
první Čech. Vědecká posádka se vybírá podle 
toho, jaký úkol právě Tara plní. Někdy je ale 
členství v posádce i určitým druhem odměny 
pro vědce, kteří s expedicí spolupracují na pev-
nině. Expedice má světovou publicitu. Každý den 
se z lodi odesílají videa, takže lidé mohou na inter-
netu sledovat, kde se Tara pohybuje.
Hlavní náklady nese francouzská vláda. Jedná se o 
miliony eur ročně. Pak přispívají různí sponzoři. Mezi 
nejštědřejší patří majitel lodi Étienne Bourgois, syn majitelky 
známého butiku Agnes b., monacký princ Albert II., Evropská mo-
lekulárně biologická laboratoř EMBL, francouzská agentura pro vědu 
CNRS, francouzská tisková agentura AFP a mnoho dalších.

v hlubinách moře se skrývá obrovské množství 
dosud neznámých mikroorganismů.
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expedice tArA oceAn

loď tara má zajímavou historii. původně patřila slavnému novozélandskému jachtaři siru 
peteru Blakeovi, který na ní v roce 2001 zahynul při přestřelce s piráty na Amazonce. pak 
loď koupil milionář a mecenáš Bourgois, kterému leží na srdci budoucnost života na naší 
planetě. nepoužívá tudíž taru pro sebe, ale pronajímá ji za symbolickou částku jednoho 
eura ročně pro vědecké účely. expedice probíhá pod záštitou francouzského prezidenta
a má v zemi obrovskou popularitu.
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planeta parazitů
kdy parazité lidem škodí a kdy naopak pomáhají

parazitologie patří k těm přírodovědným oborům, které mají na přírodovědecké fakultě 
Ju dlouhou tradici. A mnozí vědci, kteří na přF vyučují, patří ve svém oboru k evropské 
špičce. univerzita hostila a hostí řadu parazitologických kongresů, do Českých Budějovic 
přijíždějí na stáže a pracovní pobyty zahraniční studenti, stejně jako erudovaní odborníci 
z celého světa.

Parazitologie jako obor se vyvíjí novým směrem. Ačkoli slovo „parazit“ vždy vyvolávalo 
v člověku odpor, dnes vědci pomalu, ale jistě přicházejí na to, že parazité mohou lidem 
i pomáhat. Vědci na celém světě zkoumají nový způsob léčby závažných civilizačních 
onemocnění například pomocí střevních červů a dalších parazitů. Parazit totiž podle 
nich může v některých případech sloužit jako živý lék.
Civilizované, bohaté země sice dokázaly některým parazitům znepříjemnit život, oby-
vatelé těchto zemí, kteří během velmi krátké doby přišli o své parazity, však najednou 
začínají trpět chorobami, jaké jejich předci vůbec neznali.
„Tak jako se medicína celé minulé století úspěšně snažila lidské parazity vymýtit, není 
možná daleko doba, kdy se je bude účelově snažit do lidského těla vrátit“ říká profe-
sor Lukeš. Vědci podle něj hledají odpověď na složitou otázku. Snaží se totiž přijít na 
způsob, jak využít parazitismus k léčbě různých onemocnění a přitom odbourat jeho 
škodlivé účinky. Příkladem může být možná léčba tak závažných onemocnění jako jsou 
kolitida a Crohnova nemoc.
Právě na příkladu těchto chorob, při nichž vlastní imunitní systém člověka prudce útočí 
na střevní stěny, se totiž podle mnoha vědců ukazuje odvrácená stránka letitého boje 
proti parazitům. Kolitidou či Crohnovou nemocí, na které zatím neexistuje žádný účin-
ný lék, a ještě před šedesáti lety o nich nikdo neslyšel, dnes trpí takřka 20 000 Čechů a 
milion Američanů. A podle některých studií může být důvodem rozvoje těchto chorob 
vyhubení střevních červů. Imunitní systém, zvyklý po celou existenci lidstva „bojovat“ 
s parazity, najednou přichází o práci a zmateně reaguje na neškodné podněty nebo pří-
mo podniká útoky na vlastní tělo.
Britský popularizátor vědy Carl Zimmer cituje ve své knize „Vládce parazit“ výsledky 
průzkumu vědců Iowské univerzity, kteří v roce 1997 sedmi dobrovolníkům, trpícím bo-
lestmi z kolitidy a Crohnovy nemoci, podali vajíčka střevních červů. Z vajíček se vylíhli 
červi a šesti dobrovolníkům se výrazně ulevilo. Lidský organismus představuje doslova 



42

chodící zoologickou zahradu, jejíž součástí byly stovky tisíc let i nejrůznější paraziti. 
Pokud jsme tuhle část biologické rovnice v těle najednou vyškrtli, musí se to pochopi-
telně projevit na výsledku.
Vědci přitom stejnými argumenty stále častěji zdůvodňují i výskyt řady dalších civilizač-
ních chorob, včetně alergií. Americký imunolog Neil Lynch studoval v roce 1997 indiány 
ve venezuelských pralesích a s překvapením došel k závěru, že 88 % z nich bylo sice 
zamořeno parazity, včetně střevních červů, alergií ale netrpěl žádný. Když podobný prů-
zkum provedl u zámožných Venezuelanů v domech s tekoucí vodou, toaletou a hygienic-
kými prostředky, jen 10 % mělo v těle střevní červy, zato takřka polovina trpěla nějakým 
druhem alergie. Ta se u ryze přírodních národů prakticky nevyskytuje.
Podobné je to i výskytem autismu, který, alespoň podle některých vědeckých teorií, 
opět souvisí s poruchou imunity. Autismus je v nejchudších zemích a oblastech světa 
prakticky neznámým pojmem, jedná se o onemocnění, týkající se v naprosté většině 
civilizované části zeměkoule.

představuje tedy účelové 
nasazení parazitů do lidského 
těla novou naději pro autisty, 
alergiky nebo prostě všechny 

nemocné, trpící některou 
z civilizačních chorob?
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To je opět velmi složitá otázka, která souvisí se samotnou podstatou vývoje člověka jako 
živočišného druhu. Po celá tisíciletí totiž paraziti v lidském těle plnili u lidí stejně jako 
u zvířat funkci indikátoru přirozeného výběru. „Nebýt parazitů, život na zeměkouli by 
vypadal úplně jinak než dnes,“ říká parazitolog Václav Hypša z Přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univerzity. Protože rozdělení organismů na parazitické a hostitelské zřejmě 
existuje přes miliardu let, evoluce byla doprovázena neustálým bojem mezi imunitním 
systémem hostitele a genetickou výbavou parazita. Biologové takovému boji často říkají 
závody ve zbrojení. Aby parazit překonal obranu hostitele, musí neustále svádět tvrdý 
zápas s jeho imunitními buňkami, vyvíjet nové zbraně a válečné strategie. „Malárie nás 
nutí, abychom se vyvíjeli, ona sama se však také vyvíjí,“ popsal podstatu tohoto jevu 
Zimmer.
Kdyby hostitelský organismus, včetně lidského, zůstával se svou genetickou výbavou 
stále stejný, učenlivý parazit by ničil jednoho hostitele za druhým až k naprostému 
zdecimování jeho populace. A to by pochopitelně nebylo ani v zájmu parazita. Z tohoto 
důvodu, jak tvrdí vědci, se lidé a vůbec další velcí živočichové rozmnožují pohlavně 
a nikoliv třeba dělením.
Při pohlavním rozmnožování se totiž spojují odlišné geny dvou různých jedinců, čímž 
vzniká potomek s genetickou výbavou od obou „rodičů“, ale zároveň se od rodičů i tro-
chu liší. A to je vlastně jediný, ryze přírodní způsob dlouhodobé obrany proti parazitům. 
I když se parazit naučí překonat obranu jednoho hostitele, v další generaci hostitelů 
narazí zase na jiné „zkřížené“ geny a musí se znovu snažit vyvinout nové zbraně. Jenže 
co když se zkříží dva jedinci, kteří jsou oba málo odolní vůči parazitům? Právě proto 
podle parazitologů existuje něco jako pohlavní pud, spojený s výběrem partnera. „Sam-
ci, který dokáže odolávat parazitům, zbývá více energie nejen k vlastnímu tělesnému 
růstu, ale třeba i k tomu, aby se mohl před samičkou předvádět a lákat ji,“ tvrdí Hypša. 
Vypelichaný kohout se skleslým hřebínkem, trpící parazity, je pro samičky mnohem 
méně atraktivní než zdravý, sytě barevný samec.
Tenhle princip výběru, ovlivněný parazitismem, zřejmě dlouho, po celá tisíciletí, fungo-
val i u lidí. Jenže lidé se postupně naučili přirozený výběr v tomto směru obejít 
a vliv parazitismu v evolučním procesu omezit. Ještě ve čtyřicátých letech 20. století 
byli například svalovci každoročně vytaženi z nohou 48 milionů lidí a jen v USA bylo v 
roce 1989 nahlášeno 892 000 takových případů. O devět let později se ale kvůli důklad-
né osvětě, jak se vyhnout nákaze, snížil v USA počet onemocnění na desetinu a i nadále 
klesá.
Hygienici kontrolují kvalitu masa a vodních zdrojů, přesvědčují lidi, aby si myli ruce 
a tepelně zpracovávali potraviny či dodržovali základní hygienické návyky. Reklama 
na čisticí prostředky používá symbol „zlých parazitů“, kteří musejí být v domácnosti do 
jednoho zničeni, zabiti, vše se musí lesknout dokonalou čistotou. V opačném případě 
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hrozí nemoc. Tím se sice nepodařilo parazity vyhubit, ovšem člověk jim v mnoha přípa-
dech přerušil jejich životní cyklus, a tedy i snížil šanci dostat se do lidského hostitele.
Medicína a hygienická osvěta tak zachraňují v civilizovaném světě život milionům lidí, 
kteří by ještě před sto lety kvůli parazitům nepřežili. „Co to s námi jako s živočišným 
druhem do budoucna udělá, nikdo neví,“ lakonicky konstatuje další známý český parazi-
tolog Miroslav Oborník z Jihočeské univerzity. Sice na rozdíl od našich předků neumírá-
me na nemoci, způsobené parazity, zato ale trpíme alergiemi a řadou dalších onemocně-
ní, které naši předci, zamoření střevními červy, vůbec neznali.
Lépe než vědecké výzkumy možná tenhle rozpor dokumentuje příklad některých babi-
ček, které vnoučatům vyprávějí, jak v dětství „jedly“ se psem z jedné misky, spaly ve stá-
ji, prostě se pohybovaly v prostředí, z něhož se jim zřejmě do těla dostala řada parazitů. 
A přesto se babička dožila ve zdraví devadesátky. Měli bychom tedy omezit své hygie-
nické návyky, abychom byli zdravější? V tom je právě problém. I když se jedna babička 
dožila, zamořená parazity, požehnaného věku, řada jejích vrstevnic zemřela už v dětství.
Moderní civilizace však nechce ponechat nic náhodě, tedy přirozenému výběru. V rámci 
jakéhosi předběžného opatření se snaží zcela pochopitelně vyloučit možnost nákazy 
a nemoci u všech jedinců, a to bez ohledu na to, zda by jí někteří z nich dokázali bez 
problémů čelit. Můžeme ale využít pozitivní účinky parazitismu, aniž bychom se zá-
roveň vzdali výhod pokroku v medicíně a hygieně? Mnozí vědci se domnívají, že ano. 
„Jsem přesvědčen, že jednou budeme některé střevní a další choroby léčit právě řízenou 
infekcí parazitů“ tvrdí Julius Lukeš. V Německu, Anglii a dalších západních zemích už 
existují laboratoře, které v prasečích chovech vyvíjejí červy, určené právě k léčebným 
účelům. A výzkum se soustředí i na možnost léčit tímto způsobem i poruchy imunitní-
ho systému u malých dětí. „Někteří kolegové na západě uvažují o tom, že by se dětem 
podávaly pilulky s vajíčky určitých parazitů, ovšem pozměněných tak, aby se po vylíh-
nutí nemohli v těle dále množit. Poté, co by odvedli svou práci a stimulovali imunitní 
systém, by byli pomocí léků z těla vypuzeni“ říká Lukeš.
Je to reálná představa? Na definitivní odpověď si zřejmě budeme ještě muset nějaký čas 
počkat. A to mimo jiné kvůli tomu, že na rozdíl od všeobecné představy o „všemohouc-
nosti“ lidstva je třeba počítat i s „inteligencí“ parazitů, schopných stejně překotného 
vývoje, jaký zaznamenává medicína. Člověk míní, parazit mění. Při pohledu na některé 
nejnovější vědecké výzkumy to totiž někdy vypadá, že nikoliv lidé, ale paraziti jsou sku-
tečnými vládci planety.
I když se moderní hygieně a medicíně v civilizovaných zemích daří předcházet parazitic-
kým onemocněním a moc parazitů potlačovat, dosud jediným parazitem či patogenem, 
kterého se člověku podařilo zřejmě definitivně vyhubit, zůstává virus neštovic.
Na světě je stále přes veškeré civilizační možnosti, jak píše Zimmer, mnohem více střev-
ních červů než lidí a i ostatní paraziti se těší „dobrému zdraví”. Zhruba 1,7 miliardy lidí 
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v sobě nosí měchovce. Vlasovci způsobujícími elefantiázu 
je infikováno 120 milionů lidí. Toxoplazmou pak kaž-
dý čtvrtý obyvatel zeměkoule a zhruba třetina obyvatel 
Česka. Přitom právě tento parazitický prvok „Toxoplasma 
gondii“, původce takzvané kočičí nemoci, představuje ten 
nejlepší důkaz ohromného vlivu parazitů. Protože jeho 
konečným hostitelem jsou kočkovité šelmy, snaží se po-
chopitelně dostat z mezihostitelů zpátky do kočky.
Když je mezihostitelem krysa, mnohokrát ověřené labo-
ratorní průzkumy dokázaly, že toxoplazma je schopna
v krysím mozku takzvaně vypnout receptory, které jí 
varují před kočkou a nutí jí vyhýbat místům s kočičím 
pachem. Hlodavec se pak stává pro kočku snadnou ko-
řistí, což je přesně to, co parazit potřebuje. „Obdobným 
způsobem ale dokáže toxoplazma manipulovat i s chová-
ním člověka,“ říká uznávaný český biolog Jaroslav Flegr 
z Karlovy Univerzity.
Proč by to ale parazit dělal, když v dnešní době existuje 
jen velmi malá pravděpodobnost, že by člověka sežrala 
kočkovitá šelma? Toxoplazma se kvůli svému genetic-
kému vybavení i v lidském mozku chová tak, jakoby se 
usídlila v kryse. To znamená, že u lidí snižuje ostražitost 
a pud sebezáchovy. „Naše výsledky, nedávno ověřené
i na zahraničním pracovišti, prokázaly, že osoby nakaže-
né toxoplazmou se zhruba 2,5 krát častěji stávají obětí 
dopravních nehod než osoby nenakažené,“ tvrdí Flegr.
Není tato teorie trochu přitažená za vlasy? Od podobných 
teorií už je totiž jen krůček k tomu, abychom spekulova-
li, zda Hitler, který chtěl vymýtit údajný parazitismus
z lidské společnosti, nebyl nakonec ve svém chování sám 
ovlivněn nějakým druhem parazita.
Podobných příkladů, jak „vetřelec“ dokáže ovlivňovat 
svého hostitele, přitom existuje mnoho. Například jeden 
druh motolice, jehož mezihostitelem jsou mravenci, umí 
mravence přesvědčit, aby, i když mu tráva vůbec nechut-
ná, vylezl večer z mraveniště a zakousl se do travního 
stébla. V tom případě totiž existuje šance, že bude sežrán 
krávou či jiným býložravcem a parazit se dostane tam, 
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kam chtěl. Hmyz se tak stává pouhou loutkou v rukou parazita.
Kdo by chtěl namítat, že mravenec není člověk a drobní paraziti bez mozku nemají 
šanci ovlivnit lidské chování, hluboce by se zmýlil. Například vlasovec medicínský, jak 
znovu píše Zimmer, používá unikátní způsob, kterým se z člověka dostane zpátky do 
vody. Shromážděním svých larev na určitém místě na noze vyvolá bolestivou zánětlivou 
reakci, od které si člověk nejlépe uleví tím, že si polije nohu studenou vodou nebo strčí 
končetinu do jezírka. V tom okamžiku se larvy v počtu milionů kusů uvolní do vody
a pokračují ve svém životním cyklu. A parazit opět dosáhl svého. Přinutil člověka udělat 
přesně to, co si přeje.
Další druh parazita, žijící v Amazonii, se zase dokáže dostat do lidského těla proudem 
moči, když člověk, netušící žádné nebezpečí, močí do vody. Napadlo by někoho, že je 
něco takového možné? Vždyť se v případě parazitů jedná o tvory bez mozku. Kdo má rád 
horory, jejichž ústřední postavou jsou oživlé mrtvoly „zombie“, měl by si zase přečíst vý-
sledky výzkumu o parazitických vosičkách, napadajících určitých druh housenek. Když 
se larvy vosičky dostanou do housenky, požírají jejich tkáně. Ovšem zároveň si dávají 
velký pozor, aby housenkám nepoškodily životně důležité orgány. Udržují prostě hosti-
tele záměrně v takovém stavu, aby jim, „vyžíraný zevnitř“, nezemřel předčasně a umož-
nil vosičkám dokončení vývoje. Teprve když si larvy na housenčině těle upředou kokony 
a promění se v dospělé vosičky, dovolí hostiteli zemřít.
Tahle „krutost“ vosiček vůči hostitelskému organismu ale není vlastní všem parazitům. 
A platí to i o parazitech v lidském těle. Neexistuje člověk, který by v sobě nenosil žád-
ného parazita,“ říká profesor Hypša. Od různých střevních parazitů, toxoplazmy, roupů, 
tasemnic a dalších živočichů, jsou lidské bytosti od nepaměti hostitelem či mezihostite-
lem celé řady „cizorodých“ organismů. Ale jen část z nich má na člověka tak devastující 
vliv, že jej bezprostředně ohrožuje na životě. Někteří parazité žijí s lidmi tak, že může-
me mluvit spíše o symbióze.
Pouze jedna věc je podle odborníků ve složitém vztahu parazitů a jejich hostite-
lů jistá. Snaha člověka o to, aby se zbavil všech „příživníků“ ve svém těle 
a dokonale vyčistil organismus, přestavuje ryzí utopii. Pokud ze 
světa zmizí parazité, zmizí i člověk.

Mnoho parazitů se musí za každou cenu udržet na těle svého 
hostitele. na snímku přichycovací disk parazita ze skupiny 
Monogenea, nalezený na žábrách rejnoka na Svalbardu.
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úskalí „zázračné detoxikace“
vyčistit organismus od všech parazitů nelze

parazitologie každopádně představuje bez nadsázky vědecký obor, v němž vědci budou 
mít ještě dlouho široké možnosti uplatnění. A to jak ve výzkumu a vývoji nových léků, tak 
z hlediska prokázání vlivu jednotlivých parazitů na lidský organismus. Studium parazito-
logie znamená vstupenku na v mnoha ohledech neprobádanou půdu a nabízí skutečné 
vědecké dobrodružství.

Současná popularita parazitologie však zároveň staví mnoho erudovaných vědců do 
nechtěné role „popíračů obecných pravd“ a nejrůznějších „zaručených“ teorií. I na to si 
musejí absolventi studia zvyknout.
Příkladem může být dnešní široká nabídka „detoxikačních“ programů, které údajně lid-
ský organismus za příslušný poplatek zcela vyčistí, zbaví všech parazitů a tím
z nemocného člověka udělají naprosto zdravého jedince. Takzvaná detoxikace organis-
mu se stala hitem, jehož příznivým účinkům věří celá řada lidí se zdravotními potížemi. 
Na radu „terapeutů“ berou různá „antiparazitická“ léčiva, dokonce i toxické látky.
A vědci jsou z takové „terapie“ často zděšení. Zejména je nutné si uvědomit, že v na-
prosté většině případů je snaha zbavit se parazitů naprosto bezdůvodná. Počty parazitů 
lidí u nás v poslední době poklesly až o dva řády a pro zdravé lidi (pokud necestovali do 
tropických zemí nebo nemají těžce postiženou imunitu) nepředstavují vážný problém. 
To je v příkrém rozporu s dezinformacemi, kterými nás zahlcují podvodní diagnostici. 
Ti nejrůznějšími metodami: biorezonance, vyšetření živé kapky krve apod.) „nacházejí“ 
údajné parazity u všech svých klientů, připisují jim prakticky veškeré možné zdravotní 
obtíže včetně rakoviny a vyděšené klienty tak nadhánějí podvodným léčitelům. Ti pak 
„léčí“ tyto neexistující parazitární infekce nejrůznějšími způsoby. Někteří pomocí tzv. 
plasmování, což je něco jako léčivá lampa známá z filmu Postřižiny. Jiní ordinují rost-
linné přípravky, nehorázně drahé a neúčinné. Další skupina ordinuje na všechny nemoci 
„zázračné minerální „roztoky“, což jsou oxidační činidla, která mohou při vnitřním užití 
být až nebezpečná, zvláště pokud se jejich „výrobce“ splete o desetinné místo. I když 
pochopitelně existují léčiva, která dokáží, a také zbavují pacienty parazitů, například 
tasemnice, část detoxikačních programů, nabízených „specialisty“ na internetu zavání 
nejen šarlatánstvím, ale i hazardováním s lidským zdravím.
„Nejvíce nám však vadí ti, kteří na neexistující parazity doporučují skutečná účinná te-
rapeutika“ říká docent Oleg Ditrich z Katedry parazitologie Jihočeské univerzity. Lidé si 
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totiž podle něj často neuvědomí, že sna-
hou o dokonalé odčervení a vyčištění or-
ganismu do sebe vpravují doslova jedy. 
Jsou to látky, které jsou pro parazity o 
něco jedovatější, než pro člověka. Proto 
patří do rukou lékaře, který zohlední 
věk, váhu a zdravotní stav pacienta a 
předepíše jen určité množství léku, a 
to jen v případě, že je parazit skutečně 

zjištěn (parazitologickým vyšetřením). 
Užívat tyto léky opatřené na černém trhu 

preventivně a zvyšovat si dávkování je 
nejen nesmyl, ale i hazard se zdravím.

Docent Ditrich cituje z dopisu, který mu 
například poslala jedna z pacientek s doko-

nale vyčištěným organismem. To jako důkaz 
toho, že vědci parazitům na rozdíl od terapeutů 

nerozumějí. „Dávku jsem ztrojnásobila, bylo mi 
sice během léčby velmi špatně, ale nakonec jsem se 

zbavila opravdu všech parazitů, včetně těch v kloubech,“ 
napsala pacientka.

Poškození zdraví pacientů vlivem dlouhodobého užívání antipara-
zitárních léků není dnes podle Ditricha žádnou výjimkou. Podobné případy jsou lékař-
sky zdokumentované například v Nemocnici Na Bulovce nebo ve FN Plzeň. Podobné je 
to s užíváním „zázračných“ minerálních směsí, obsahující silná oxidační činidla, třeba 
chlordioxid. Ten parazitologové podle Ditricha používají, když chtějí vyčistit určité pa-
razity (třeba giardie či kryptosporidie) ze stolice.
„Nalijeme na ně roztok, který je mnohem koncentrovanější než ten podávaný lidem
v rámci takzvaného očištění. Zahubí sice bakterie, kvasinky a tak dále, ovšem cystám 
parazitů neublíží,“ říká docent Ditrich. Proto velmi pochybuje, že požití mnohem řidší-
ho roztoku lidmi by mohlo člověka zbavit parazitů. Spíše naopak zahubí všechno ostat-
ní.
„S těmito látkami zacházíme velmi opatrně. Při ústním požití působí poškození žalu-
deční sliznice projevující se bolestí, zvracením a průjmy, dále selhání ledvin, dehydra-
taci organismu s poklesem krevního tlaku a selhání dýchacích funkcí,“ vypočítá docent 
Ditrich. Jenže představa některých pacientů, že vědci o parazitech na rozdíl od někte-
rých lidových léčitelů lžou, je někdy tak silná, že ji nedokáže vyvrátit žádný racionální 
argument.



„Kde se bere tolik iracionality? Když někoho 
bolí zub, jde s tím k zubaři. U nás se už najde 
jen velmi málo lidí, kteří by s tímto problémem 
šli ke kováři nebo k zaříkávači. Proč to není 
podobně u lidí, kteří trpí domnělými parazity,“ 
ptá se docent Ditrich.
Nejde přitom podle něj o to, že by se člověk 
neměl parazitickými organismy vůbec zabývat
a léčit choroby, které mohou v některých pří-
padech vyvolat. Jen by tak měl činit pod sku-
tečně odborným dohledem a na základě sku-
tečných poznatků, nikoliv představ.



52

transplantace stolice
nové metody léčby

vedle některých „šarlatánských“ metod, které slibují totální zlikvidování všech parazitů 
v lidském těle, existují naproti tomu vědecké studie, snažící se prokázat i možný příznivý 
účinek parazitů. A výjimkou nejsou ani pracoviště Biologického centra Akademie věd a pří-
rodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. ve výzkumu, který začal „pokusem na vlastním 
těle“ Julius lukeš, dnes pokračuje Kateřina Jirků-pomajbíková.

Společně s jednou americkou kolegyní se zabývá detailním studiem toho, jak by mohli 
paraziti lidem pomoci. A to třeba právě při léčbě Crohnovy nemoci nebo kolitidy. Jde 
o to zjistit, nakolik mohou parazité skutečně pomoci nemocnému člověku, který trpí 
například průjmovými onemocněními, bolestmi žaludku nebo poruchami imunitního 
systému. Už dnes existují klinicky zkoušené preparáty, které obsahují speciálně gene-
ticky upravené larvy červů, odchované v prasatech. Červi by měli v lidském těle odvést 
svou práci, tedy stimulovat imunitní systém, a pak zahynout. Díky speciální genetické 
úpravě totiž tito červi nepřecházejí do dalších vývojových stádií. A tím, že je člověk vy-
loučí stolicí, nemůže šířit nákazu dál.
Podle Kateřiny Jirků-Pomajdíkové přitom výsledky některých klinických testů vypadají 
nadějně, velké části pacientů se po požití „červí medicíny“ výrazně ulevilo. Problém je 
ale v tom, že pokud by měla být tato léčba oficiálně schválena, musejí vědci vyloučit 
všechny nežádoucí účinky. A prokázat účinnost léku s vyloučením dalších možných 
faktorů.
„To je velmi složité, protože v lidském organismu na sebe navzájem působí celá řada or-
ganismů a chemických procesů. A všechny je popsat nedokážeme,“ řekla Kateřina Jirků-
-Pomajbíková. Na druhou stranu léčba pomocí červů, bakterií a mikroorganismů, které 
jsou dočasně nebo trvale součástí našeho trávicího ústrojí, nepředstavuje nic nového 
pod sluncem.
Příkladem může být takzvaná fekální transplantace. Nejde o nic jiného než o přenos 
části stolice zdravého člověka do organismu pacienta se střevními nebo žaludečními po-
tížemi. V Číně se tato metoda, známá jako „léčba pomocí žluté polévky“, poprvé objevila 
už ve čtvrtém století našeho letopočtu. A používala se i po druhé světové válce v Evropě.
Základním předpokladem takové léčby je teorie, že určité střevní záněty jsou způsobené 
narušením přirozené rovnováhy mikroorganismů ve střevech. K té může v dnešní době 
dojít například po dlouhodobém užívání antibiotik, ale i z mnoha jiných důvodů. Za 
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normálních okolností „škodlivé“ bakterie ve střevech bojují s těmi „užitečnými“, čím se 
imunitní systém dostává do přirozené rovnováhy. Jakmile ale část bakterií zmizí, orga-
nismus se dostane do nerovnováhy. Imunitní systém může začít přehnaně reagovat a 
způsobovat například záněty.
Transplantace stolice by nemocnému člověku měla pomoci najít ztracenou rovnováhu. 
A to tím, že (s nadsázkou řečeno) zkonzumuje stolici zdravého člověka, nejlépe svého 
příbuzného. Se stolicí se do jeho těla dostanou i bakterie, které by tam měly být a plnit 
svou úlohu udržovatele rovnováhy ve střevě. V dnešních podmínkách ale nikdo nemusí 
mít strach, že by ho lékaři nutili pít nebo jíst cizí stolici.
Pokusy probíhají tak, že se stolice odebere zdravému příbuznému, laboratorně se vy-
šetří na přítomnost nežádoucích složek, a poté zpracuje. V takové, zpracované formě se 
pak vpraví do organismu nemocného. A to buď klystýrem přímo do tlustého střeva, nebo 
hadičkou zavedenou skrz ústa až do tenkého střeva.
I v Česku přitom vědci a lékaři zkoumají možnosti takové léčby. V našich nemocnicích 
proběhlo už nejméně 350 transplantací stolice. V České republice se ale tato metoda po-
užívá takřka výhradně k experimentální léčbě pacientů, trpících střevní infekcí, vyvola-
nou bakterií Clostridium difficile. Tato bakterie vyvolává různé závažné infekční záněty 
střev, které se označují jako „pseudomembranozní kolitida“.
Ani stovky provedených transplantací stolice v Česku ani jinde na světě však dosud 
nevedly k jednoznačným závěrům, zda by taková léčba pomocí řízené infekce parazity 
či bakteriemi mohla být zavedena do běžné medicínské praxe. K tomu je potřeba ještě 
další výzkum a klinické testy.
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člověk a klíště
jak se bránit obávanému parazitovi

o klíšťatech se v České republice hodně mluví i píše, a to zejména kvůli vážným onemoc-
něním, která tento parazit může u člověka vyvolat. 
pracoviště Jihočeské univerzity i Biologického centra Av dlouhodobě patří z hlediska vý-
zkumu klíštěte k nejúspěšnějším pracovištím světa. do Českých Budějovic tedy míří 
i mnoho zahraničních vědců a studentů, zabývajících se právě výzkumem klíšťat.

O klíště a jeho význam v přírodě se lidé zajímali od nepaměti. Už řecký filozof Aristo-
teles psal ve svém díle „Historia Animalium“ o klíšťatech jako o „nechutných parazitic-
kých zvířatech“. Mylně se domníval, že tito parazité vznikají přímo z pýru plazivého, 
tedy trávy. Ještě mnohem dříve než v Aristotelově díle se na egyptských papyrech obje-
vují obrázky klíšťat, přisátých na uších hyen, stejně jako některé papyrusy popisující 
onemocnění lidí s příznaky shodnými s takzvanou klíšťovou horečkou. Některá díla 
z doby starého Říma pak dokonce nabízejí recepty proti nemocem z kousnutí klíšťat,
už tehdy považované za něco velmi škodlivého.
Ani fakt, že člověk může mít po přisátí parazita vážné zdravotní potíže, tedy nepřed-
stavuje nic nového pod sluncem. Příkladem může být i slavný „Ötzi“, přirozeně vznik-
lá mumie člověka, nalezená v roce 1991 v Ötzalských Alpách. V mumii, staré až 5 900 
let, totiž vědci objevili mimo jiné dvě třetiny genu bakterie Borrelia burgdorferi, která 
je původcem Lymské boreliózy, přenášené klíšťaty. Ötzi samozřejmě nemohl vědět, že 
za bolestmi kloubů a zad, typické právě pro boreliózu, je zodpovědné klíště. V článku, 
zveřejněném v roce 2002 v časopise Nature, ovšem přišli vědci s teorií, že právě snaha 
zmírnit bolest ve skutečnosti stojí za Ötziho tetováním, rozmístěným na 57 místech po 
celém těle. Nemuselo jít o žádné zkrášlování, ale o jakýsi pravěký druh akupunktury, 
ulevující alespoň na chvíli od bolesti, snad způsobené infekcí přenesenou z klíštěte.
Z pohledu dlouhé lidské historie se tak klíštěti dostalo větší vědecké i laické pozornosti 
až nedávno, konkrétně v minulém století. Proč? Jednak se medicína v bohatých zemích 
vypořádala s řadou závažných nemocí, přenášených jinými parazity, takže zbyl čas 
i prostředky na výzkum hrozby z klíšťat. Zásadní průlom v tomto výzkumu však přinesly 
především nové vědecké poznatky a možnosti vědy v oblasti chemie, biologie
a parazitologie. Virus klíšťové encefalitidy byl poprvé izolován a prokázán jako původce 
klíšťové encefalitidy teprve v roce 1937 v Rusku. Původce lymské boreliózu, kterou rov-
něž přenášejí klíšťata, identifikovali vědci dokonce až v polovině osmdesátých let. Tyto 



příklady ukazují, jak neuvěřitelně mladá je věda o klíšťatech 
v porovnání s tím, jak dlouho klíšťata obývají zeměkouli, a jak 
dlouhý čas parazitují na člověku. Teprve nezvratné a prokazatel-
né zjištění, že přisátí klíštěte může ohrozit lidské zdraví, nikoliv 
jen připravit člověka o trochu krve, vedloke snaze zjistit o para-
zitovi bližší podrobnosti. A vědci složitě a pomalu, doslova krůček 
po krůčku, odhalují tajemství tvora, který žije na zemi mnohem déle 
než člověk, a přitom o něm stále mnoho nevíme.
Klíšťata vykazují neuvěřitelnou odolnost vůči změnám vnějšího prostředí, 
a přitom sama využívají zbrojní arzenál, za který by se bez nadsázky nemusel 

stydět ani mimozemský predátor z nějakého vědecko-
-fantastického filmu. Klíště nedisponuje jen „me-

chanickými“ zbraněmi. Jeho tělo zároveň 
připomíná miniaturní chemickou továrnu, 

s jejíž pomocí si parazit vyrábí látky 
určené k prolomení obrany hostitele. 

Stále častěji se přitom ukazuje, že 
rozluštění všech skrytých tajem-

ství klíštěte by mohlo vést nejen 
k účinné ochraně proti nemo-

cem, jejichž původce klíšťata 
přenášejí, ale překvapivě 
také k využití jejich unikát-
ních schopností k lidskému 
prospěchu.
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nemoci z klíšťat
klíště jako celosvětový problém

na zeměkouli dnes žije zhruba 860 druhů klíšťat, z toho 11 v České republice. některé 
druhy s člověkem prakticky nepřijdou do styku, přežívají třeba jen ve zvířecích norách, jiné 
ale představují vážnou zdravotní hrozbu. v Česku i v celé střední evropě je to především 
v místních podmínkách nejrozšířenější druh klíště obecné Ixodes ricinus, přenášející viry 
klíšťové encefalitidy a borélie. v jiných oblastech světa ale zase může přisátí jiných klíš-
ťat vyvolat u člověka jiné nemoci, často ještě s mnohem závažnějšími následky. Klíšťata 
jsou rozšířená po celé zeměkouli, od arktických po tropické oblasti, a bez ohledu na snahy 
omezit jejich šíření zatím představují jimi přenášené patogeny hrozbu pro lidské zdraví.

Vážné problémy s klíšťaty hlásí mimo jiné lékaři a veterináři v Austrálii, kde žije „jedo-
vaté“ bílé klíště Ixodes holocyclus. Tento druh parazita může přenést na člověka bo-
reliózu, zároveň ale jeho sliny obsahují neurotoxin, schopný způsobit ochrnutí svalů, 
takzvanou klíštěcí paralýzu.
Když člověk bílé klíště na svém těle nenajde včas, do 24 hodin od přisátí pocítí obvykle 
svědění v obličeji nebo okolo rtů, začnou mu takzvaně tuhnout nohy a ruce. Jestliže se 
ani v takovém případě dokonale neprohlédne a parazita z kůže neodstraní, začne mít 
potíže s rovnováhou a chůzí. Konečnou fází paralýzy může být ochrnutí všech svalů 
těla, včetně těch dýchacích a oběť umírá na zástavu dechu. To je ale ten nejtragičtější 
možný scénář. Když ale člověk klíště odstraní včas, zpravidla všechny příznaky paralýzy 
odezní bez následků.
Přesto australští lékaři zdokumentovali do roku 1989 až 20 úmrtí na klíštěcí paralýzu. 
Pokrok v medicíně a vývoj účinného antitoxinu sice nebezpečí smrti u lidí takřka vylou-
čil, každý rok ale přijmou australské nemocnice několik, zejména dětských pacientů 
s paralýzou.
Obrovské ztráty však způsobuje takzvané bílé klíště mezi domácími a chovnými zvířaty 
jako jsou kočky, psi a dobytek. Podle veterinárních statistik má paralýza ročně na aus-
tralském kontinentu na svědomí až 100 000 zvířat.
Nebezpečí onemocnění z patogenů, přenášených klíšťaty, se ale s výjimkou polárních 
oblastí nevyhýbá prakticky žádné části světa. To je mimo jiné důkaz toho, jak obrovskou 
moc klíšťata mají. Ve světě se dnes vyskytuje zhruba 80 nemocí, kterými může člověk 
onemocnět poté, co je napaden klíštětem. Jen virů klíšťové encefalitidy existuje několik 
typů, přičemž různé bývají i formy nemoci.
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Na Východě řádí ruská jaro-letní horečka, která je sice podobná klíšťové encefalitidě, 
známé ze střední Evropy, má však většinou mnohem těžší průběh a horší jsou i vyhlíd-
ky pacienta na uzdravení. Smrt nastává až ve 30 % případů. Podle některých odhadů 
přitom tímto typem encefalitidy onemocní v Rusku ročně až 11 000 lidí. Navíc je riziko 
nákazy v ruských lesích mnohem vyšší než ve střední Evropě. Zatímco v endemických 
oblastech Evropy je virem encefalitidy infikováno mezi 0,5 až 5 % klíšťat, v některých 
oblastech Ruska to může být až 40 %.
Mezi další virová onemocnění, u nichž je původce přenesen na člověka prostřednictvím 
klíštěte, patří například omská hemoragická horečka, vyskytující se zejména na Sibiři, 
skotská encefalitida nebo kyasanurská lesní nemoc, známá z pobřeží Indie. V případě 
této lesní nemoci umírá až 10 % nakažených, většinou na plicní edém. Různými nemo-
cemi z klíšťat trpí lidé prakticky na celé zeměkouli, od Malajsie přes USA a Kanadu až 
po jižní Ameriku. Celosvětově je klíště v pořadí druhým nejčastějším přenašečem in-
fekčních a bakteriálních onemocnění na člověka, v České republice ale vůbec nejčastěj-
ším.
V Česku jsou nejvážnějšími onemocněními, přenášené klíšťaty, klíšťová encefalitida 
a lymská borelióza. Proti virové klíšťové encefalitidě existuje možnost očkování, proti 
bakteriální borelióze zatím nikoliv. Onemocnění klíšťovou encefalitidou poprvé popsal 
rakouský lékař Hans Schneider v roce 1931 na základě pozorování pravidelných zdravot-
ních potíží sezónních dělníků v oblasti Vídeňského lesa. O šest let později se ale původ-
ce nemoci podařilo odhalit během třech expedic, vyslaných na Dálný Východ tehdejším 
sovětským ministerstvem zdravotnictví. Vědci měli zjistit, co způsobuje vážné infekční 
onemocnění, postihující centrální nervovou soustavu lidově nazývané „nemoc z tajgy“. 
Vědecký tým pod vedením ruského virologa L. A. Zilbera následně v roce 1937 zjistil, že 
původcem nemoci je virus klíšťové encefalitidy, přenášený klíšťaty.
Na vakcínu proti takzvané klíšťovce si ale museli lidé počkat až do roku 1973, kdy se 
ji podařilo dokončit rakouskému profesorovi Christianu Kunzemu. Na trh se vakcína 
dostala o tři roky později. Od té doby mají lidé možnost se proti klíšťové encefalitidě 
očkovat a zabránit tak propuknutí vážné nemoci, která může v krajním případě skončit 
nejen trvalými následky, ale i smrtí.
Proti další nemoci, jejíhož původce přenášejí klíšťata, tedy lymské borelióze, zatím 
účinná vakcína neexistuje. Objev původce lymské boreliózy, známé z České republi-
ky, na sebe nechal čekat až do druhé poloviny dvacátého století. V roce 1975 se v okolí 
amerického městečka Old Lyme ve státě Connecticut začala zejména mezi dětmi šířit 
epidemie nemoci, projevující se většinou bolestmi kloubů, ale také kožními příznaky. 
Některým dětem se na kůži vytvořily kruhovité, červené skvrny se světlým středem. 
Matky dětí se proto obávaly, že mezi jejich dětmi šíří nějaká nakažlivá, infekční nemoc 



a vyhledali proto pomoc revmatologa Allena Steera.
Steer požádal Willyho Burgdorfera, amerického mikrobiologa původem ze Švýcarska, 
aby prozkoumal klíšťata, vytažená z kůže některých obyvatel okolí Old Lyme. Doktor 
Burgdorfer pak skutečně v těle klíšťat i v krevních vzorcích od nakažených pacientů 
objevil dosud neznámý druh bakterie, spirochéty, která byla později po svém objeviteli 
nazvána Borrelia burgdorferi. A nemoc dostala jméno lymská či lymeská borelioza.
Teprve další výzkum ale prokázal, že onemocnění boreliózou nevyvolává jen borelie, ob-
jevená Burgdorferem, ale i několik dalších poddruhů této bakterie. Vědci jich dodnes ur-
čili celkem 21, z toho 5 se vyskytuje v České republice. Vědcům se ale dosud nepodařilo 
přes řadu pokusů vyvinout vakcínu, která by proti borelióze fungovala, a přitom neměla 
žádné nežádoucí účinky. O vývoj této vakcíny se pokoušejí stovky laboratoří na celém 
světě a výjimkou nejsou ani laboratoře Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity.
Jestliže ale vědci stále marně hledají způsob, jak odradit klíšťata od samotného útoku 
na člověka, a možná ho ani nikdy nenajdou, pak existuje ještě druhá možnost univer-
zální ochrany proti nemocem, jejichž původce klíště přenáší. Pokud by nějaká vakcína 
dokázala omezit dobu sání klíšťat nebo je od sání dokonce hned na začátku odradila, 
výrazně by to snížilo i riziko infekce.
Velkou, celosvětovou pozornost nedávno v tomto směru vzbudil objev vědců Parazito-
logického ústavu Akademie věd v Českých Budějovicích. Doktoru Ondřeji Hajdůškovi 
se ve spolupráci s dalšími kolegy a dalšími kolegy podařilo popsat u klíštěte metaboli-
zmus železa po sání. Zjistili, jak klíště železo z nasáté krve zpracovává, jak ho používá 
a jak se přebytečného železa zbavuje. A vědci přišli na to, že jakýkoliv zásah do tohoto 
procesu zpracování železa vede k tomu, že klíšťata buď hůř sají, nebo přímo na hostite-
li zasychají. O úspěchu tohoto objevu svědčí fakt, že studii, v níž byl popsán, zveřejnil 
prestižní vědecký časopis americké Národní akademie věd Proceedings of the National 
Academy of Sciences.
A k čemu je takový objev dobrý z hlediska ochrany člověka proti klíšťatům? To je věc 
dalšího výzkumu. Aby totiž bylo klíště pro člověka zcela neškodné, nesmělo by na něm 
vůbec začít sát. Jakmile se dostane k lidské krvi, může přenést do lidského těla původce 
některé z nebezpečných nemocí. A zabránit přisátí klíštěte zatím nikdo nedokáže. „Náš 
objev spočívá v tom, že klíšťata při sání takzvaně přestanou fungovat,“ říká Hajduškův 
kolega z Parazitologického ústavu Radek Šíma.
S trochou nadsázky by se dal tento princip přirovnat k podání antabusu alkoholikům při 
léčbě alkoholismu. Lék antabus funguje tak, že v kombinaci s alkoholem vyvolá u člově-
ka závratě, nutkání na zvracení, bolesti hlavy a další potíže.
Profesor Jan Kopecký z Katedry medicínské biologie PřF JU pracuje zase se svým týmem 
už dlouho na vývoji vakcíny proti klíšťatům, jejíž účinnost by teoreticky vůbec nemuse-
la záviset na délce sání parazita. Vědci se totiž snaží proniknout do systému molekul



v klíštěcích slinách, které u lidí lokálně snižují imunitu, aby klíště mohlo nerušeně sát. 
Kdyby parazit touto zbraní nedisponoval, v naprosté většině případů by se zřejmě lidé 
dokázali klíštěti ubránit, organismus by mu buď vůbec neumožnil přisátí, nebo by za-
bránil přenosu původce onemocnění. Jak to udělat?
 Řešení vypadá velmi jednoduše. Stačí v klíštěcích slinách najít všechny molekuly, 
zodpovědné za snížení lidské imunity, a vpravit je formou vakcíny do lidského organis-
mu, který si proti nim vytvoří protilátky. Pak už klíště nedokáže lidský imunitní systém 
ovlivnit. Proto by tato vakcína skutečně fungovala proti všem typům patogenů z klíšťat. 
Problém je v tom, že není vůbec lehké určit a izolovat úplně všechny molekuly, které 
parazit používá ke snížení imunity.
Jen pro srovnání: když vědci v laboratorních podmínkách přinutí klíště, aby vypustilo 
sliny, z jednoho parazita získají pouze 10 mikrolitrů slin. Ani tekutina ze sta klíšťat 
tedy nepředstavuje takové množství látky, z níž by bylo snadné získat naprosto zásadní 
poznatky o jejím složení a funkci všech biologických součástí. Úroveň analytických me-
tod jde ale mílovými kroky dopředu a nikde není psáno, že co nelze zjistit dnes, nebude 
možné za několik let.
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půda jako základ života
ničením půdy ohrožuje člověk sám sebe

půda je jednou ze základních podmínek života na zeměkouli. rostou z ní rostliny, kterými 
se živí lidé i zvířata. Je i domovem celé plejády bezobratlých živočichů a mikroorganismů, 
a také složitých potravních sítí, které zajišťují uvolňování živin pro rostliny. to je jedna 
z funkcí půdy. půda však má také důležitou schopnost zadržování vody v krajině. pokud 
tedy člověk půdu dlouhodobě poškozuje nebo se jí dobrovolně zbavuje, ohrožuje tím do 
budoucna sám sebe.

„Tohle nebezpečí se bohužel neustále podceňuje. Mnoho lidí si neuvědomuje, jak je kva-
litní půda důležitá,“ říká profesorka Hana Šantrůčková z katedry biologie ekosystémů 
PřF JU. V Česku zejména v posledních 20 letech mizí kvůli výstavbě nových obchodních 
a průmyslových areálů, satelitních měst či silnic až 5 000 hektarů zemědělské půdy roč-
ně. Nejde ale jen o úbytek zemědělského půdního fondu.
Jde také o to, jak se s půdou hospodaří. Například nestor české půdní biologie, profesor 
Josef Rusek z českobudějovické Akademie věd, varuje před následky nešetrného zachá-
zení s půdou už celá desetiletí. Ovšem marně. Z půdy se podle Ruska stal na mnoha 
místech vlivem intenzivní zemědělské činnosti, hnojení a chemizace mrtvý substrát, 
často neprostupná „krusta“, která sice díky hnojivům plodí, ovšem jinak z ní zmizelo 
prakticky vše živé.
„A neživá půda už prostě není v pravém slova smyslu půdou,“ říká profesorka Šantrůč-
ková. V takové půdě se nerozkládá organická hmota, a tím se neuvolňují živiny pro 
rostliny, nepromíchává se a netvoří se porézní hrudky tvořené směsí organických látek 
a minerálních částic, které jsou pro půdu tak typické. Taková půda trpí erozí a špatně 
zadržuje vodu, která jí rychle proteče nebo po ní stéká jako po asfaltu. To se projevuje 
už dnes při ničivých povodních, kdy pole, louky, nebo lesy nedokáží zadržet dostatečné 
množství vody. V případě sucha taková půda rychle vysychá, z krajiny mizí voda, hro-
zí sucho. Přesušená půda hůře přijímá vodu a v případě přívalových srážek se voda do 
půdy nezasákne, ale z krajiny rychle odteče. To je v době klimatických změn stále větší 
hrozba.





Normální, zdravá půda, bohatě oživená s vyso-
kým obsahem organické hmoty funguje podle 
profesorky Šantrůčková stejně jako mycí houba, 
kterou člověk ponoří do vany, a pak zase vytáh-
ne. Z houby sice pomalu odkapává voda, ovšem 
většina v mokré houbě zůstane i nad hladinou. 
„Živá“ půda takto dokáže zadržet na jednom me-
tru čtverečním nejméně jeden kbelík vody navíc. 
Pokud půda takovou retenční schopnost ztrati-
la, voda rychle odteče pryč z krajiny.
Netýká se to jen polí a luk, poničených inten-
zivní zemědělskou činností, ale také lesa. Tím, 
že lidé začali kvůli potřebě rychle rostoucího a 
kvalitního dřeva sázet smrkové monokultury, se 
opět připravili o důležitou zásobárnu vody. Hus-
té hospodářské smrčiny jsou protkány cestami 
na svoz dřeva, pro nedostatek světla je v podros-
tu málo rostlin a povrch půdy je pokryt hlavně 
jehličím, které se pomalu rozkládá, pro nedosta-
tek větších půdních živočichů se také nepromí-
chává se spodními vrstvami půdy 
a špatně zasakuje vodu. Pokud je takový les na 
svahu, což je v naší hornaté republice ve většině 
případů, voda rychle odteče. Pod listnatým nebo 
smíšeným lesem je půda propustná, bohatší na 
různorodé organismy, které promíchávají půdní 
vrstvy, a schopná zadržet mnohem více vody než 
smrkové monokultury. 
Podle profesorky Šantrůčkové si ale lidé přede-
vším neuvědomují, že půda je prakticky neob-
novitelný zdroj. Pokud se půda spláchne vlivem 
eroze nebo jí člověk zničí a zastaví, její obnova 
do původního stavu může trvat stovky až tisíce 
let. „To se lidem špatně vysvětluje, ale je to tak,“ 
říká profesorka Šantrůčková.
Lidé si podle ní často myslí, že když se na poli 
nebo na louce postaví betonová hala super-
marketu, půdu to nijak neohrozí. Kdyby někdy 



byla půda zase potřeba, prostě se supermar-
ket zboří a na jeho místě se znovu bude sázet 
cibule. To je ale omyl. „Stavební činností se 
totiž prakticky nevratně zničí právě svrchní, 
třiceticentimetrová vrstva, tedy ta nejdůleži-
tější oživená vrstva. A ta se může obnovovat, 
pokud se vůbec obnoví, po celé generace,“ říká 
Šantrůčková.
Podle ní přitom nejde o to, že by lidé vůbec 
neměli stavět nebo půdu využívat i k jiným 
účelům, než zemědělské činnosti. Důležité je 
ale uvědomit si, jak je půda pro budoucnost 
důležitá. A podle toho pak s půdou zacházet. 
Naštěstí si to v poslední době začíná uvědomo-
vat i stát, který se snaží přijmout legislativní 
opatření vedoucí k ochraně půdního fondu, 
zvýšení obsahu organické hmoty v půdách, 
zvýšení jejich vodní retenční kapacity a tím 
k lepšímu zadržení vody v krajině. Otázkou 
zůstává, zda je tato snaha dostatečná. Rozhod-
ně si nemůžeme myslet, že retenčních problé-
my povodní nebo naopak sucha vyřeší obnova 
a budování nových vodních nádrží. 
Samotný výzkum půdy, který má velmi prak-
tický význam, přitom podle vědců přestavuje 
podobné dobrodružství jako výzkum nepro-
bádaného mořského mikrosvěta. I když půda 
slouží lidem od nepaměti, o jejím složení a 
složitých vztazích mezi půdními organismy 
toho podle Hany Šantrůčkové stále víme velmi 
málo. „Půdní biologie je skutečná alchymie,“ 
říká profesorka Šantrůčková.
Zatímco jiní vědci položí pod mikroskop 
vzorek tkáně nebo tekutiny, půdní biolog má 
mnohem těžší práci. Nabere na lopatku spous-
tu hnědých hrudek, z nichž je velmi obtížné 
oddělit živé a neživé složky. Jedna kávová lžič-
ka půdy je domovem doslova miliard nejrůz-
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nějších organismů od bakterií přes houby až po půdní bezobratlé.
Půdní biologie ale zároveň nabízí úžasný pohled jak do minulosti, tak budoucnosti ze-
mě. Rozbor půdy i se všemi nedostatky a potížemi může hodně napovědět o tom, jakými 
procesy a klimatickými změnami určitá oblast planety prošla. Stejně tak ale půdní bio-
log může za určitých okolností „předpovídat budoucnost“. Vědci stále častěji například 
mluví o nebezpečí odtávání permafrostu, tedy věčně zmrzlé půdy. Tato půda pokrývá 20 
až 24 % povrchu zeměkoule. V severní Kanadě může dosahovat hloubky až jednoho kilo-
metru, na Sibiři až 1500 metrů. Vlivem globálního oteplování ale permafrost postupně 
odtává.
Výzkum, na kterém spolupracují i vědci PřF JU, dochází pro mnohé k překvapivým závě-
rům o tom, jak se takové tání může projevit na další změně klimatu. Zmrzlé půdy totiž 
obsahují silné vrstvy rašeliny nebo kapsy naplněné substrátem, v nichž je organická 
hmota konzervována i více než 8 tisíc let. Ve věčně zmrzlých půdách arktické oblasti 
je tak uložena zhruba polovina veškeré organické hmoty všech půd světa dohromady, 
a tím i dvojnásobek množství uhlíku vázaného v atmosféře (760 Gt). Předpovědní mode-
ly odhadují, že na většině území Arktidy se do roku 2100 rozloha permafrostu sníží
o 30 %.
Tím by se do atmosféry uvolnilo řádově stejné množství uhlíku jako vlivem odlesňování. 
Skleníkový efekt ale bude 2,5× větší vzhledem k tomu, že se část uhlíku v tomto případě 
uvolňuje ve formě metanu, který účinnějším skleníkovým plynem než oxid uhličitý. Me-
tan vzniká při odtávání permafrostových půd tlením organické hmoty pod vodou, která 
nikam neodtéká a rozkladný proces tedy probíhá v anaerobních podmínkách nebo jen 
s minimálním přístupem kyslíku.
Hrozba poměrně rychlého uvolnění obrovského množství skleníkových plynů do atmo-
sféry je proto hlavním důvodem, proč se stále více vědců soustředí na výzkum arktic-
kých ekosystémů. Vědci se snaží zjistit, jak rychle může tento proces probíhat 
a s jakými následky. Odebírají části zmrzlé půdy, studují v ní obsažené mikroorganis-
my a v laboratorních podmínkách se snaží simulovat jejich rozklad. Na řešení jednoho 
z takových celosvětových projektů se podílejí i vědci a studenti Jihočeské univerzity. 
Spolupracují přitom s univerzitami ve Vídni, Stockholmu, Hannoveru, Kuopiu, stejně 
jako s Ústavem ekologie lesa v ruském Krasnojarsku. Jedná se o unikátní a celosvěto-
vě uznávaný projekt, v jehož rámci se jihočeští vědci a studenti zúčastnili čtyř expedic 
do Arktidy. Dvě expedice zamířily na východní Sibiř (Republika Komi a Čerskij v ústí 
řeky Kolyma, Jakutsko) a do Grónska (Zackenberg), další dvě na střední a západní Sibiř 
(poloostrov Tajmyr, Vor-kuta). Řešení problematiky citlivé odpovědi arktických půd na 
globální změny klimatu je velkou příležitostí i pro další studenty Přírodovědecké fakul-
ty JU.
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neviditelná voda
hrozba nedostatku vody ohrožuje celý svět

výzkum půdy úzce souvisí s dalším celosvětovou hrozbou, a tou je nedostatek vody. 
Jestliže úrodná, zdravá půda na mnoha místech zeměkoule mizí, ať už kvůli intenzivnímu 
zemědělskému hospodaření, zástavbě nebo suchu, způsobeném změnami klimatu, zname-
ná to i ohrožení vodních zdrojů. Schopnost půdy zadržovat vodu je totiž v tomto ohledu 
zcela zásadní.

Lidé si podle odborníků často neuvědomují, že nedostatek vody neznamená jen „žízeň“. 
Do spotřeby je totiž třeba zahrnout i vodu využívanou při výrobě potravin. A pak spo-
třeba rázem vroste ze stovek litrů na tisíce. „Člověk v civilizovaném světě vypije dva až 
čtyři litry vody, 40 až 400 litrů denně spotřebujeme na vaření a mytí. Když ale započí-
táme vodu, spotřebovanou v jídle, dostaneme se k 1000 až 5000 litrům na osobu a den,“ 
řekl autorovi této publikace Pasquale Steduto, vedoucí oddělení nakládaní s vodou FAO 
Organizace spojených národů.
Potraviny totiž v sobě zahrnují obrovské množství takzvané neviditelné vody. Například 
na výrobu kilogramu hovězího masa se spotřebuje až 15 tisíc litrů tekutiny. Vodou se 
napájejí zvířata, voda je nutná k výrobě krmiva, bez vody se neobejdou jatka ani zpraco-
vatelské závody. A také výroba energií, nutných k zemědělskému hospodaření a chovu 
skotu, je v mnoha ohledech závislá na vodě. Vysokou spotřebu vody přitom nevykazuje 
jen hovězí maso, ale i další běžné potraviny. Na kilogram skopového masa připadá podle 
statistiky FAO 10 tisíc litrů, o třetinu méně na “ vepřové. S konzumací jednoho kilogra-
mu sýra lidé zároveň „spotřebují?“ přes 5000 litrů vody, tedy takřka stejně, jako když si 
dopřejí kilogram vajec.
S jedním snědeným kilogramem ovoce zmizí v přeneseném slova smyslu v žaludku 
tisícilitrová vodní nádrž. „Málokdo si uvědomuje, že bez vody může člověk nejen zemřít 
žízní. Bez vody se ani nenají,“ uvedl Pasquale Steduto. Zatímco se tak Evropané podle 
něj dohadují, jak si v budoucnu zajistí dostatek elektřiny pro své počítače a televizory, 
svět včetně některých částí Evropy čelí mnohem vážnější hrozbě. A to hned ze dvou dů-
vodů. Globální oteplování, ať už způsobené činností člověka či nikoliv, přispívá 
k úbytku vodních zdrojů. Vědci předpovídají, že v důsledku klimatických změn bude 
stále častěji docházet k extrémním výkyvům počasí, doprovázeným na jedné straně ex-
trémně silnými srážkami, rychle odtékajícími z krajiny, na druhé straně dlouhým obdo-
bím sucha, spojeným s nedostatkem vody jak pro přímou spotřebu, tak pro zemědělství. 



Jenže ruku v ruce s tímto katastrofickým scénářem se zároveň očekává zejména v rozvo-
jových zemích populační exploze, v jejímž rámci by v roce 2050 mělo zeměkouli obývat 
devět miliard lidí, o celou třetinu víc než dnes.
 „S plnou vážností se musíme zabývat otázkou, zda země takové množství obyvatel do-
káže uživit. Pokud nebude dostatek vody, nebudou ani potraviny,“ uvedl Steduto. Ex-
perti předpokládají, že v polovině tohoto století vzroste celosvětová spotřeba potravin 
na dvojnásobek, což by znamenalo i dvojnásobnou spotřebu vody. Kde ji lidé vezmou? 
Zatímco mnozí pesimisté předpovídají dokonce budoucí války o vodu, FAO věří, že k 
podobným konfliktům nakonec nemusí dojít. A to za předpokladu, že bohaté země včas 
pomohou těm chudším při zavádění moderních technologií schopných využívat vodní 
zdroje s maximální možnou účinností a bez zbytečného plýtvání. Ukazuje se totiž, že 
čím jsou státy technologicky vyspělejší a bohatší, tím lepší je i produktivita jejich ze-
mědělství.
Příkladem může být Čína, kde míra produktivity při pěstování obilnin stoupla v sou-
vislosti s ekonomickým rozvojem za posledních 40 let více než trojnásobně. Latinská 
Amerika zaznamenala dvojnásobný nárůst. V subsaharské Africe se ale produktivita 
zemědělství od roku 1960 prakticky nezměnila, naopak mírně poklesla. To ukazuje na 
stále velké rezervy ve využívání vodních zdrojů. A je v zájmu nejvyspělejších států, aby 
chudým zemím předaly své vědomosti a pomohly jim efektivně využít každou kapku 
vody, kterou mají k dispozici.
I kdyby se kvůli vodě neválčilo, hrozí minimálně rozsáhlá migrace obyvatel, kteří se bu-
dou kvůli nedostatku základních potravin snažit za každou cenu přestěhovat jinam.
V souvislosti s hrozícím nedostatkem vody je podle FAO nutné zjistit, nakolik si lidé 
ještě mohou dovolit využívat půdu k jiným účelům než k výrobě potravin. Především jde
o míchání takzvané biosložky do paliva pro automobily. Co se může na první pohled 
zdát jako jedno z možných řešení budoucnosti automobilismu v časech rostoucí ceny 
ropy, se ve skutečnosti ukazuje jako velmi nebezpečný experiment.
Z 240 kilogramů kukuřice, které by mohly uživit jednoho člověka po celý rok, se totiž 
dnes vyrobí jen zhruba 100 litrů etanolu. „Vlády si tak musejí dobře rozmyslet, zda je 
lepší použít kukuřici k výživě, nebo k natankování nádrže jednoho jediného terénního 
automobilu,“ uvedl Steduto. FAO přitom úplně nezavrhuje pěstování plodin pro výrobu 
paliva, jen upozorňuje, že tento způsob zemědělského hospodaření nesmí být přímou 
konkurencí výroby potravin. To znamená, že plodiny pro energetické účely, náročné na 
vodu, by měly růst skutečně jen tam, kde se pro zemědělskou půdu nenajde jiné, „potra-
vinové“ využití.
Některé odborné studie zkoumají možnosti pěstování plodin pro biopaliva v řídce 
osídlených oblastech střední Afriky. Podobně jako u spotřeby energií však odborníci 
upozorňují, že ani v otázce spotřeby vody, a tedy i potravin zřejmě lidstvu nezbude nic 



jiného, než se uskrovnit a především přestat se zbytečným plýtváním jídlem 
a vodou. Ono biblické „jez do polosyta, pij dopolopita“ totiž už zdaleka 

neplatí jen jako návod k udržení dobrého zdraví.
Kdyby lidé v rozvojovém světě spotřebovávali tolik jídla jako v nejvy-

spělejších zemích, celosvětové problémy s vodou by zasáhly země-
kouli plnou silou už nyní. V Evropské unii dnes každý člověk

v průměru vyhodí do popelnice za rok 179 kilogramů potravin, 
což zase představuje mnoho tisíc litrů zcela zbytečně využité 

vody. Přes 1,4 miliardy lidí má nadváhu, 400 milionů osob 
trpí obezitou. Odborníci zároveň varují před tím, aby si 

Evropané, včetně Čechů, nemysleli, že problém nedo-
statku životodárné tekutiny se jich vůbec netýká

a je problémem Afriky či Asie. Zejména jižní státy 
Evropy se s nedostatkem vody pro zemědělství 

potýkají už v současné době. A vzhledem
k hospodářskému propojení evropských států 

nikdo v Evropě nemůže říci, že by se ho to 
netýkalo.



Také evropští politici už si údajně uvědomují, že omezení rizika akutního 
nedostatku vody k potravinové výrobě představuje pro svět možná ještě 
větší výzvu než hledání nových, ekologických zdrojů energie. „Když 
jsem studoval ekonomickou fakultu, učili jsme se, že voda patří ke 
třem komoditám, které jsou lidem k dispozici prakticky zadar-
mo. Jenže v případě vody už to dávno neplatí a v budoucnu 
nikdy platit nebude,“ řekl nedávno na semináři o vodě v 
Budapešti komisař Evropské unie pro životní prostře-
dí Janez Potočnik.
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Člověk vypije denně dva až čtyři litry vody. ve skutečnosti to je mnohem více, 
protože vodu obsahují také potraviny. podle propočtů tak každý den spotřebu-
jeme až pět tisíc litrů. Šťavnatý kus masa je doslova nacucaný vodou. tekutina 
je potřeba k napájení zvířat, k výrobě krmiv, při zpracování masa na jatkách,
k výrobě energie nutné pro provoz farem. hovězí 15 000 litrů skopové 10 000 
litrů vepřové 6 000 litrů kuřecí 2 800 litrů vejce 4 700 litrů sýr 5300 litrů peči-
vo 1 500 litrů ovoce 1 000 litrů luštěniny 1000 litrů mléko 900 litrů.
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propad biodiverzity
příliš divočiny škodí

velkým tématem, spojeným s přírodovědou, se stal v poslední době propad biodiverzity, 
tedy rozmanitosti druhů. Stovky vědců na celém světě prakticky každý den přicházejí 
s novými odhaleními hromadného úbytku hmyzu, ptáků či rostlin. I když se odhady značně 
liší, podle některých vědeckých studií je v Česku například vážně ohrožena až polovina ze 
160 druhů denních motýlů, 19 druhů už v poslední době zcela vymizelo.

A podobné zprávy přicházejí i z dalších evropských zemí. Nedávná německá studie došla 
za velké mezinárodní pozornosti k závěru, že v tamní přírodě zmizely v posledních 
27 letech až tři čtvrtiny létajícího hmyzu. Tento závěr vyplývá z porovnání statistických 
údajů, získaných amatérskými entomology v 60 přírodních rezervacích po celém Němec-
ku.
„Pokud přijdeme o hmyz, čeká nás ekologický armageddon,“ varovali autoři studie. Po-
době vědci ale zaznamenávají úbytek rostlin. I když v mnoha případech odborníci nevě-
dí, jaká přesná příčina stojí za úbytkem konkrétního rostlinného či živočišného druhu, 
v obecné rovině se hovoří o několika základních příčinách propadu biodiverzity.
Druhy mizí pochopitelně tam, kde člověk zničil jejich přírodní stanoviště, jako jsou 
například tropické pralesy nebo lesy ve střední Evropě. Druhým důvodem mohou být 
znečištění prostředí, chemizace nebo také klimatická změna.
V posledních letech se ale mezi vědci diskutuje i o tom, jak ke snížení biodiverzity při-
spívá, pro někoho možná paradoxně, i snaha člověka vrátit do krajiny „divočinu“ 
a ponechat část území ryze přírodním procesům.
Nemusí totiž zdaleka vždy platit, že tam, kde člověk nezasahuje do přírody, vzniká ”ráj 
biodiverzity“. Může tomu být přesně naopak. „Celá staletí totiž lidé svým hospodařením 
utvářeli krajinu tak, že svou činností přispívali ke krajině velmi rozmanité, plné velmi 
různorodých biotopů. A takový způsob hospodaření přispívá i k biodiverzitě,“ říká Milan 
Štěch z katedry botaniky Přírodovědecké fakulty JU.
Lidé prakticky až do padesátých let minulého století hospodařili tak, že i na poměrně 
malé rozloze se vedle sebe nacházely lesy, pastviny, plochy bezlesí, mokřady a další bio-
topy zcela rozdílného charakteru. Nešlo přitom o žádný ekologický záměr, ale 
o ryze praktickou záležitost. Člověk využíval hospodářsky les, pásl dobytek, sekal trávu, 
ovšem s jeho tehdejšími technickými možnostmi se jednalo o takové hospodaření, které 
krajinu zachovávalo v její různorodé podobě. Nebylo jako dnes možné posekat během 
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jednoho dne desítky hektarů louky. Vždy zůstala místa s vysokou travou, na která přišla 
řada později, dobytek se přesouval z jedné pastvy na druhou, páslo se i v lese. Různo-
rodost biotopů, odpovídající různorodosti hospodaření, zajišťovala dostatek životního 
prostoru pro širokou škálu organismů se zcela rozdílnými nároky.
„To se ale nástupem intenzivního zemědělského hospodaření a novými možnostmi tech-
niky radikálně změnilo,“ říká Štech. Krajina se místo dřívějšího mozaikovitého rozdělení 
na různé, ale těsně vedle sebe ležící biotopy, začala rozdělovat na rozsáhlé plochy ze-
mědělských lánů, lesů, průmyslových oblastí nebo divočiny, zarůstající křovím a lesem. 
„A to je také jedním z hlavních důvodů propadu biodiverzity,“ říká Štech. Na rozdíl od 
minulosti se už některé organismy, které ztratí svůj ideální biotop, nemohou přestěho-
vat do jiného v sousedství. Diverzita v krajině je mnohem menší.
Z krajiny tak rychle mizí určité rostliny a živočichové, zatímco jiným tento stav vyho-
vuje a rychle se šíří. A k propadu biodiverzity paradoxně přispívá člověk s jeho předsta-
vou, že pro záchranu mnoha živočišných a rostlinných druhů bude nejlepší, když se co 
možná nejrozsáhlejší území stanou národními parky bez lidských zásahů. „To je 
v mnoha případech omyl,“ říká docent Štech.
Výklad slova „divočina“ je totiž podle něj složitější, než se zdá. Pokud by chtěl člověk 
obnovit v Česku divočinu i s biodiverzitou jako před tisíci lety, musel by do krajiny 
vrátit i predátory a velká zvířata. Například divocí koně totiž dříve zajišťovaly to, co po 
nich převzal dobytek, chovaný člověkem. Spásaly určité druhy nenáročných rostlin 
a křovin, čímž pomáhaly těm náročnějším, rozrývaly kopyty zem a pomáhaly tak vy-
tvářet desítky různorodých biotopů. „I při pastvě vždycky něco zůstane, zvíře nespase 
všechno,“ říká Štech.
Hospodaření člověka v krajině, spojené s pastvou dobytka a dalšími činnostmi, tak 
v mnoha ohledech nahrazovalo při udržování biodiverzity celá staletí „úlohu“ velkých 
zvířat, která byla vyhubena nebo z krajiny zmizela. Ponechání krajiny zcela „ladem“ 
proto může mít podle vědců pro druhovou diverzitu kontraproduktivní účinek.
Česká botanická společnost se tak například ostře vymezila proti záměru ponechat bez 
lidského zásahu velkou část přírodní rezervace v údolí Oslavy a Chvojnice na jihozápad-
ní Moravě. Vědci zastávají názor, že pokud se lidé zcela vzdají své činnosti na území, 
které vždycky obhospodařovali, přispějí paradoxně k ekologické katastrofě. Z říčního 
kaňonu, který byl vždy centrem přírodní rozmanitosti, se stane krajina zarostlá hustým 
lesem. A to bude znamenat konec mnoha druhů živočichů a rostlin.
„Například jeden z našich nejkrásnějších a nejohroženějších brouků, zákonem chráněný 
krasec dubový, potřebuje k životu staré, osluněné duby. Ale staré duby v hustém lese 
nejsou osluněné, v konkurenci mladších stromů navíc rychle hynou,“ prohlásil docent 
Jan Farkač z České společnosti entomologické.
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Pokud podle něj lidé nechají krajinu v údolí Oslavy 
a Chvojnice zarůst lesem, kromě starých dubů zmizí 
z tohoto území i mnoho dalších chráněných druhů, 
jakými jsou například tesařík obrovský
a páchník hnědý. A podobných příkladů existuje 
celá řada. Tím, že se člověk přestane starat, biodi-
verzitě nepomáhá, ale naopak jí v mnoha případech 
výrazně škodí. A to třeba právě z toho důvodu, že 
dřívější plochy bezlesí nahrazuje les.
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krajina pampelišek

Snaha zachovat biodiverzitu je obecně dnes předmětem rozsáhlého vědeckého výzkumu 
napříč mnoha obory. A vědci se svými studenty někdy docházejí k pro laika překvapivým 
závěrům a doporučením. Z jejich pohledu totiž může být indikátorem budoucí ekologic-
ké katastrofy v české i evropské krajině i obyčejná pampeliška.
Žluté louky, poseté pampeliškami, sice lahodí oku a inspirují malíře a básníky, botanici 
v celé Evropě ale začínají před pampeliškami varovat. Jejich současné rozšíření, které 
nemá v historii obdoby, totiž skutečně ukazuje na cosi nezdravého. Pokud pampelišky 
„obsadí louku“, znamená to, že vytlačily ze svého teritoria prakticky všechny ostatní 
květiny. A to se z určitých důvodů skutečně děje ve stále větší míře.
Bavorské ministerstvo životního prostředí zveřejnilo v roce 2016 výsledky dva roky trva-
jícího průzkumu biodiverzity v kulturní krajině, které potvrdily, že v porovnání se stej-
ným výzkumem prováděným před 25 lety se z kdysi bohatých luk plných různých druhů 
květin a rostlin stala prakticky monokulturní krajina posetá jen travou a pampeliškami. 
„Pampeliška je takovým druhem luční květiny, která má ojedinělou schopnost vyrovnat 
se s následky průmyslového zemědělství,“ uvedl na závěr studie bavorský botanik Bernd 
Raab.

„ Unikátní stepi a lesostepi plné ohrožených druhů zarůstají hustým lesem, který je 
biologicky podstatně chudší,“ vysvětluje profesor Karel Prach z katedry botaniky PřF. 
Zarůstání otevřených lesů a bezlesí je podle vědců významnou příčinou ochuzování naší 
přírody. „Je nezbytné lesy prosvětlit, pást v nich. A vůbec pečovat o rezervace tak, aby 
to vyhovovalo ohroženým organizmům, které v nich žijí. Zní to jako samozřejmost, ale 
velmi často se to neděje,“ upozornil v článku pro časopis Vesmír Lukáš Čížek z Entomo-
logického ústavu Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích.
Snaha vědců vrátit krajině její dřívější rozmanitost a tím i druhovou pestrost, však čas-
to naráží na nepochopení veřejnosti. A to třeba v případech, kdy jako ochránci přírody 
obhajují zachování „vojenského režimu“ v současných vojenských újezdech. Jenže vy-
světlení je jednoduché. Tanky a těžká technika se v těchto přírodních územích chovají 
jako „pratuři“ či „divocí koně“. Narušují půdu a vytvářejí desítky různorodých biotopů 
a rostlinných či živočišných stanovišť, která by jejich činností zarostla lesem, křovím 
nebo několika málo druhy nenáročných rostlin.
S podobným cílem počítá i světoznámý projekt návratu divokých koní a některých dal-
ších původních druhů velkých kopytníků do bývalého vojenského prostoru Milovice. 
Velká zvířata svým pohybem, chování a pastvou poměrně zásadním způsobem přispívají 
k zachování druhové rozmanitosti.
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Pampelišce se dobře daří i na loukách, které zemědělci kvůli vyšším výno-
sům přehnojují. „Pampeliška je extrémně dobrý spotřebitel dusíku. Když má 
dostatek živin, vytlačuje z louky prakticky všechny ostatní květiny kromě 
sedmikrásek a několika dalších druhů květin. Jednoduše je obroste,“ uvedl 
Jörg Ewald, profesor botaniky na univerzitě ve Weihenstephanu-Triesdorfu. 
Přežije hnojení i sekání.
Závěry unikátní bavorské studie přitom potvrzují i botanici z Jihočeské uni-
verzity. „Nejde přitom o to, že by pampeliška představovala nějaký invazivní 
druh. Její současné rozšíření je pouze ukazatelem toho, jak lidé zacházejí 
s přírodou,“ říká Štech. Rozšíření pampelišky na úkor jiných květin nahrává 
podle Štecha i skutečnost, že se dnes tráva na loukách nesuší, ale prakticky 
ve všech případech silážuje. Z neprodyšných obalů, do nichž se posekaná píce 
ukládá, už nic, ani semena, neunikne.
Fakt, že kulturní krajina v celé střední Evropě kvůli změně způsobu hospo-
daření ztrácí svou druhovou rozmanitost, však neznamená pouhou vizuální, 
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pro člověka neškodnou změnu. „Pro život na zeměkouli mají obrovský význam opylovači 
rostlin. Ti jsou v mnoha případech závislí na určitých druzích lučních květin, které 
z krajiny kvapem mizí,“ upozorňuje Milan Štech. 
Například orchideje, kdysi na českých loukách běžné, jsou dnes naprostou vzácností, 
stejně tak upolín a mnoho dalších druhů. S mizejícími rostlinami ale mizí i hmyz, který 
slouží jako potrava zase pro další živočichy. „Podobné je to s motýly, kterých rapidně 
ubývá,“ říká Štech.
Otázkou zůstává, jak lze tak radikálnímu propadu biodiverzity zabránit. Kromě změ-
ny hospodaření v krajině a nejrůznějších vědeckých projektů, spojených s vytvářením 
různorodých biotopů, může k zachování druhové rozmanitosti přispět svým dílem 
prakticky každý. A to třeba tím, že místo posekání zahrady na milimetrový „pažit“ bude 
zahradu udržovat tak, aby na ní vždy zůstaly ostrůvky „divočiny“, vhodné jako domov 
pro mnoho různých organismů.
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příroda se stěhuje do měst
rezervace uprostřed aglomerací

pokud z krajiny mizí různé druhy flóry a mění se kvalita půdy, vyvolává to pochopitelně 
i změny v druhové skladbě živočichů. A tento fakt má někdy překvapivé důsledky. Zatímco 
lidé z měst hromadně vyrážejí do přírodních rezervací, aby se nadýchali čerstvého vzduchu 
a setkali se s divokou přírodou, řada vzácných či méně vzácných druhů zvířat a hmyzu se 
naopak stěhuje opačným směrem. Město jim dnes totiž často nabízí lepší podmínky 
k životu než volná krajina.

Stěhování řady vzácných živočichů z „přírody“ do lidských aglomerací pozorují už dlou-
ho jak ornitologové, tak entomologové. Například z ulice Na Sadech v Českých Budějo-
vicích, kterou každý den v nekonečných kolonách projíždějí tisíce automobilů, autobusů 
a trolejbusů, na oknech se usazuje popílek, se v poslední době stal doslova ptačí ráj.
V parku, který k ulici přiléhá, hnízdí stovky havranů, kterým na rozdíl od lidí, jak se 
zdá, žádný smog ani hluk nevadí. Právě naopak. Jako by havrany tato městská negati-
va přitahovala. První pár černých ptáků se na kaštanech a platanech v ulici Na Sadech 
údajně usadil v roce 1950, jak ale postupně rostl automobilový provoz, kolonie se ze-
jména v poslední době každým rokem rozšiřuje a dnes čítá až 300 jedinců. 
Otázka, proč si havrani vybrali k jarnímu hnízdění právě tak zamořenou a hlučnou část 
města, zůstává pro ornitology záhadou. Jedním z možných vysvětlení je ale domněnka, 
že ptáci volí takzvaně menší zlo. Na hluk i smog se dá zvyknout stejně jako na stovky li-
dí, které denně procházejí pod ptačími hnízdy. Zato se ale tito opeřenci vyhnou dravcům 
a dalším predátorům, kteří by je ve volné přírodě mohli napadnout. A k tomu ještě jeden 
bonus: ve městě, plném odpadků najdou vždy dostatek potravy.
Havrani však zdaleka nejsou jedinými zástupci ptačí říše, kteří se řídí podobnou filo-
zofií. Například v Praze hnízdí už třetí rok za sebou vzácní sokoli stěhovaví. Tito ptáci 
se živí především holuby, kterých je ve městě tolik, že si dravci mohou vybírat. Kromě 
ptáků ale objevili kouzlo života v rušné aglomeraci i zástupci řady dalších skupin ži-
vočichů. Paradoxně se tudíž stává, že v městském parku lidé zahlédnou zvíře, které ve 
volné přírodě nikdy neviděli. 
V Praze žijí divoká prasata, kuny, lišky, mufloni i srnčí zvěř. Pokračující výstavba růz-
ných satelitů a intenzivní zemědělská činnost vytlačují zvířata z volné krajiny a řada 
zvířat a živočichů prostě našla alternativu v životě přímo ve městě. Zvířata přežívají 
v městské divočině nejen v parcích, ale i na nejrůznějších stavbách, v nefunkčních prů-



myslových areálech a zanedbaných zahradách. Sice se musejí vyrovnat ve městě s hlu-
kem a špatným vzduchem, jenže schopnost adaptace je u zvířat velmi silná a z lidského 
pohledu možná až neuvěřitelná.
A nejde jen o vysloveně městské prostředí. Ve vojenském prostoru Boletice na jihu Čech 
dnes žije kriticky ohrožený chřástal polní. A to se na cvičišti často střílí z tanků a děl 
nebo vojáci střílejí ze samopalů. Na hluk si ptáci rychle zvykli. Mnohem větší ohrožení 
pro chřástaly představuje intenzivní zemědělská činnost, která do vojenského prostoru 
nezasahuje. Podobné je to s adaptací zvířat na život v aglomeraci.
 Do měst se však nestěhují jen velká zvířata a ptáci, ale například i vzácný hmyz nebo 
hadi. A to paradoxně také kvůli tomu, že v husté zástavbě přibývá zanedbaných ploch, 
stavenišť nebo opuštěných ruin, které roky čekají na renovaci. Zatímco taková místa 
jsou z lidského pohledu nevzhledná a málokdo by je chtěl navštěvovat, různým vzácným 
živočichům nabízejí ideální úkryt. 
Mnohé developery a stavebníky pak může čekat nemilé překvapení. Když chtějí konečně 
stavět na zanedbaném a neudržovaném pozemku, který nechali několik let ležet ladem, 
mohou jim ve stavbě bránit zákony na ochranu přírody. V mezidobí se totiž na místě 
usadily chráněné živočišné druhy. Podobných příkladů existuje bezpočet nejen v aglo-
meracích. Když se například společnost ČEZ před deseti lety rozhodla, že postaví vedle 
jaderné elektrárny mezisklad vyhořelého jaderného paliva, překvapivě narazila nikoliv 
na odpor protitemelínských aktivistů, ale přírodovědců. V opuštěném a zanedbaném 
mokřadu, plném stavební suti a špíny, který měl být zavezen zeminou ze stavby mezi-
skladu, totiž biologové našli více vzácných živočichů než někde na Šumavě.
V těsném sousedství temelínské elektrárny žila například užovka obojková, svižník 
polní, střevlík Scheidlerův, otakárek fenyklový, batolec červený, potápka malá nebo 
ptáci bramborníček hnědý a ťuhýk obecný. Takové prostředí, které je z lidského pohledu 
nevzhledné, totiž doslova přitahuje řadu vzácných druhů živočichů. A je jedno, zda jde 
o okolí Temelína nebo třeba rumiště v centru Prahy. 
Entomolog Martin Konvička z Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity ale uvádí 
i další výhody, které zvířatům a hmyzu poskytuje život ve městě. Město totiž živoči-
chům nabízí i něco, co ve volné krajině postupně ztrácí, tedy pestrost krajiny. Ta je dnes 
překvapivě v aglomeraci v některých případech zřetelnější než na venkově s lány polí, 
osázenými třeba řepkou. „Živočich potřebuje krajinu různorodou. V jednom prostředí se 
ukrývá, ve druhém nachází potravu, v jiném se pohybuje,“ říká Konvička. Tím, že je ze-
mědělská krajina stále unifikovanější, přichází řada druhů živočichů o důležitý životní 
prostor, který nachází paradoxně ve městech. „Jedná se zejména o předměstí nebo pří-
městské části, kde jsou zahrádky, stejně jako parky, nevyužívané areály, skládky nebo 
malé vodní plochy,“ říká Konvička. 
I v samotném centru Prahy našel tým Martina Konvičky v rámci rozsáhlé a široce publi-



kované studie například řadu druhů motýlů, 
které lidé ve volné krajině mohou spatřit jen 
těžko. „Jde třeba o modráska rozchodníkové-
ho nebo ostruháčka dubového,“ říká Konvič-
ka. Zajímavé podle něj je, že zatímco některé 
polní druhy hmyzu nebo motýlů vyhledávají 
spíše okrajové části měst, doménou lesních 
druhů bývá samotné centrum města. „Je to 
kvůli tomu, že tyto druhy žijí jen v keřích 
nebo korunách stromů, se zemí prakticky 
nepřijdou do styku,“ říká Konvička. Těmto 
živočichům tak nevadí, co se děje na zemi, 
zda se seká tráva, nebo je půda vydlážděná. 
Vzácní lesní motýli podle Konvičky žijí třeba 
v parku na Karlově náměstí. „A jejich celko-
vý výskyt je prakticky stejný jako na srov-
natelných plochách ve volné přírodě,“ říká 
Konvička.
Pokud by lidé chtěli vzácným živočichům po-
moci, aby nadále mohli pozorovat „divočinu“ 
přímo ve městě, mohou podle Konvičky zlep-
šit životní podmínky nejen tím, že nechají 
zcela ladem nějaký stavební pozemek nebo 
neopraví ruinu domu. „To není nutné, někdy 
stačí opravdu málo,“ říká Konvička. Jestliže 
někdo seká u domu zahradu, měl by alespoň 
malou, nepatrnou část zahrady ponechat 
dočasně bez sekání a údržby. Podobné by 
to mělo být v parcích. Například v Českých 
Budějovicích se přírodovědci s vedením měs-
ta dohodli, že se část zatravněného nábřeží 
podél řeky Vltavy nebude sekat. A to kvůli 
výskytu motýlů. Důvod vysvětlují speciál-
ní cedule a nikdo kvůli neposekané trávě 
neprotestuje. „Podobně mohou na některých 
místech ve městech zůstat například tlející 
stromy. Přírodě to pomůže a lidem neublíží,“ 
míní Konvička.

některým živočichům se ve městech libí. 
například havranům v Českých Budějovicích.
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řeč stromů
tropická biologie zkoumá tajemství pralesů

tropické pralesy zkoumají biologové už nejméně 250 let. A to z jednoduchého důvodu. 
druhové bohatství tropické fauny a flóry nemá na světě obdoby. navíc se dnes jedná 
o poslední zbytky opravdu divoké, člověkem nedotčené přírody na zeměkouli. pro biology 
tedy tropické pralesy představují ideální prostředí k výzkumu nejen samotných rostlin, 
zvířat, hmyzu a mikroorganismů, ale také k tomu, aby odhalili jejich vzájemné vazby. vý-
zkum tropických pralesů má zásadní význam pro mnoho vědeckých oborů. pralesy a jejich 
složitý ekosystém jsou v centru zájmu například farmaceutických firem, které v nich hle-
dají inspiraci pro vývoj nových léčiv, odhalení jejich tajemství může pomoci i zemědělcům, 
pěstitelům rostlin nebo lesníkům.

Na příkladu Vojtěcha Novotného z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské 
univerzity se přitom ukazuje, že výzkum tropických pralesů nemusí být zdaleka jen 
doménou australských, brazilských nebo amerických vědců, kteří mají k pralesům přece 
jen blíže než Češi. Právě naopak. Vojtěch Novotný založil před takřka dvaceti lety na 
Papui-Nové Guinei vědeckou stanici, která dnes představuje jakousi výkladní skříň tro-
pické biologie pro celý svět a sbírá jeden vědecký úspěch za druhým. A od Čechů se učí 
nebo alespoň žádá o radu i mnoho dalších tropických biologů ze zahraničí.
Fakt, že se Vojtěch Novotný a jeho tým těší na Papui širokému mezinárodnímu uznání, 
přitom nevyplývá jen z odborných kvalit českých vědců a množství citací z jejich výzku-
mu ve vědeckých časopisech. Jde také o to, že čeští vědci se dokázali nejlépe adaptovat 
v obtížných podmínkách v zemi, která dnes trpí nejvyšší mírou kriminality na světě. 
Pokud tedy v této publikaci hovoříme o vědeckém dobrodružství, které nabízí studium 
přírodních věd, pak pro práci v týmu Vojtěcha Novotného, to platí dvojnásob.
Čeští vědci na Papui například zkoumají chemické reakce stromů, napadených škůdci. 
Už totiž vědí, že strom, napadený třeba housenkou, je schopen předat informaci 
o svém napadení na dálku predátorům těchto housenek, například ptákům, kteří škůdce 
začnou likvidovat. Vědcům se podařilo zjistit, že v housenkou okousaném listu dojde k 
určité chemické reakci, která vyšle signál o napadení nejen predátorům, ale i okolním 
stromům. S nadsázkou řečeno, je to jako v nějaké pohádce nebo slavném filmu Avatar. 
Stromy spolu opravdu dokáží komunikovat. A ještě poslat zprávu ptákům.
To je v tropickém pralese obzvlášť důležité. Ptáci totiž uvnitř neprostupného pralesa 
hledají potravu v hlubokém šeru či prakticky potmě. A musejí se tedy řídit i jinými 
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smysly než je zrakem. Výzkum komunikace mezi ptáky a stromy nebo stromy navzájem 
přitom může mít hluboký význam pro budoucnost, včetně možného komerčního využi-
tí. Hlubší poznání této neviditelné řeči v přírodě by mohlo přispět k pokroku v ochraně 
proti škůdcům v jiných lesích a hospodářské krajině, aniž by se muselo využívat tolik 
chemických postřiků.
Novotného tým se zapojil i do unikátního, nebývale komplexního celosvětového poku-
su. Je totiž známo, že v tropech žije mnohem více druhů živočichů než v oblastech blíže 
pólům. Otázkou však zůstávalo, jestli jsou směrem k rovníku silnější i vzájemné vazby 
mezi druhy. V rozsáhlém výzkumu na to hledalo odpověď 40 výzkumníků na 
31 lokalitách rozptýlených po celém světě, v rozmezí 11 635 kilometrů dlouhého gra-
dientu zeměpisné šířky. Vědci použili tisíce housenek vyrobených z dětské plastelíny, 
které přilepili na listy stromů a poté je nechali vystavené útokům predátorů, jako jsou 
ptáci a mravenci. Podle otisků zobáků či kusadel do plastelíny vědci pak určovali, jak 
časté jsou útoky predátorů, jak dlouho housenka vydrží i jací predátoři na ni zaútočili. 
Studie byla zveřejněna v prestižním vědeckém časopise Science. 
„Čelisti mravenců zanechávají dvě malá bodnutí, zatímco po ptačích zobácích zůstane 
otisk tvaru V po obou stranách housenky. Savčí otisky zubů jsou také opravdu lehce 
identifikovatelné," popisuje detaily studie členka Novotného Týmu na Papui Kateřina 
Sam. Při výzkumu instalovala a sledovala falešné housenky ve třech lokalitách. Jednalo 
se o smíšený les v Pošumaví, tropický prales na Papui Nové Guinei a v eukalyptový les 
v Austrálii. Z práce Kateřiny Sam vyplynulo, že si na housence v Čechách chtělo pochut-
nat stejně ptáků jako mravenců, ale v tropech s jasnou převahou útočí dravý hmyz. 
„Lidé si často myslí, že obratlovci jsou nejdůležitějšími predátory hmyzu v tropických 
oblastech, ale ptáci ani savci nebyli skupinou zodpovědnou za nárůst intenzity preda-
ce na rovníku. Byl to právě dravý hmyz, zejména mravenci a vosy,“ vysvětluje Kateřina 
Sam. To ukazuje, že v tropech je role dravého hmyzu klíčová při kontrole býložravých 
škůdců, a pomáhá nám to pochopit, proč svět, včetně zemědělské úrody na polích, zů-
stává zelený a není zcela zkonzumován hordami housenek. 
Z výsledků celého výzkumného projektu pak vědci vypočítali, že na rozdíl od housenky 
na rovníku, která má největší šanci na to být napadena predátorem, má housenka poblíž 
pólu už jen osminové riziko takového útoku. Fascinující bylo i to, že výsledek nebyl jen 
zrcadlený na obou stranách rovníku, ale také se projevoval se změnami nadmořské výš-
ky. "Pohybujete-li se po horském svahu, zjistíte stejný pokles v riziku napadení jako při 
pohybu směrem od rovníku k pólům. To naznačuje, že interakce mezi druhy mohou být 
globálně ovlivňovány stejným hybatelem," říká Kateřina Sam. 
Unikátnost této ekologické studie spočívala v ohromné komplexnosti navrženého poku-
su, která byla možná jen díky obrovskému společnému úsilí mezi výzkumnými pracov-
níky po celém světě. „Jako ekologové si obvykle klademe otázky o procesech, které jsou 
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mnohem rozsáhlejší, než aby byly zvládnutelné jediným výzkumníkem nebo týmem. 
Navržením pokusů tak, že je lze rozdělit do menších částí, můžeme zapojit vědce z ce-
lého světa a spolupracovat na tom, abychom pochopili širší obrázek," vysvětluje česká 
ekoložka. Vědci na všech lokalitách použili stejné metody a postupy, navíc ale měli 
i naprosto totožné falešné housenky. Ty byly vytvořeny na univerzitě v Helsinkách ve 
Finsku ze stejné zelené plastelíny a byly i stejného tvaru. Dokonce i lepidlo použité 
k jejich přilepení na rostliny bylo zahrnuto do soupravy, kterou každý výzkumník obdr-
žel, aby byl zajištěn stejný vzhled a vůně housenek. Po vystavení na rostlinách se pak 
housenky opatrně oddělily od listů a vrátily se v malých plastových lahvičkách zpět do 
Helsinek, kde malý tým vědců ověřil identitu kousanců predátorů. Pouze tak mohla být 
zajištěna srovnatelnost výsledků pokusu z různých lokalit.
Výzkum českých vědců na Papui se dotýká i odpovědi na naléhavou otázku, proč na ze-
měkouli ubývají ptáci. Ptáků totiž skutečně ubývá, a to nejen v hospodářské krajině 
v civilizovaných zemích, ale také v tropických pralesích. I ornitologové přitom přizná-
vají, že snižování počtu opeřenců nelze vždy vysvětlit objektivními příčinami, jako jsou 
změny zemědělského hospodaření, případně zhoršením životního prostředí v určité 
lokalitě.
„Ptáků skutečně v celosvětovém měřítku ubývá. V některých případech příčiny známe, 
může to být třeba narůstající intenzita zemědělského hospodaření, v jiných ale úbytek 
stále zůstává záhadou,“ říká Zdeněk Vermouzek, předseda České společnosti ornitolo-
gické. Podle zjištění ornitologů totiž ptáci v posledních desetiletích skutečně mizí 
i z některých ryze přírodních oblastí, minimálně dotčených lidskou činností. A příkla-
dem mohou být právě tropické pralesy.
Výzkum komunikace „fauny a flóry“ v pralesích a jejich vzájemných vazeb by tedy mohl 
vést k objasnění otázky, která trápí vědce na celém světě. Ptáci totiž představují důleži-
tou součást ekosystému, v němž eliminace jedné části může způsobit významné změny 
i v jiných částech a vzájemných vztazích. A nejde přitom jen o pralesy, ale i o intenzivně 
využívanou krajinu v civilizovaných zemích. Výsledky výzkumu z „pralesní laboratoře“ 
proto mohou mít skutečně celosvětový význam.
Neplatí to jen o ptácích, ale také o hmyzu. Tým Vojtěcha Novotného dlouhodobě zkou-
má interakce mezi hmyzem, jeho životní potřeby i regulaci hmyzích populací predátory. 
Časově náročné studie potravních vztahů zkoumají, co se stane, když jisté druhy do sys-
tému přidáme, nebo je z něj naopak vyloučíme. I tento výzkum má hluboký význam pro 
budoucnost a způsoby ochrany přírody. A Papua k němu nabízí ideální příležitost.
Pro srovnání: Novotného tým zjistil, že v jednom studovaném pralese na Nové Guineji 
žije na dvou stech druzích stromů téměř deset tisíc druhů býložravého hmyzu. Tento 
systém zahrnuje zhruba padesát tisíc potravních vztahů mezi určitým druhem hmyzu 
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a druhem stromu.
Stejný tým se proslavil i odhadem druhového bohatství hmyzu na planetě, 
což je veličina, kterou zřejmě nikdy nebude možné objektivně spočítat. Proto 
se někteří vědci pokusili už v hluboké minulosti použít metodu určení této 
veličiny tím způsobem, že spočítali hmyz vázaný na jeden druh stromu 
a výsledek vynásobili světovým počtem druhů stromů k odhadu pro celý 
svět. Například anglický entomolog John Obadiah Westwood odhadl v roce 
1833 za použití této metody celkový počet druhů hmyzu na půl milionu. O 
150 let později použil stejnou metodu ekolog Terry Erwin na svoje vzorky 
hmyzu, získané sběrem z korun tropických stromů, postříkaných insektici-
dem. Z jediného druhu stromu v Panamě mu opadalo 682 druhů brouků. 
Na tomto základě pak dospěl k celosvětovému odhadu 30 milionů druhů 
hmyzu, žijících na 50 tisících druzích dřevin.
Čeští vědci na Papui však strávili roky studiem toho, jaký hmyz je na urči-
tých stromech v tropech skutečně „doma“ a jaký se na stejném vyskytuje 
náhodou. A přitom zjistili, že většina těchto hmyzích druhů na stromech 
jsou pouze „nezainteresovaní turisté“, nikoliv stálí obyvatelé určitých stro-
mů, vázaní k němu na základě potravního řetězce. Proto Vojtěch Novotný 
se svým týmem opravil Erwinův odhad celosvětové diverzity hmyzu na šest 
milionů druhů, z nichž jenom asi milion je vědecky popsán.
Tato studie českých vědců byla v roce 2002 s velkým ohlasem publikována 
v nejprestižnějším vědeckém časopise Nature. Mnozí odborníci totiž vždy 
považovali Erwinův odhad za příliš nadnesený a nikdy ho úplně nepřijali. 
Naopak revize tohoto odhadu týmem Vojtěcha Novotného, byla přijata 
v odborných kruzích velmi kladně a dodnes je považována za dosud nejrea-
lističtější odhad. „A to i přesto, že jsme přes noc způsobili vyhynutí 25 milio-
nů virtuálních druhů hmyzu,“ říká se smíchem Vojtěch Novotný.
Tropičtí biologové mají pochopitelně stejně jako všichni ostatní vědci oproti 
svým předchůdcům výhodu v tom, že vedle terénního průzkumu, bez kterého 
se stále neobejdou, mohou využívat i nejmodernější počítačové technologie 
a důkladné laboratorní rozbory. Na pocitu úžasného dobrodružství, který 
tropickou biologii doprovází, to ale nic nemění. Právě tropický prales a jeho 
složitý ekosystém totiž představuje doslova živnou půdu pro objevy, na které 
svět teprve čeká.
Vědci, včetně českých, se však kromě „přírodních nástrah“ musejí při vý-
zkumu vyrovnat i s nástrahami zcela jiného druhu. Stanice na Papui byla 
několikrát přepadena, přepadení i vraždy jsou v této oblasti světa na denním 
pořádku. V roce 2008 takovou událost zažila i Kateřina Sam. „Skupina Papu-
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ánců přepadla stanici, na níž jsem byla ještě se čtyřmi papuánskými kolegy“. Útočníci 
vzali peníze a nějaké věci, muže zmlátili a celý kemp zapálili. Kateřinu Sam také chtěl 
jeden z útočníků uhodit, ale podařilo se mu pouze srazit jí brýle. Pak útočníka velitel 
skupiny zastavil s tím, že nemá ženě ubližovat.
Útočníci však Kateřině Sam svázali ruce za zády gumou, vyříznutou z pneumatiky a vy-
pustili ji do pralesa. V něm strávila noc a téměř dva dny, než došla do vesnice a zavolala 
pomoc. Několikrát se pokoušela pouta vzadu za zády rozedřít o kameny, ale neúspěšně. 
Se svázanýma rukama i spala. Při chůzi si pak v neprostupném pralese nemohla prose-
kávat cestu mačetou. Navíc neměla brýle. Do vesnice proto dorazila tehdy čtyřiadvaceti-
letá bioložka ošlehaná a poškrábaná od větví a s kůží plnou pijavic.
„Na zápěstích mám dodnes jizvy, půl roku jsem měla poškozené nervy na rukou. Každo-
pádně jsem musela po příchodu do vesnice vypadat hrozně,“ svěřila se se svými zážitky 
Kateřina Sam. Její cesta pralesem s rukama, svázanýma za zády, přitom nebyla zdale-
ka jediným jejím zážitkem, spojeným se zdejší vysokou kriminalitou. V roce 2016 Sam 
zažila i přepadení restaurace, do které pozvala po úspěšném projektu šest svých papu-
ánských kolegů na večeři. Sotva si objednali a dostali jídlo, vtrhli tam ozbrojenci, kteří 
předtím přemohli a zranili ochranku restaurace.
 Vysoká kriminalita na Papui má hned několik důvodů. Jedním z nich jsou prodeje půdy. 
Některé papuánské kmeny prodají půdu těžařským společnostem a členové kmene se 
pak odstěhují i s penězi někam do měst, kde ale za čas všechno utratí. A protože nemají 
z čeho žít, tíhnou ke kriminalitě.
Vědci na Papui tedy musejí být neustále ve střehu. Kateřina Sam potvrzuje, že nemůže 
chodit nikam sama, vždy jí někdo doprovází. I když jde na záchod. Podobně se ale cho-
vají i obyvatelé hlavního města Port Moresby. Lidé, žijící v domech, si nedovolí vyrazit 
z domu na procházku po šesté večer. „Papua je krásná, ale trochu mi tam chybí ta svobo-
da. Prostě si někam vyrazit sama beze strachu,“ říká Sam.
Přesto na Papui zůstává a pokračuje ve vědecké práci. Ani přepadení, po němž putovala 
dva dny pralesem, jí neodradilo. Stejně jako další české vědce, kteří v oblasti působí. 
Důvod je jednoduchý. 
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papua-nová Guinea má sice 
nejvyšší míru kriminality na 
světě, na druhé straně je to 

ale oblast, která vědcům 
nabízí neskutečně široké 

možnosti výzkumu.
„A vědec prostě musí počítat s tím, že ten výzkum má i své stinné stránky,“ vypráví Sam.
Svůj čas tráví střídavě v Českých Budějovicích a na Papui společně se svým manželem, 
vědeckým kolegou a rodilým Papuáncem, a jejich synem. 
Čeští vědci z Novotného týmu si každopádně získali světovou proslulost jak svými 
vědeckými úspěchy, tak schopností přežít a pracovat v zemi s největší kriminalitou na 
světě. Novotný se dokázal v maximální možné míře sžít s místní kulturou, najít důležité 
kontakty a vytvořit tým, schopný pracovat v papuánských podmínkách. Ví, na koho se 
obrátit, spolupracuje při výzkumu s místními odborníky i terénními pracovníky, což vů-
bec není jednoduché. Rizika, spojená s kriminalitou, nikdy nelze úplně vyloučit, ovšem 
jestli se někdo ze zahraničních vědců umí na Papui pohybovat, tak je to právě Vojtěch 
Novotný a jeho tým.
Když například dostali Australané obrovskou zakázku na ornitologický průzkum Papui, 
po několika měsících práci vzdali. Nedokázali najít totiž dostatek místních terénních 
pracovníků, kteří by mohli a uměli tuhle práci dělat. Tak zakázku získali Češi.
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indonésie v plamenech
poptávka po palmovém oleji a její důsledky

celosvětový věhlas, který si vědci Jihočeské univerzity a zejména vedoucí týmu vojtěch 
novotný získali svým výzkumem na papui, jim přitom dovoluje erudovaně komentovat 
i různé snahy o záchranu tropických deštných pralesů. pralesy totiž trpí nejen intenzivní 
těžbou dřeva a pokračující zástavbou, ale také třeba přeměnou pralesních ekosystémů na 
palmové plantáže. té v mnoha případech předcházejí uměle založené požáry s cílem prales 
spálit, aby uvolnil místo právě „olejným“ palmám. Z nich totiž mají domorodci kvůli pro-
dukci palmové oleje reálný užitek.

Zatímco ale mnozí ekologové a ochránci přírody vyzývají k tomu, aby lidé nejedli potra-
viny, obsahující palmový olej a bojkotovali výrobky takových výrobců, Vojtěch Novotný, 
který v pralese strávil už 20 let, má na věc trochu jiný názor. "Nemůžeme nutit třeba 
Indonésany, aby zůstali dobrovolně chudí," říká profesor Novotný.
K rozsáhlým požárům v indonéských pralesích, které sleduje celý svět, podle něj při-
spívá hned několik okolností. Prvotní je samozřejmě snaha prales vypálit a nahradit ho 
plantáží, přinášející nezanedbatelný zisk místní komunitě. A požár představuje nejjed-
nodušší cestu k založení plantáže. K požárům by ale podle profesora Novotného nikdy 
nemohlo dojít, kdyby zároveň indonéské deštné pralesy netrpěly nezvyklým suchem.
To je způsobeno meteorologickým jevem, zvaným El Niňo. Jde o úkaz, při němž se mění 
cirkulace větru nad Tichým oceánem. Většina srážek proto spadne nikoliv nad pevninou, 
ale nad mořem. El Niňo se pravidelně opakuje zhruba každých pět let, příčiny neznáme. 
Jisté je, že někdy je tento jev silnější a někdy slabší. V roce 2015 byl nejsilnější za zhru-
ba dvacet let.
A proč suchem trpí právě Indonésie? El Niňo přináší sucho zejména do jihovýchodní 
Asie a na sever Austrálie. Za normálních okolností by vznik rozsáhlého požáru v dešt-
ném pralese byl prakticky nemožný. Oheň se může šířit pouze při suchu. Navíc rozsáhlé 
plochy pralesa v Indonésii stojí na rašelinovém podloží. Když vrchní vrstva rašeliny vy-
sychá, opět to přispívá k šíření ohně. A do vzduchu se při požáru navíc dostává obrovské 
množství kysličníku uhličitého.
Otázkou samozřejmě zůstává, proč požáry uměle zakládají především Indonésané a ni-
koliv v takové míře příslušníci dalších národů, žijících v deštných pralesích. I to má ale 
podle profesora Novotného své vysvětlení. Jedním z důvodů může být fakt, že Indonésa-
né nejsou na rozdíl třeba od Papuánců pralesní lidé, jsou to prakticky lidé z rýžovišť. 
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Nemají k pralesu takový vztah jako domorodci, kteří v něm celý život žijí stejně jako 
jejich předci. Prales je z pohledu mnoha Indonésanů překážkou v tom, aby se mohli mít 
lépe. Žádný zisk jim totiž na rozdíl od palmových plantáží nepřináší.
Palma olejná je přitom určitě nejlukrativnější plodina v nížinných oblastech jihový-
chodní Asie. „Třeba pěstování kopry se dnes nevyplatí, pěstování kakaovníků má zase 
velkou konkurenci v Africe,“ říká Vojtěch Novotný. Nejde ale o to, že by z pěstitelů pal-
my byli milionáři. Ale už malá palmová farma může zajistit rodině slušné živobytí, rodi-
če mohou posílat děti do školy, zajistit si základní životní standard. A pokud jde o velké 
těžařské firmy, ty zase mohou dát lidem práci. Když už prales shoří, výsadba palem 
přitom představuje podle Novotného pragmatické řešení. Nechávat oblasti vypáleného 
pralesa ležet ladem by byl nesmysl. A životnímu prostředí by to nijak nepomohlo.
Lze tedy ale vůbec zabránit tomu, aby Indonésané své pralesy spalovali? Vojtěch Novot-
ný tvrdí, že řešení skutečně existuje, rozhodně ale nespočívá v bojkotu potravin, obsa-
hující palmový olej. Takový bojkot by ničemu významně nepomohl.
„Představa, že by podobné výzvy mohly významně přispět ke snížení poptávky po pal-
movém oleji, je zcela nerealistická. Výzvy k takzvané dobrovolné skromnosti se míjejí 
účinkem i v některých jiných případech,“ říká Vojtěch Novotný. Skupiny Evropanů se 
chtějí takzvaně uskromnit, zatímco v jiných zemích na světě spotřeba naopak roste. 
Je to akce jen na efekt, která ve skutečnosti nic nezmění.
Pokud by v tomto směru mělo mít podle Novotného něco význam, pak by to byl zákaz 
používání palmového oleje jako biosložky do paliva. Potravinová spotřeba má totiž své 
meze, nelze ji zvyšovat donekonečna. Dnes sice poptávka po potravinách s palmovým 
olejem roste v rozvojových zemích, jako jsou Čína nebo Indie, ale jakmile tyto země do-
sáhnou určité úrovně blahobytu, podobně jako v Evropě se populační růst zastaví, 
a tím i potravinová spotřeba dosáhne vrcholu, který už nepřekročí. U paliv je to ale něco 
jiného.
„Pokud budeme přidávat palmový olej do paliva, můžeme zvyšovat poptávku po té 
komoditě neustále bez omezení,“ říká Novotný. Doprava totiž může růst prakticky do 
nekonečna. Některé letecké společnosti, které přidávají biosložku do leteckého benzinu, 
se sice chlubí certifikátem, který potvrzuje, že jejich palmový olej nepochází z plantáží, 
vzniklých po vypálení pralesa, tato certifikace je však kontraproduktivní. Spotřebu to 
totiž nijak nesnižuje. „Čím více certifikovaného oleje používáme, tím pochopitelně ros-
te i poptávka po tom necertifikovaném třeba v Číně,“ říká profesor Novotný.
Zatímco tak řada ekologů považuje přidávání biosložek do paliva za opatření, které by 
mělo vést ke snížení emisí skleníkových plynů, a tedy zastavení klimatických změn, 
Novotný s takovým výkladem nesouhlasí. Podle něj představuje takový přístup důkaz 
toho, že i vysoce odborná a vzdělaná komunita vědců a ochránců přírody dokáže selhat. 
Nikdo si totiž neuvědomil rozsah negativních účinků spalování „biopaliv“ v dopravě pro 



ochranu tropických pralesů.
Abychom zabránili klimatickým změnám, 
používáme méně škodlivou biosložku 
v palivu, kvůli níž ale nepřímo v Indonésii 
hoří pralesy a rašelina a do vzduchu uni-
kají miliony tun emisí skleníkových plynů. 
A především mizí unikátní prales, který už 
nikdy nelze v původní podobě nahradit. 
Jakým způsobem tedy lze snížit emise 
z dopravy?
Podle profesora Novotného třeba vyšším 
zdaněním či vyšší uhlíkovou daní. Už dnes 
sice existuje systém odpustků, obchod 
s emisními povolenkami a další opatření, 
která mají čisté technologie zvýhodnit 
proti těm takzvaně špinavým, všechny 
systémy ale pracují s řadou výjimek.A to z 
toho důvodu, aby zohlednily ekonomickou 
vyspělost jednotlivých států a podmínky 
jejich ekonomického růstu. Vojtěch Novot-
ný se ale domnívá, že pokud má systém 
skutečně fungovat, musí platit pro kaž-
dého na světě bez výjimky. Jenže takové 
řešení zase dnes není politicky průchodné.
Profesor Novotný však tvrdí, že pesimis-
mus, alespoň v oblasti záchrany deštných 
pralesů, není úplně na místě. Zkušenost 
totiž ukazuje, že nejlépe jsou na tom 
pralesy v zemích, které jsou buď bohaté, 
nebo v nich vyrostla početná střední třída. 
Například Brunej sice žije z těžby ropy, ale 
tamní pralesy nikdo nekácí, jsou ve vyni-
kajícím stavu. Když společnost zbohatne 
a dosáhne určité ekonomické úrovně, zvýší 
se i zájem lidí o ochranu jejich vlastní 
přírody.
Je tedy lepší, když necháme rozvojové 
země vydělávat třeba na těžbě surovin 



nebo na jiných aktivitách, které jsou zdro-
jem skleníkových plynů, abychom zároveň 
ochránili pralesy? To je podle profesora 
Novotného složitá otázka. Problém je podle 
něj v tom, že boj proti klimatickým změ-
nám vychází pouze z předpokladů a teorií, 
jejichž platnost ukáže teprve čas. Jde totiž 
o počasí, které je samo o sobě nevyzpyta-
telné. Když bude vláda v určité zemi chtít 
omezit populační explozi, všechno si může-
te spočítat. Počasí však spočítat nelze.
Proto lidstvo stojí před otázkou, zda se více 
nezaměřit na ochranu přírody, pralesů, a to 
třeba i na úkor boje proti globálnímu otep-
lování. Nikdo totiž nemůže stoprocentně vě-
dět, jak se změní počasí za padesát let. Jak-
mile ale zmizí deštný prales unikátní svou 
biodiverzitou a tím, že se může v budoucnu 
stát i jakousi lékárničkou, nadějí pro léčbu 
nemocí, už ho nelze nikdy nahradit.
Novotný je tak přesvědčen o tom, že pokud 
země s deštnými pralesy nemůže zbohat-
nout z vlastních zdrojů jako třeba Brunej či 
Austrálie, musí vyspělé státy najít možnos-
ti, jak těmto zemím ekonomicky a finanč-
ně pomoci. Jedině tak je možné zachránit 
poslední zbytky opravdu divoké přírody na 
zeměkouli. „Obyvatelé rozvojových států 
mají pravdu v tom, když nám vyčítají, že je 
nutíme k chudobě a přitom jsme si v Evro-
pě v honbě za vyšší životní úrovní vlastní 
pralesy vykáceli a zničili. Indonésané se 
chovají stejně pragmaticky jako třeba kdysi 
Angličané, není v tom žádný rozdíl. A pokud 
tedy chceme, aby se lidé v rozvojových stá-
tech chovali k přírodě jinak, než jsme 
se kdysi chovali my, musíme za to zaplatit,“ 
říká profesor Novotný.
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tání ledu jako hrozba i šance
polární ekologie zkoumá důsledky klimatických změn

tak jako se vědci snaží najít v tropických pralesích odpovědi na otázky, související se 
změnami klimatu, nabývá v posledních letech na významu také výzkum změn v polárních 
oblastech. S táním ledovců se zmenšuje plocha zamrzlého moře, stejně jako rozloha věčně 
zmrzlé půdy.

To všechno vyvolává mnoho otázek, souvisejících s dopady těchto zásadních změn na ži-
vot na zeměkouli. Vědci se zabývají modely vzestupu hladiny oceánů, který může ohro-
zit obyvatele pobřežních oblastí a ostrovů. Zároveň se zabývají možným vlivem oteplo-
vání v polárních oblastech na různé klimatické a přírodní úkazy i v jiných částech světa.
Na tomto výzkumu se významnou měrou podílí i Centrum polární ekologie Přírodově-
decké fakulty Jihočeské univerzity, zřízené v roce 2012. Tehdy byla Česká republika zá-
roveň přijata za člena Mezinárodního arktického vědeckého výboru (International Arctic 
Science Committee). Centrum postupně vybudovalo na souostroví Špicberky (norsky 
Svalbard) rozsáhlou vědeckou infrastrukturu, nesoucí jméno česko-kanadského arktic-
kého ekologa Josefa Svobody. Tento emeritní profesor torontské univerzity proslul nejen 
vědeckými úspěchy, ale i dobrodružným životem.
V roce 1949 byl jako dvacetiletý student odsouzen v komunistickém Československu 
za údajnou protistátní činnost. V sedmnácti různých věznicích strávil celkem 8,5 roku. 
V roce 1968 emigroval do Kanady, kde mohl konečně dokončit studia. Poté se třicet let 
podílel na výzkumech v Arktidě.
Stanice Centra polární ekologie (CPE) na Svalbardu, nesoucí Svobodovo jméno, dnes 
zahrnuje vědeckou stanici „Julius Payer“ ve správním městě souostroví Longyearbyenu 
a terénní stanici Nostoc v zátoce Petunia. Vědci mají k dispozici rozsáhlé vědecké vyba-
vení, včetně expediční lodi Clione, několika gumových člunů, skútrů a nejmodernější 
výbavy pro potápění.
Stanice Josefa Svobody dnes ve všech svých částech nabízí spolupráci s domácími i za-
hraničními institucemi při přírodovědném výzkumy Arktidy. Mimo jiné ale také před-
stavuje velkou příležitost pro studenty Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. 
Centrum studentům nabízí kurzy polárních ekologie, na Svalbardu tedy mohou studenti 
pracovat nejen po ukončení studia, ale i během něj.
A jakým druhem výzkumu se polární ekologové vlastně zabývají? Oblastí pro výzkum je 
celá řada. Vědci mimo jiné sledují změnu teplotních a klimatických podmínek na



Svalbardu, která má už dnes zcela konkrétní dopad na místní faunu
a flóru.
Přitom se ale nemusí vždy jednat o dopady, obecně považované za 
negativní. „Některé důsledky klimatických změn v polárních oblas-
tech otevírají zcela nové možnosti například v oblasti rybolovu,“
říká zástupce vedoucího CPE Oleg Ditrich.
S táním tisíců kilometrů čtverečních ledu v Arktidě si podle něj lidé 
zároveň získali přístup k obrovským zásobám některých druhů ryb, 
zejména místních druhů tresek. „Rusové a další arktické národy už 
chystají plán, jak těchto zásob využít,“ říká Ditrich. Podobné je to 
například s lepším přístupem k nerostnému bohatství a otevření ně-
kterých dopravních cest, dosud uzavřených kvůli ledu.

rybák dlouhoocasý, jeden z obyvatel Svalbardu.
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Existuje ale i celá řada dalších oblastí, v níž klimatická změny působí na jedné straně 
problémy, na straně druhé ale přinášejí lidem i určitá pozitiva. Práce vědců v Arktidě 
má proto zcela zásadní a praktický význam. Vědci z Jihočeské univerzity se například 
zabývají parazity, jejichž hostiteli jsou různé arktické ryby, např. polární tresky. Pokud 
člověk ulovenou tresku dostatečně tepelně neupraví, červi mu mohou doslova provrtat 
střeva. „A v určitých případech mohou způsobit i smrt,“ říká Ditrich.
Výzkum Arktidy, včetně Svalbardu, každopádně kvůli klimatickým změnám dnes před-
stavuje obrovskou vědeckou výzvu s významem pro celý svět. A je potěšitelné, že se na 
řešení této výzvy podílejí i vědci Jihočeské univerzity a jejich studenti.

nejstarší obratlovec na zemi

Práce polárních ekologů někdy přináší opravdu nevšední zážitky. V létě 2017 skončil 
v jejich síti u pobřeží Svalbardu třeba žralok malohlavý neboli grónský, který se dožívá 
nejvyššího věku ze všech obratlovců na zeměkouli.
Podle časopisu Science se nedávno podařilo vědcům pomocí radiokarbonové metody 
určit stáří jedné z odchycených samic tohoto žraloka na 392 let, u dalších osmi zkouma-
ných žraloků věk překročil dvoustovku. Žralok, náhodou odchycený českými parazitolo-
gy, tak byl přes svou délku 2,76 metru a váze přes 250 kilogramů stále pouze mládětem. 
Zřejmě mu nebylo ani 150 let.
„Až v těchto letech totiž žraloci grónští pohlavně dospívají. A námi odchycený exemplář 
ještě neměl vyvinuté pohlavní znaky,“ uvedl Oleg Ditrich. Lov ryb a dalších mořských 
živočichů je běžnou součástí práce českých vědců na Svalbardu. Úlovky vědci pitvají 
a zkoumají v nich nalezené parazity. 
Se žralokem grónským se ale „tváří v tvář“ setkal tým českých polárních ekologů na 
Svalbardu vůbec poprvé. I když tento mystický živočich nepatří k ohroženým druhům, 
obvykle žije ve velkých hloubkách. Potápí se až do hloubky 2000 metrů. Ve svém přiro-
zeném prostředí tak byl poprvé vyfotografován až v roce 1995.
Fakt, že se tito žraloci mohou dožít třeba čtyř set let, přičítají vědci jejich pomalému 
metabolismu, přizpůsobenému životu v chladné vodě. Žralok grónský roste a dospívá 
velmi pomalu a pomalu se také pohybuje. Při útoku na kořist, kterou bývají často tuleni, 
ale dokáže najednou zrychlit.
Vzhledem k tomu, že tito žraloci dorůstají až do délky až 6 metrů a váhy 1,5 tuny, mo-
hou se jejich kořistí stát i velká suchozemská zvířata, plovoucí v moři. V útrobách ně-
kterých uhynulých žraloků už byly objeveny zbytky losa i ledního medvěda. V odborné 
literatuře je popsán i nález lidské nohy v žaludku žraloka grónského z roku 1895 
v Kanadě, útok na živého člověka však nikdy nebyl prokázán.

žralok malohlavý skončil v síti 
českých parazitologů na Svalbardu. 
Bylo mu asi 150 let.
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Žraloci grónští mají oproti jiným druhým žraloků menší zuby, vůbec to ale neznamená, 
že by jejich stisk byl méně nebezpečný. Čelisti s malými zoubky působí jako pila. Žralok 
při prudším pohybu hlavou kořist doslova přeřízne.
I když tito obři severních moří nemají přirozeného nepřítele, musejí se smířit s tím, že 
s velkou pravděpodobností během dlouhého života oslepnou. Oči žraloků grónských 
často napadá parazitický druh korýšů, který žralokovi oko doslova vyžere a způsobí jeho 
oslepnutí. I žralok, vylovený českými vědci, měl na oku takového parazita (viz foto). 
Pro tyto žraloky, lovícími ve tmě a velkých hloubkách, ale není zrak tím nejdůležitějším 
smyslem. Řídí se spíše čichem. 
Další „specialitou“ mystických žraloků grónských je chuť jejich masa. Toto maso má to-
tiž toxické účinky, u zvířat i lidí může vyvolat otravu a v krajním případě údajně i smrt. 
Už na začátku století popisovali znalci Severu případy tažných psů, kteří po pozření 
většího množství tohoto masa ztráceli sílu, začali se třást a trpěli průjmy. 
Přesto je i žralok grónský na jídelníčku severských národů, ovšem po speciální úpravě. 
Maso se zahrabává na dvanáct dní do země a poté minimálně tři měsíce suší. Výsledná 
pochoutka, zbavená jedu, se pak třeba na Islandu jmenuje „Hákarl“. Jedná se o tuhé 
proužky žraločí kůže se sušeným a štiplavě páchnoucím masem. Maso by mělo část své 
„toxicity“ ztratit také opakovaným převařením. 
Nebyl by to ale polárník Oleg Ditrich, aby spolu se svými spolupracovníky žraloka grón-
ského neochutnal. I když jen v malém množství. „Nic nám z toho nebylo, necítili jsme 
se opilí. Při vaření jsem vodu ale dvakrát slil,“ popsal svou zkušenost s vyhlášenou, ale 
nebezpečnou pochoutkou Ditrich.



když se na zemi mění vzdálenosti
tajemství gravitačních vln

Mezi přírodní vědy patří také fyzika. Část studentů středních škol má k fyzice odpor, 
protože ji považuje za příliš složitý obor, kombinovaný se stejně složitou a „nudnou“ ma-
tematikou. Jenže při důkladném proniknutí do studia se ukazuje, že studium fyzikálních 
zákonů vůbec není nudné. lepší porozumění fyzice znamená i lepší porozumění přírodě.

Navíc ani takové obory jako jsou genetika, mikrobiologie nebo parazitologie se neobe-
jdou bez fyziky. Součástí výzkumu jsou měřicí přístroje a počítačová technika, bez nichž 
je dnes výzkum nemyslitelný. 
Už samotná znalost důležitých fyzikálních zákonů každopádně otevírá bránu do světa 
plného dobrodružství a výzev. A to včetně hledání odpovědí na základní otázky lidské 
existence a vzniku vesmíru.
Jedním z důkazů, že fyzika rozhodně není „suchá“ věda, představuje potvrzení existence 
gravitačních vln v roce 2016. Podle mnohých fyziků se jedná o jeden z největších obje-
vů za posledních 100 let. I pro naprostého laika, nikoliv fyzika, je popis gravitační vlny 
něčím, co může změnit pohled člověka na vesmír.
Problém zůstává v tom, že pouze erudovaní fyzici zřejmě dokáží popsat celý jev tak, aby 
byl srozumitelný i laikům. A jedním z nich je určitě i fyzik a prorektor Jihočeské univer-
zity Tomáš Polívka. „ Z pohledu fyziky je to skutečně zcela přelomový objev nesmírného 
významu,“ říká profesor Polívka. Gravitační vlny popsal už Albert Einstein. Zhruba před 
40 lety se pak objevil první nepřímý důkaz jejich existence, s prvním přímým důkazem 
ale přišli vědci právě až v roce 2016.
A na jakém principu vlastně gravitační vlna funguje? Všechna hmotná tělesa ve vesmíru 
na sebe působí gravitační silou, jejímž prostřednictvím se vzájemně přitahují nebo na-
opak odpuzují. Toto působení vyvolává gravitační vlny. Gravitace je ale síla velmi slabá, 
proto tyto vlny nemůžeme zaznamenat.
„Když se ale spojí dvě černé díry v jednu, což byl tento případ, gravitační vlna, kterou 
taková změna vyvolává, je mnohem silnější. Proto se ji vědcům podařilo detekovat,“ říká 
profesor Polívka. Účinek vlny přirovnává k tomu, jako kdyby někdo hodil kámen do ryb-
níka a způsobil tím vlnění vody. Vlna se šíří tak, že se neustále periodicky mění výška 
vodní hladiny. Podobně postupuje například i elektromagnetické vlnění.
Když se šíří gravitační vlna, působí na stejném principu, ovšem s tím, že se vlní prostor. 
Co to znamená? Představme si třeba, že v prostoru je mřížka. Pokud tímto prostorem 
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prochází gravitační vlna, mezery v mřížce se v jednu chvíli zvětší a pak zase smrští. To 
je, velmi laicky řečeno, princip vlnění prostoru. Jedním z důsledků tohoto jevu je pak 
těžko představitelná skutečnost, že se změní i všechny vzdálenosti na zemi. I stůl, který 
má člověk před sebou, je v jednu chvíli o trochu, menší než byl. 
„Ta změna vzdáleností v prostoru je však tak extrémně nepatrná, že ji není možné změ-
řit ani nijak zaznamenat,“ říká profesor Polívka. V případě objevu z roku 2016 se poda-
řilo naměřit změnu o velikosti menší než jádro atomu. Toho žádná jiná technologie není 
schopna, dokázal to až interferometr LIGO, umístěný v amerických státech Louisiana 
a Washington. Gravitační vlnu zaznamenali vědci pomocí obřích laserových detektorů. 
Detektory označované zkratkou LIGO (Laser Interferometer Gravitational Wave Ob-
servatory) fungovaly synchronizovaně a dokázaly zaznamenat mimořádně slabé vibrace 
pocházející z gravitačních vln.
Gravitační vlna se projevuje chvěním časoprostoru, což byl ale dosud pouze teoretický 
předpoklad, definitivně potvrzený až novým objevem. Vědci zachytili gravitační vlny vy-
volané spojením (kolizí) dvou černých děr vzdálených 1,3 miliardy světelných let. Černá 
díra představuje objekt s tak vysokou hmotností a silným gravitačním polem, že žádný 
objekt včetně světla nemůže tuto oblast opustit. Existence černých děr byla teoreticky 
předpovězena v obecné teorii relativity, kterou v roce 1915 publikoval Albert Einstein. 
Černé díry, jež vyvolaly gravitační vlnu zachycenou v USA, byly zhruba třicetkrát hmot-
nější než Slunce.
A jak vědci přišli na to, že tato gravitační vlna pochází právě z kolize dvou černých děr 
někde na druhém konci vesmíru? Na základě výpočtů. K tomu, aby vědci gravitační vlnu 
detekovali, ale potřebovali i trochu štěstí. A svou roli pravděpodobně sehrála i náhoda. 
Gravitační vlna k nám podle profesora Polívky putuje ze vzdálenosti 1,3 miliardy světel-
ných let, a pak celý signál, že dorazila k zeměkouli, trvá zhruba tři desetiny sekundy. Na 
tuto „náhodu“ ale museli být vědci pochopitelně připraveni.
Objev gravitační vlny přitom může mít podle odborníků skutečně zásadní vliv na lidské 
vnímání vesmíru. Pokud se technologii, díky které jsme tento jev dokázali zaznamenat, 
podaří v budoucnu ještě zdokonalit, může to vést opravdu k tomu, že ve vesmíru najde-
me hmotu a energetické jevy, o nichž jsme dosud neměli ani tušení.
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biblický ráj 
možná skutečně existoval
bioarcheologie přepisuje učebnice historie

co ve skutečnosti jedli staří egypťané? Mohlo být ve slavném turínském plátnu skutečně 
zabaleno tělo Ježíše Krista? Čím se živili obyvatelé pravěké osady na území Česka před 
deseti tisíci lety?

I když se může zdát, že odpovědi na tyto otázky se pohybují pouze v rovině spekulací 
a vědci na ně nikdy nemohou najít úplně přesnou a věrohodnou odpověď, nejnovější 
poznatky v oblasti biologie a přírodovědy otevírají úplně nové možnosti nejen samotné 
přírody a přírodních procesů, ale i lidských dějin.
Celá staletí totiž mohli lidé mapovat život svých dávných předků pouze na základě pí-
semných pramenů (pokud už existovaly), ústního podání nebo archeologických nálezů. 
Až v posledních padesáti letech ale archeologie získala významného pomocníka právě 
v biologii a botanice. Vznikly nové obory archeobotaniky a paleoekologie, které mapují 
dějiny na základě rozboru biologických materiálů, například lidských kostí, spáleného 
dřeva nebo usazenin pylu.
Právě jejich rozborem a analýzou (v kombinaci s historickými nálezy) lze dnes skuteč-
ně popsat poměrně věrohodně a přesně způsob života lidí, žijících tisíce let před naším 
letopočtem. A v určitých případech tedy i přepisovat dějiny.
“Pracujeme podobnými metodami jako nejmodernější kriminalistika. Zatímco ale kri-
minalisté hledají nebo usvědčují pachatele trestných činů, my se zabýváme popisem 
vztahu člověka a přírody v minulosti,” říká Jaromír Beneš, vedoucí laboratoře archeobo-
taniky a paleoekologie na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.
Toto pracoviště JU patří k nejvýznamnějším pracovištím svého druhu v Evropě. Doktor 
Beneš i jeho studenti se účastní celé řady mezinárodních projektů, podílejí se na arche-
ologickém výzkumu prakticky po celém světě. “Jsme dnes schopni například určit, co 
obsahovala pět tisíc let stará amfora, ležící na dně moře. Stejně tak můžeme zjistit, jaký 
konkrétní druh obilí mleli pravěcí lidé na pravěkém mlýnku,” říká Jaromír Beneš.
Sám je autorem nebo spoluautorem celé řady odborných publikací, spolupracuje s 
mezinárodními a zahraničními institucemi. Mimo jiné se také ve spolupráci s Českým 
egyptologickým ústavem podílí na výzkumu zaniklého abúsírského jezera v oblasti py-
ramidových polí v egyptském Abúsíru. Od roku 2013 je vedoucím Centra Papaver, které 
sdružuje řadu specialistů na archeobotaniku a environmentální archeologii u nás 
i v zahraničí.
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Jestliže v jiných částech této knihy představujeme stadium přírodních věd jako úžasné 
dobrodružství, pak pro archeobotaniku a příbuzné obory to platí dvojnásob. Důvod je 
jednoduchý. Biologové společně s archeology mohou dnes skutečně významnou měrou 
přispět k objasnění mnoha záhad a legend, včetně těch biblických.
Jedním ze základních prostředků bioarcheologie je výzkum kosterních pozůstatků, 
zejména zubů. Tak, jak zub roste, je indikátorem prostředí, ve kterém se jeho nositel po-
hybuje. Ukládá se v něm například stopové množství stroncia, jehož výskyt je v různých 
oblastech různý. Někde se prakticky nevyskytuje, jinde je ho relativně velké množství.
Vědci tedy mohou rozborem částí postupně rostoucího zubu zjistit, v jaké oblasti či lo-
kalitě člověk žil v dětství, kam se případně přestěhoval a kde zemřel. A to skutečně 
i v pravěkých dobách. Zub představuje jakýsi životní pas, z kterého jde mnohé vyčíst 
i po desetitisících let.
Bioarcheologové ale využívají k výzkumu i řadu dalších metod, o kterých neměli naši 
předci ani tušení. Dokáží z analýzy spáleného dřeva zjistit, zda určité pravěké obydlí by-
lo zapáleno úmyslně lidmi, nebo podlehlo lesnímu požáru. Rozborem sedimentů, tedy 
usazenin, lze zase vyčíst, jak se měnila krajina. Sedimenty totiž obsahují pyl. „A pylové 
zrno je ve správném chemickém prostředí prakticky nezničitelné,“ říká doktor Beneš.
Jestliže se pak podle něj analyzují vrstvy pylu v sedimentu nějakého rybníka či jezera, 
mohou vědci opravdu detailně mapovat vývoj krajiny podle rostlin, které v ní rostly. 
A nejen to. Věda dnes například dokáže rozlišit, zda nalezená zrnka pylu pocházejí 
z planě rostoucích obilovin nebo z obilí, které už člověk domestikoval. To vše může spo-
lečně přispět ke skutečně zásadnímu poznání života na planetě před mnoha tisíci lety.
Jedním z nejznámější a nejpopulárnější výzkumů, na kterém se podílejí jihočeští „bioar-
cheologové“, je současný výzkum vývoje kultury na Předním východě. Tato oblast zů-
stává opředena celou řadou starověkých a náboženských legend a patří mezi takzvané 
kolébky civilizace.
Právě v oblasti Předního východu přispěla bioarcheologie k novým poznatkům o životě 
velmi zvláštní, ojedinělé populace období natufienu, která se tam vyskytovala v rozmezí 
od 15 000 let před naším letopočtem do 10 000 let př. n. l.
Podle doktora Beneše se jednalo z hlediska dostatku zdrojů a potravy o velmi bohatou 
lidskou společnost v klimatickém optimu na konci doby ledové, která ale projevovala 
minimální chuť ke změně. Viděno archeologicky, společnost na 5000 let ustrnula ve vý-
voji. Žila v jakémsi bezčasí. Lidé byli spokojení s tím, co mají a nic nového nevymýšleli. 
Žádné inovace, žádný viditelný pokrok, který tradičně v pravěku hledáme. Byl to život, 
který bez velkého úsilí zajišťoval vysoký životní komfort.
Komu by takový popis života připomínal biblický ráj, zřejmě by nebyl daleko od pravdy. 
A paralelu s rájem potvrzují i archeologové. Rozbor zuhelnatělých obilek a další výzkum 
prokázal, že na Předním východě tehdy běžně rostl divoký ječmen i divoká pšenice. 



To se dá dnes snadno zjistit.
„A je spočítáno, že jednomu obyvateli údolí řeky Jordán 
stačilo jeden den sbírat divoké obiloviny a další plodiny, 
aby z nasbíraného množství potravin bez problémů žil 
další tři týdny,“ říká doktor Beneš. Pokud si ale lidé chtě-
li zpestřit jídelníček masem a jinou potravou, nic jim 
v tom nebránilo. Nemusel vyvíjet žádné velké úsilí. Lovi-
li trvale udržitelným způsobem, stáda divokých antilop 
nijak nedecimovali.
Mezi některými archeology a historiky se tak skutečně 
objevují názory, že život společnosti, žijící do roku 
10 000 př. n. l. v údolí řeky Jordán, mohl být vzorem pro 
vytvoření legendy o biblickém ráji. Lidé se nemuseli obá-
vat velkých šelem ani jiných predátorů, 
v přírodě jim nehrozilo žádné bezprostřední nebezpečí. 
Stejně tak netrpěli ve výrazné míře parazity ani infekční-
mi chorobami, byli relativně zdraví. Žili v mírném, tep-
lém podnebí a prostředí, nabízející jak dostatek různoro-
dé a tedy i vyvážené potravy, tak relativní bezpečí.
Lidé neměli potřebu neustále vymýšlet něco nového, ale 
žili velmi spokojeně a pragmaticky. Archeologové napří-
klad objevili veliká komunální sila, v nichž se ukládalo 
divoké obilí na horší časy, ovšem na druhou stranu zcela 
chyběla potřeba vyrábět keramické nádoby. K výrobě 
keramiky totiž neexistoval racionální důvod.
“K tomu, abyste si upekli na Předním východě placku 
z mouky divokých obilovin, žádnou keramiku nepotře-
bujete. Upečete ji na horkém kameni,” říká Beneš. První 
keramické nádoby se podle něj objevily před 
18 000 lety v Číně. A byly určeny na divokou rýži, která 
se prostě musí uvařit v nějaké nádobě.
Otázkou samozřejmě zůstává, proč kultura, silně připo-
mínají biblický ráj, vlastně zanikla. I když tato otázka 
ještě není uspokojivě zodpovězena, opět je to bioarcheo-
logie, která dává alespoň částečnou odpověď.
Hlavním problémem byl zřejmě vzrůstající počet lidí. 
Ten byl pravděpodobně doprovázený klimatickou změ-
nou. Přišlo období, kdy bylo méně srážek, krajina se za-



čala vysušovat. Na místech, kde kdysi byla zeleň smíše-
ného lesa, vznikaly suché stepi. To samozřejmě mohlo 
vést i k boji o mizející potravu. Lidé se už prostě museli 
začít chovat jinak než dříve, kdy byl všeho dostatek.
Dalším důvodem mohl být podle archeologů fakt, že se 
lidé na Předním východě začali najednou stěhovat do 
větších sídel, v nichž se společnost začala více kas-
tovat, tedy dělit na bohatší a méně bohaté. Lidem už 
nestačil pocit, že bohatí jsou kvůli dostatku zdrojů 
a potravy vlastně všichni. A začali mezi sebou soupeřit.
V sídlech s velkou koncentrací lidí se pochopitelně 
začaly šířit infekční nemoci, které dříve lidé prakticky 
neznali. Se vznikem velkých sídel přišla i již zmíněná 
domestikace zvířat, která měla rub i líc. Pro někoho 
pohodlnější přístup k potravě byl vykoupen rozšířením 
parazitů, infekčních nemocí, tuberkulózy a dalších ne-
gativních jevů.
Také domestikace plodin měla svá negativa. Bioar-
cheologové dnes pracují s hypotézou, že třeba divoký 
ječmen mohl dlouhodobou lidskou péčí ztratit svou 
schopnost spontánního rozmnožování. A stala se z něj 
plodina, kterou musejí zasadit a pěstovat lidé. Dokud 
obyvatelé Předního východu sbírali ječmen tak, aby 
vždy zůstalo dostatek zrn k jeho přirozenému rozmno-
žování, nepotřebovali plodinu domestikovat. U ječmene 
a pšenice se rozvinul takzvaný domestikační syndrom, 
soubor vlastností, založených na nerozpadavém, vlast-
ně defektním klasu, dozrávajícím ve velmi krátkém 
období roku. Přestal to být dar. Teď se už lidé museli 
postarat o to, aby plodina vůbec vyrostla.
„Nic netrvá věčně, ani ráj. V případě Předního výcho-
du zcela určitě. Tam můžeme opravdu mluvit o tom, že 
když lidem přestalo stačit to, co s minimálním úsilím 
dostávali od přírody, byli za to v jistém smyslu potres-
táni tím, že museli začít tvrdě pracovat. A už to nešlo 
vrátit nazpátek,“ říká doktor Beneš.
Objev „biblického ráje“ přitom není zdaleka jediným 
úspěchem bioarcheologie. Tak, jak se zdokonalují mož-
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nosti biologické analýzy a rozboru sedimentů, přibývá i dalších objevů, podle nichž se 
mohou přepisovat nebo alespoň upravovat texty v učebnicích. A to nejen na Předním 
východě, ale i v tuzemsku. Pracoviště archeobotaniky Jihočeské univerzity se mimo jiné 
specializuje na výzkum období neolitu v Česku, mapuje i některé migrační vlny, které 
prošly českými zeměmi, stejně jako obchodní trasy v pravěku a středověku. A skutečně 
přispívá i ke korekcím některých učebnicových textů.
„Třeba už dnes víme, že Slované nejprve osídlili oblast Prahy a na jižní Moravu a do 
jižních Čech se dostali až o 200 let později a v mnohem menším počtu než do centra 
země,“ říká doktor Beneš. Geneticky mají Jihočeši i Jihomoravané podle něj blíže třeba 
k dnešním obyvatelům Bavorska než ke Slovanům. V Praze je to ale opačně. “Pomocí 
archeobotaniky lze dnes napravovat a opravovat i některé jiné předsudky o tom, odkud 
pocházejí dnešní obyvatelé určitých částí Evropy,” říká doktor Beneš.
Jedna věc je každopádně jistá. Studentům, kteří by se po škole chtěli věnovat právě ar-
cheobotanice a příbuzným oborům, se nabízí skutečně široké možnosti uplatnění. Navíc 
se v jejich případě určitě nedá hovořit o nudné práci. S nadsázkou se jejich práce dá při-
rovnat k dobrodružství slavného „Indiana Jonese“. A to včetně napínavých cest po světě.
Tým doktora Beneše se kromě „domácího“ výzkumu podílí i archeologických projektech 
v Egyptě, Izraeli, Itálii, na Slovensku nebo až na dalekých Špicberkách. Studenti PřF JU 
se k práci na mezinárodních projektech v oblasti “bioarcheologie” mohou dostat, a také 
dostávají už během studia, nikoliv až po jeho ukončení.
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symbióza
organismy jako symbiotické stavebnice

život na zeměkouli, tak jak ho známe, by nebyl podle vědců možný, pokud by neexistovala 
symbióza. to znamená, že organismy nikdy nejsou a ani nebyly „samostatnými jednotka-
mi“, zcela izolovanými od svého okolí a dalších organismů. evoluce je založena na tom, že 
si organismy navzájem poskytují ochranu, vyměňují organické i anorganické látky, doplňu-
jí se, především se ale vzájemně ovlivňují při vývoji.

V širším výkladu znamená symbióza jakékoliv soužití organismů, včetně toho, kdy jeden 
organismus druhému nepomáhá, ale škodí, parazituje na něm nebo ho dovede až 
k záhubě. Přesto mají ale veškeré interakce mezi organismy v přírodě svůj význam.
Prakticky všechny obory přírodních věd se přímo či nepřímo dotýkají symbiózy, která je 
mimo jiné také důkazem složitosti a rozmanitosti života. Každý živý tvor, včetně člově-
ka, se vyvíjí a žije v nepřehledném a složitém chuchvalci ekologických vztahů. A je vel-
mi těžké určit, kdo je tedy „vládcem“ zeměkoule, pánem nad ostatními, a kdo podřízený.
Člověk by nepřežil bez obrovského množství bakterií a dalších mikroorganismů, které 
pomáhají udržovat rovnováhu v jeho trávicím ústrojí či ovlivňovat lidský imunitní sys-
tém. Jen samotná ústní dutina člověka je domovem miliard „vetřelců“. A ani dobytek by 
se neobešel bez mikrobiálního společenství bakterií, zvyklých žít v těle krávy a pomá-
hat jí s trávením.
V podobné symbióze s miliardami jiných organismů ve svém těle žije i hmyz. S trochou 
nadsázky by se let obyčejné mouchy či komára dal přirovnat ke kolektivnímu výko-
nu mnoha letců, letušek, údržbářů, dodavatelů paliva, z nichž každý si na palubě plní 
svůj úkol. A je to přitom velmi těžké, prakticky nemožné, určit, který člen posádky je 
důležitější než druhý. Důležití jsou všichni. A v podobném duchu, tedy jako o jakýchsi 
symbiotických stavebnicích, se dá na základě současných poznatků v biologii hovořit 
prakticky o všech živých organismech na zemi.
Složité vztahy mezi hostiteli a „hosty“, případně nevítanými vetřelci na „palubě letadla“ 
jsou pochopitelně předmětem vědeckého výzkumu, zaměřeného na celou řadu cílů 
 A jedním z nich je například snaha omezit schopnost hmyzu přenášet na člověka vážná 
onemocnění.
Krev sající hmyz přenáší na lidi celou řadu původců vážných chorob od malárie až po 
horečku dengue. To je ale možné pouze za předpokladu, že se na tomto přenosu podílí 
celá symbiotická stavebnice komára či mouchy, tedy, jak už bylo řečeno, celá posádka 
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na palubě organismu. Pokud by se 
vědcům podařilo složení této posádky 
změnit pro nás příznivým způsobem, 
hmyz by svou schopnost přenášet pů-
vodce onemocnění mohl ztratit. 
A hrozba, plynoucí z přisátí komára 
na člověka, by byla zažehnána nebo 
alespoň velmi oslabena.
„My už dnes víme, že bakterie ve stře-
vě komárů, opravdu ovlivňují to, zda 
komár může být přenašečem virových 
či bakteriálních infekcí,“ říká Eva 
Nováková, která se na PřF JU zabývá 
právě výzkumem složitých vztahů me-
zi bakteriemi, žijících v symbióze 
s hmyzem. Tým vědců pod vedením 
profesora Václava Hypši se snaží 
popsat a zmapovat způsob, jakým 
mikrobiom, soubor všech mikrobů ve 
hmyzím organismu, „komunikuje“, jak 
z hlediska svých vnitřních vztahů, tak 
směrem k hostiteli.
Přírodovědecká fakulta Jihočeské 
univerzity se tak podílí na výzkumu, 
který zejména v poslední době budí 
celosvětovou pozornost. Hned v něko-
lika zemích světa se totiž vědci pokou-
šejí využít už dosavadních poznatků 
o chování mikrobiomu hmyzu k poku-
sům, které by mohly vést ke snížení 
počtu přenašečů vážných onemocnění, 
případně omezení jejich schopností 
původce chorob vůbec přenášet.
Americká vládní Agentura pro ochranu 
životního prostředí vydala v listopadu 
2017 souhlas s tím, aby byli do volné 
přírody ve dvaceti amerických státech 
vypuštěni komáři tygrovaní, laborator-

při tvorbě vajíček (hnid) jsou vši 
závislé na látkách poskytovaných 
symbiotickými bakteriemi.
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ně infikovaní bakterií Wolbachia pipientis.
Tato bakterie zbavuje samečky komárů schopnosti rozmnožovat se. Sterilní samečci 
vypuštění do přírody, se sice páří s divokými samičkami, ovšem z tohoto spojení nevzni-
ká žádné potomstvo. A samička, které se už jednou spářila se sterilním komárem, se už 
většinou znovu nepáří. Navíc existuje předpoklad, že komáři, infikovaní „bakterií ne-
plodnosti“, přenesou v mnoha případech tuto bakterii i na volně žijící komáry. Celkově 
by tedy měl počet komárů tygrovaných v příslušných státech USA výrazně snížit.
Podobný pokus zahájila už v lednu 2017 Čína. Čínští vědci vypouštějí na ostrově Ša-caj 
tisíce komárů, opět infikovaných jedním druhem bakterie Wolbachia. Tentokrát se ale 
jedná o komáry egyptské, známé tím, že kromě původce horečky Dengue přenášejí i vi-
rus Zika. Cílem pokusu, spojeného s vypouštěním infikovaných komárů do volné příro-
dy, je podobně jako v případě USA snaha omezit jejich populaci na minimum, případně 
tento druh komára v určité oblasti zcela vymýtit.
„Podobně se vypouštějí komáři v Austrálii,“ říká Eva Nováková. Australští vědci totiž 
podle ní došli navíc k závěru, že bakterie, kterou komáry infikovali, nejen zabraňuje 
jejich rozmnožování, ale zároveň zbavuje komára schopnosti být přenašečem původce 
určitého onemocnění.
Komáři ročně nakazí vážnými chorobami na celém světě přes 700 milionů lidí. Každý 
úspěch, spojený se snížením jejich populace nebo hrozby infekce, má tedy obrovským 
celosvětový význam. A podtrhuje i smysl práce vědců na Přírodovědecké fakultě Jiho-
české univerzity. Problém ale opět zůstává ve složitosti ekologických vztahů.

I když se vědcům podaří zdecimovat komáří populaci vypouštěním neplodných „mutan-
tů“, ještě to zdaleka neznamená, že problém je natrvalo vyřešen. Bakterie mají neuvě-
řitelnou schopnost adaptace, vztahy mezi různými bakteriemi se mohou měnit. Funkci 
jednoho člena „posádky“ může nahradit jiný člen.
„Třeba bakterií Wolbachia existuje mnoho druhů. Některé zabraňují schopnosti přenášet 
původce onemocnění, jiné tuto schopnost naopak podporují,“ říká Eva Nováková. Hmyz 
se navíc může pochlubit i zvláštním druhem vnitřní symbiózy různých organismů, kte-
rá, opět s trochou nadsázky, může někomu připomínat scény z vědecko-fantastického 
filmu.
U obratlovců, včetně lidí, žijí symbiotické organismy mimo buňky hostitele (třeba v lid-
ském střevě). V případě hmyzu se ale některé bakterie usazují v hostitelských buňkách, 
které si prostě „otevřou“ a usadí se uvnitř. Nemusejí přitom ovšem používat žádné nási-
lí. Hmyz si nechává napadat buňky některými cizorodými bakteriemi zcela dobrovolně, 
dalo by se s nadsázkou říci, že po vzájemné shodě.
A důvod? Děje se něco, co je u obratlovců nepředstavitelné, ale u hmyzu obvyklé. Cizo-
rodá bakterie ztratí část svých genů a ponechá si pouze ty geny, které hostitel nemá, ale 



108

mohou být pro něj užitečné. Stejně tak se ale hostitelský organismus může vzdát někte-
rých svých genů, protože příslušnou část genomu převezme od „vetřelce“, v tomto však 
spíše hosta. A všichni jsou spokojení. Podle odborníků se jedná o podobný proces, jako 
by jeden cizorodý organismus uvnitř člověka zajišťoval třeba vývoj zraku, další sluch, 
geny jiného pak vytvořily pohybové ústrojí.
„Může se tak skutečně stát, že část metabolické dráhy zajišťuje hostitel a další část 
symbiont. Pokud má hostitel takových symbiontů více druhů, celý systém směřuje ke 
složité genetické stavebnici, do které každý účastník dává jen některé z potřebných ge-
nů,“ říká profesor Hypša.
Rozluštění pravidel této stavebnice podle něj otevírá cestu k tomu, aby lidé mohli teore-
ticky ovlivňovat chování a fyziologické vlastnosti hmyzu, včetně důležitých škůdců 
a přenašečů vážných onemocnění.
Už dnes přitom některé zjištěné poznatky o symbiotických stavebnicích mohou bez 
nadsázky ovlivnit pohled člověka na podstatu života na zeměkouli. Příkladem mohou 
být mimo jiné červci, rostlinní parazité, kterých žije v Česku kolem 150 druhů. Prestižní 
biologický časopis Cell zveřejnil v roce 2013 studii, jejímž prvním autorem byl tehdejší 
doktorand PřF JU Filip Husník a která se zabývá unikátním přenosem genů v symbiotic-
kém systému červců.
Vědci zjistili, že celý systém připomíná známou matrjošku, tedy dřevěnou panenku, 
v které se ukrývají další, menší panenky. Uvnitř buněk červců žijí vnitrobuněčné bakte-
rie rodu Tremblaya, které však v některých případech ukrývají uvnitř ještě další, tento-
krát vnitrobakteriální vetřelce.
Tito „symbionti uvnitř symbiontů“ způsobují, že jejich hostitel ztratí výraznou část své-
ho genomu, tedy z původní bakterie Tremblaya se z genetického hlediska stane trochu 
jiný organismus. Ten pak ve spojení se svým symbiontem poskytuje červcům nezbytné 
aminokyseliny.
Celý symbiotický systém je navíc o to složitější, že se genomu červce přenáší ještě dal-
ších 22 bakteriálních genů, pocházejících z několika dalších bakterií. Kdo je tedy vůdčí 
„osobností“ celého složitého organismu, zvaného červec? A co se stane, pokud jednoho 
člena posádky, řídícího celý organismus, nahradíme jiným? To všechno jsou otázky, na 
které bude věda zřejmě ještě dlouho hledat odpovědi.
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věčně mladí rypoši
fascinující podzemní tvorové, kteří neznají rakovinu

tisíce vědců na celém světě se pokoušejí najít způsob, jak léčit rakovinu nebo vzniku ná-
dorového bujení předcházet. A vedle mnoha dalších směrů, kterými se tento celosvětový 
výzkum ubírá, se vědci zabývají i výzkumem živočichů, u nichž se na rozdíl od lidí žádné 
nádory neobjevují nebo se u nich rakovina vyskytuje zcela výjimečně. pokud by se totiž 
vědě podařilo detailně popsat, jak se organismus některých zvířat dokáže ubránit rakovi-
ně, mohlo by to vést i k vývoji účinných léků pro lidi.

O tom, že některá zvířata na rakovinu prakticky neumírají, se ví už dlouho. Patří mezi 
ně například sloni. Ačkoliv by tito největší suchozemští savci měli mít vzhledem ke své 
hmotnosti a velikosti teoreticky mnohem větší dispozice ke vzniku rakoviny než člověk, 
opak je pravdou. U slonů se rakovinné bujení takřka nevyskytuje, tato zvířata umírají 
na jiná onemocnění.
Podle některých studií může být důvodem fakt, že sloni se rodí s mnohem větším množ-
stvím „protirakovinných“ genů než třeba právě lidé. Zatímco člověk dostane do vínku 
jeden protirakovinnový gen od matky a druhý od otce, slonům příroda nadělila celkem 
40 takových genů. Tyto geny pak zabraňují tomu, aby se nádorové buňky šířily. S nad-
sázkou řečeno dostane poškozená buňka rozkaz, aby se sama zničila.
Rakovinou přitom netrpí ani největší savec na zeměkouli, tedy velryba. Také velryby 
disponují geny, schopnými bránit rakovinnému bujení. Ovšem, jak tvrdí některé stu-
die, trochu odlišným způsobem než se tomu děje u slonů. Geny „nenařizují“ zničení, ale 
opravu poškozené buňky.
Třetí nejvýznamnější zvíře, které je předmětem zájmu vědců kvůli své schopnosti čelit 
rakovině, naopak na rozdíl od velryby či slona velkou hmotností a velikostí nevyniká. 
Jedná se totiž o rypoše lysého, nevelkého hlodavce s domovem zejména ve východní 
Africe. U rypošů zatím nikdo rakovinu neobjevil. A to i přesto, že u dalších hlodavců, 
například u myší, je tato nemoc poměrně častým jevem. „ Také v tomto případě se zdá, 
že i rypoši mají více genů proti rakovině, kterými se nemoci dokáží ubránit,“ říká Ra-
dim Šumbera z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity. Z těchto 
důvodů jsou rypoš lysý a některé další druhy rypošů předmětem rozsáhlého výzkumu, 
zaměřeného na jeho možné využití při léčbě rakoviny.
Rypoši ale vědce nefascinují jen kvůli tomu, že nikdy neonemocní rakovinou. Tato zví-
řata, o která se vědci zajímají poměrně krátkou dobu, jsou totiž pozoruhodná i v mnoha 
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dalších ohledech. „Rypoš lysý 
se dožívá věku 20 až 40 let, což 
je u hlodavců jeho velikosti na-
prosto unikátní dlouhověkost. 
Myši se dožijí maximálně dvou 
let,“ říká Radim Šumbera.
Přitom prostředí a podmínky 
života rypošů nejsou, alespoň 
z lidského pohledu, žádným 

ideálem, zaručujícím vysoký 
věk dožití. Rypoši žijí už milio-

ny let v podzemí, z něhož prak-
ticky nevylézají na povrch. Pohy-

bují se v prostředí, v němž je málo 
kyslíku, hodně oxidu uhličitého a 

vysoká vlhkost. Přesto se v takových 
podmínkách dožívají mnohem vyššího 

věku než jiní hlodavci i další, mnohem 
větší savci. Jak je to možné?

I dlouhověkost rypošů je předmětem rozsáhlého 
výzkumu, zaměřeného na léčbu různých lidských 

onemocnění. Problém je v tom, že rypoši a jejich život 
se nezkoumají úplně snadno. V podzemí si budují rozsáhlou, 

mnohakilometrovou síť chodeb a kolonií, které, ačkoliv se jedná o savce, 
mohou někomu připomínat mraveniště nebo včelí úly. „Z toho, co zatím 
víme, se v kolonii rozmnožuje pouze vůdčí pár, ostatní rypoši buď z kolo-
nie odejdou, nebo se mezi sebou nepáří,“ říká Šumbera. 
Na rozdíl od jiných hlodavců tak mezi rypoši funguje „intenzivní tabu 
incestu“. Studium rypošů a jejich života každopádně představuje fasci-
nující vědecké dobrodružství, na kterém se významnou měrou podílejí 
i zoologové z Jihočeské univerzity. A to jak výzkumem přímo v Africe, 
tak v laboratořích a chovné stanici v Českých Budějovicích. Zdejší kate-
dra zoologie totiž chová zhruba 300 rypošů pěti druhů, což z této chovné 
stanice dělá největší „mimoafrické“ shromaždiště tohoto druhu hlodavců 
na světě.
Vědcům umělý chov umožňuje pozorovat chování rypošů v simulova-
ných podmínkách tak, jak by to ve skutečném africkém podzemí nebylo 
možné. A tento výzkum ve sklepích zoologické katedry se pak kombinuje 

unikátní vlastnosti 
rypoše lysého jsou dnes 
předmětem výzkumu 
na celém světě.



s terénním výzkumem přímo v Africe. „Do Afriky jezdíme často, a to včetně studentů,“ 
říká docent Šumbera. Českým vědcům se tak podle něj například podařilo prokázat 
a popsat, jak se z jednoho druhu rypošů evolučně vyvinula skupina, schopná přežít 
v horských podmínkách východní Etiopie. „Tito rypoši, zvaní hlodouni, mají oči doslova 
navrch hlavy, tedy skutečně něco na způsob periskopu,“ říká docent Šumbera.
Ještě donedávna se přitom předpokládalo, že hlodouni jsou samostatným druhem ry-
pošů. Čeští vědci se ale na základě svého výzkumu kloní spíše k názoru, že se jedná o 
příbuzné jiného druhu, kteří se evolučně přizpůsobili životu ve výšce kolem 400 metrů 
nad mořem. „Podobně je možné pozorovat a studovat evoluční experimenty přírody i na 
jiných afrických rypoších,“ říká Šumbera. 
Studentům i absolventům zoologické katedry PřF JU se tak nabízí unikátní možnost, 
aby se na celosvětovém výzkumu rypošů, z kterého se stává „vědecký hit, aktivně podí-
leli. I když se tento výzkum někdy setkává v Africe s nepochopením. „Rypoši jsou totiž 
významní škůdci, které Afričané zabíjejí. V některých oblastech je jejich maso vyhlá-
šená delikatesa,“ říká docent Šumbera. Mnoho Afričanů podle něj nechápe, proč právě 
rypoši evropské vědce tak fascinují. „Někdy nás podezírají, že výzkumem rypošů jen 
maskujeme hledání zlata,“ říká se smíchem zoolog.

rypoši naplňují věčný lidský sen o uchování mládí, zdraví 
a vitality až do pozdního věku.
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jak ptáci poznávají kořist
encyklopedie v hlavách opeřenců

Schopnost vyhodnotit předmět nebo organismus, s nímž se daný živočich právě setkal, ja-
ko potravu, je jednou ze základních vlastností všech organismů. tato vlastnost rozhoduje 
nejen o samotném přežití, ale i o kvalitě života. Každý živočich v přírodě, včetně člověka, 
prakticky každý den vyhodnocuje, čím a jak si zajistí dostatečný energetický příjem.

V říši zvířat se na rozdíl od té lidské často jedná o hodnocení živých organismů navzá-
jem. Predátor zkoumá potencionální živou kořist, aby odhadl, nakolik je pro něj nebez-
pečná, zda může sloužit jako potrava, případně kolik úsilí bude muset vynaložit 
k jejímu ulovení. Zvlášť složitý může být tento odhad u ptáků a jejich hmyzí kořisti. 
Ptáci, zejména ti drobní, přicházejí do styku s pestrou škálou druhů hmyzu, z nichž 
některé druhy slouží jako vítaná ptačí pochoutka, jiné ale mohou být ptákům životu ne-
bezpečné. Vzhledem k tomu, že řada ptáků se pohybuje na obrovském prostoru a dokon-
ce se stěhuje z kontinentu na kontinent, je výběr jejich potravy skutečně velmi složitý. 
Podle odborníků je to podobné jako když lidé sbírají v lese houby. Pokud snědí jedo-
vatou houbu, mohou se otrávit. Proto si musí být člověk dokonale jistý tím, že houba, 
kterou sebral, je skutečně jedlá.
Jenže zatímco lidé mohou k rozpoznávání hub využít radu od dalších lidí, použít hou-
bařskou encyklopedii nebo houby v obavě z otravy prostě nesbírat, ptáci mají mnohem 
složitější pozici. Jak tedy bezpečně poznají, který hmyz je pro ně jedlý a který naopak 
nejedlý? Vědci se touto otázkou zabývají dlouho. A při výzkumu někdy docházejí k hod-
ně překvapivým zjištěním o unikátních schopnostech a vlastnostech opeřenců. 
„Zdá se, že u ptáků se při vyhodnocování potravy jedná o určitou kombinaci dědičné in-
formace a získané znalosti,“ říká Petr Veselý z katedry zoologie Přírodovědecké fakulty 
Jihočeské univerzity. Jihočeští zoologové se dlouhodobě věnují právě pozorování 
a pokusům, zaměřeným na výzkum vztahů mezi ptáky a jejich kořistí. 
Velké množství jedovatých nebo nepoživatelných organismů dává svým pestrým zbar-
vením jasně najevo, že by je ptáci neměli jíst ani na ně útočit. A výstražné zabarvení 
skutečně většinu ptáků odrazuje. Zřejmě se ale nejedná o nějaký vrozený instinkt, ale 
pouze přirozený strach z nového, takzvanou neofobii. Jakmile však někteří ptáci meto-
dou pokusu a omylu zjistí, že jim ani pestrobarevný hmyz neublíží a mohou ho zkonzu-
movat, informace se mezi nimi rychle rozšíří.
Příkladem mohou být třeba vrabci polní. Ti totiž konzumují známá slunéčka, která jsou 
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pro většinu dalších ptáků prudce jedovatá. Pokud by pták o váze 20 gramů snědl 10 až 
20 slunéček, může to být pro něj dokonce smrtelná dávka. „Pro vrabce polního ale slu-
néčka tak toxická nejsou, poměrně běžně je žerou,“ říká Veselý. Vrabci, včetně ptáčat, 
dokáží dokonce sežrat i v ČR invazní, původně asijská slunéčka, které jsou ještě výrazně 
jedovatější než ta evropská.
Zajímavé ale je, že vrabec polní tento druh hmyzu na druhou stranu nijak nevyhledává. 
Pokud má na výběr z více druhů potravy, slunéčka si nevybere. Evidentně mu tedy ne-
chutnají. Přesto rodiče dokonce učí ptáčata, aby se naučila v případě nouze konzumovat 
slunéčka. A získala tedy i určitou konkurenční výhodu oproti jiným ptačím druhům.
Schopnost ptáků rozeznat vhodnou potravu je, jak ukazuje řada pokusů, zřejmě z části 
vrozená a z části získaná zkušeností, žádný jednotný recept, platný ve vztahu ptáků ke 
kořisti, neexistuje. Podobně tomu může být i v případech, kdy ptáci naopak musí určit 
predátora a míru hrozby, které jsou od něj vystaveni. I tady se reakce vymyká z prvoplá-
nových předpokladů.
Příkladem může být třeba experiment, zkoumající reakci ťuhýka obecného na útok pre-
dátorů, ohrožujících jeho hnízda. V roce 2005 se studenti a vědci katedry zoologie PřF 
JU pokusili zjistit, jak budou ťuhýci reagovat, když se v blízkosti jejich hnízd s ptáčaty 
objeví důmyslně vytvořené atrapy různých druhů dravých ptáků. A došli přitom 
k překvapivým závěrům. Ukázalo se totiž, že ťuhýci vůbec nereagovali „hystericky“ nebo 
„zmatečně“ jenom na základě toho, že se v jejich sousedství najednou usadil pták s „pre-
dátorsky“ zahnutým zobákem a dalšími znaky ptačích predátorů. Naopak prokázali vel-
mi rozvinutou schopnost rozlišit jednoho predátora od druhého. A to v případě velikostí 
i zbarvením podobných ptáků jako jsou poštolka obecná a krahujec obecný.
Když vědci do blízkosti hnízda umístili vycpaninu poštolky, většina testovaných ťuhýků 
na ni začala nalétávat, útočit, někteří dokonce poštolku doslova roztrhali. A to i přesto, 
že se jedná o dravého ptáka, který je vybaven zahnutým zobákem a drápy. 
Jakmile ale autoři experimentu vyměnili poštolku za krahujce, který je zhruba stejně 
velký nebo většinou dokonce menší než poštolka, ťuhýci na něj výrazně méně nalétáva-
li, natož aby podnikli nějaký přímý útok. K atrapě se přibližovali více opatrně, a spíše ji 
jen hlídali, než aby ji chtěli vyhnat. Proč, když se jedná o stejně velkého predátora jako 
v případě poštolky?
Vědci docházejí k závěru, že ťuhýci jsou prostě schopni svými smysly rozlišit, jaký druh 
obrany může být proti konkrétnímu predátorovi efektivní a jaký nikoliv. „Oni prostě 
vědí, jak se chová poštolka.,“ říká Petr Veselý.
Poštolky totiž jiné dospělé ptáky napadají jen zcela výjimečně, vedle své hlavní potravy, 
tedy hrabošů, se soustředí spíše na ptačí mláďata. Krahujec se ale naopak specializuje 
na lov drobných ptáků, včetně ťuhýků. A ťuhýci mají tyto informace uložené v hlavě 
jako v encyklopedii. A dokáží se jimi řídit.
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Poštolku napadají proto, že bezprostředně ohrožuje jejich potomstvo. Zároveň ale vědí, 
že jí mají šanci náhlým útokem zahnat. Není totiž zvyklá a většinou ani ochotná bojovat 
s jinými, byť menšími ptáky. U krahujce je však velké riziko, že by mohl na rodiče zaúto-
čit, a proto volí opatrnější verzi obrany hnízda. 
Z experimentu každopádně podle vědců jednoznačně vyplývá, že „strašit“ ťuhýky nebo 
jiné malé ptáky siluetou nebo atrapou jakéhokoliv velkého opeřence se zahnutým zo-
bákem nemá smysl. Ťuhýci dobře vědí, od koho jim hrozí reálné nebezpečí. A napálit se 
nenechají. Lidská představa, že malý pták se prostě musí bát něčeho velkého a hrozivě 
vypadajícího, je zcela mylná. Nicméně i tak mají tyto siluety svou platnost jako upozor-
nění na skleněné plochy, protože ptáci si jich spíše všimnou v domnění, že se jedná o 
dravého ptáka.
„Pokud chcete strašit ťuhýka, strašte ho krahujcem, nikoliv poštolkou,“ vysvětluje Petr 
Veselý. Schopnost ptáků rozpoznat reálné nebezpečí často mnohem lépe než člověk, do-
kazuje i další část experimentu, při kterém se jihočeští zoologové pokusili ťuhýky „ošá-
lit“ tím, že na atrapě predátora vyměnili originální zobák za holubí nebo prostě atrapu 
jiným způsobem pozměnili. Ťuhýci se takových, lidmi vymyšlených atrap, neodpovídají-
cích žádnému skutečnému druhu ptáka, nejen nebáli, ale vůbec na ně nereagovali.
I věrné atrapy dravců ale mají z hlediska své využitelnosti k tomu, aby vzbudily u ptáků 
nějakou reakci, jen velmi omezenou životnost. Různé pokusy totiž potvrzují, že přítom-
nost „umělého predátora“ působí na ptáky pouze dočasně.

nenechají se odradit, pomalu 
zkoušejí, co si mohou dovolit 

a když zjistí, že se predátor 
nehýbe, tak ho začnou 

ignorovat. 



Chování ptáků u lidí často vyvolává debatu o inteligenci různých ptačích druhů. Jen-
že taková debata je podle odborníků trochu zavádějící. Člověk často měří inteligenci 
u jiných živočišných druhů tím, zda se zvíře či pták dokáže chovat podobně jako lidé. 
Přitom tahle schopnost napodobit lidské chování vůbec nemusí vypovídat o schopnos-
ti přežít nebo si takzvaně vybojovat místo na Slunci. „Otázkou zůstává, jak můžeme 
definovat projevy inteligence. Co to vlastně v přírodě znamená. Když budeme uvažo-
vat lidsky, pak je zřejmě nejhloupějším ptákem na zeměkouli pštros,“ říká se smíchem 
doktor Veselý.
I když je ale hodnocení chytrosti opeřenců lidmi značně sporné, některé výzkumy, tý-
kající se schopností ptáků, přinášejí z lidského pohledu skutečně fascinující výsledky. 
A nemusí se jednat jen o amazonské papoušky. „Třeba krkavec disponuje inteligencí 
šesti až sedmiletého dítěte. Je považován za šimpanze v ptačí říši,“ říká Petr Veselý.

vědci ve výzkumu chování ptáků často používají atrapy.
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Krkavci podobně jako papoušci umějí používat nástroje a dostat se pomocí nich k potra-
vě. Dokáží se mezi sebou zároveň zvukově dorozumět, tedy používají jakousi vlastní řeč. 
A přitom rozeznají „hlas“ jednoho krkavce od druhého. 
Podobně inteligentní, alespoň z lidského pohledu, jsou i ostatní krkavcovití, například 
havrani. Otázkou zůstává, proč se svým chováním nejvíce přibližují chování člověka 
právě oni a nikoliv jiné ptačí druhy. Podle některých odborníků to může být tím, že 
krkavcovití se podobně jako lidé sdružují do velkých společenstev, v nichž je nutností 
navazování sociálních vazeb a schopnost široké komunikace mezi velkým množstvím 
jedinců. To má velké požadavky na dovednosti mozku. Pamatovat si mnoho jedinců 
a zároveň i vědět jaký máme se všemi vzájemný vztah, co před ním můžu říct a co ne, 
protože by to vyzradil mému nepříteli. Předpokládá se, že právě bohatý sociální život 
stojí i za rozvojem velkého mozku u lidí. Jejich „lidská chytrost“ ale není zároveň žád-
nou velkou konkurenční výhodou oproti jiným ptačím druhům. Jen prostě odpovídá 
odlišnému způsobu života v porovnání s některými jinými ptáky. 
Ptáci jsou každopádně nevyčerpatelným předmětem rozsáhlého vědeckého výzkumu. 
A to i přesto, že byli pozorováni a zkoumáni od nepaměti. Stále se však objevují nové 
a nové poznatky o jejich chování a životních zvycích. A snaha člověka vysvětlit všechna 
tajemství ptačí říše někdy vyznívá trochu kontraproduktivně. A to třeba i ve snaze ptáky 
chránit a zajistit jim ochranu jejich životního prostoru.
Jen v České republice hnízdí podle odborných odhadů mezi 100 až 500 miliony ptáků, 
přičemž některé, dříve početné druhy ubývají, zatímco jiné naopak populačně rostou. 
A vzhledem k měnícím se životním podmínkám a podobě krajiny se mění i chování 
opeřenců. „Například kosi dříve na zimu odlétali do teplých krajin, dnes zůstávají celo-
ročně. Populace strak, kdysi klasických polních ptáků, se přesunula do měst,“ říká Petr 
Veselý. Vědci a ochránci přírody přitom mají podle něj někdy tendenci udržet jakési „sta-
tus quo“, tedy chránit krajinu v podobě, která dříve vyhovovala některým druhům dnes 
mizejících ptáků. Jenže se v mnoha případech ukazuje, že tato snaha nemusí být vždy 
zárukou návratu či udržení ptačích druhů. „Třeba sýčků, ještě nedávno v Česku velmi 
početných, u nás dnes žije jen kolem sto párů. A přitom takový úbytek není uspokojivě 
vědecky vysvětlitelný pouze změnou krajiny a hospodaření,“ říká doktor Veselý. Zároveň 
se ale klidně může stát, že sýčci začnou v Česku z neznámých důvodů zase přibývat. 
Podobné změny nejsou v ptačí říši ničím neobvyklým. A vůbec k nim nemusí v mnoha 
případech přispívat člověk. „Přírodu musíme pochopitelně chránit. Na druhé straně se 
ale musíme prostě smířit s tím, že ne všechno v přírodě jsme schopni nějak řešit,“ říká 
Petr Veselý.

orel skalní je obávaný predátor. někteří jiní 
ptáci ale nahrazují sílu inteligencí.
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