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BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.
Spojenými silami
Biologické centrum AV ČR, v. v. i., je veřejná výzkumná instituce, založená v roce 2006
Akademií věd České republiky. Sdružuje pět původně samostatných vědeckých pracovišť
(Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav, Parazitologický ústav, Ústav molekulární
biologie rostlin a Ústav půdní biologie) a Středisko služeb, zabezpečující administrativní
a technické služby. Od roku 2016 je součástí Biologického centra i výzkumná infrastruktura SoWa, zaměřená na komplexní studium půdních a vodních ekosystémů.
V současné době je Biologické centrum se svými šesti sty zaměstnanci největší mimopražskou institucí AV ČR. Zároveň patří mezi největší vědecká pracoviště ekologicky orientovaného výzkumu v Evropě.
Počet impaktovaných publikací za
rok 2015: . . . . . . . . . . . . . 404
Počet zaměstnanců: . . . . . . 618
Počet doktorandů: . . . . . . . 110
Počet běžících projektů: . . . . 114

Biologické centrum
AV ČR, v. v. i.
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 775 111
tel.: +420 387 775 051
tel.: +420 387 775 064
e-mail: bc@bc.cas.cz
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Aplikovaný výzkum
Aplikovaný výzkum je nedílnou součástí
aktivit Biologického centra. Věnujeme se
mu jak v rámci projektů financovaných např.

Hlavním zaměřením Biologického centra
je výzkum v biologických a biologicko-ekologických oborech, zejména v entomologii,
hydrobiologii, molekulární biologii rostlin,
parazitologii a půdní biologii. Hlavním cílem
je získávat, zpracovávat a rozšiřovat poznatky
o volně žijících i parazitických organismech,
jejich vzájemných vztazích i jejich vlivu
na ekosystémy a další organismy včetně člověka, a to na úrovni molekul, buněk, organismů i ekosystémů. Získané poznatky přispívají k lepšímu pochopení biologických jevů
v přírodě a mají dopad na zemědělství, lesnictví, rybářství, lidské zdraví, veterinární
medicínu a další oblasti života. Biologické
centrum též poskytuje posudky, stanoviska
a doporučení ve všech oborech své činnosti,

Nedílnou součástí činnosti Biologického
centra je vzdělávání studentů všech stupňů
studia, výchova vědeckých pracovníků, komunikace s širokou veřejností v ČR i zahraničí, spolupráce s národními a zahraničními
partnery na řešení klíčových výzev a reflektování současných i budoucích potřeb a hodnot společnosti. Vědečtí pracovníci Biologického centra stáli při vzniku Jihočeské

Vlastníme organismy z rozličných prostředí celého světa. Vysoce unikátní sbírky

organizuje vědecká setkání a usiluje o využití výsledků vědeckého výzkumu v praxi včetně vývoje technologií.

půdních mikroorganismů čítají přes 5000
kmenů a jsou využívány k hledání důležitých látek pro farmacii a průmysl (enzymy,
antibiotika, pigmenty aj.). K dispozici
máme také sbírku 3000 druhů parazitických červů a mnoho cenných kolekcí hmyzu, například sbírku jepic, která čítá téměř
milión exemplář ů a patří k největším
na světě. Sbírky neustále rozšiřujeme a doplňujeme. Exempláře představují důležité
objekty výzkumu pro mnoho odborníků
a jsou po dohodě zapůjčovány zájemcům
po celém světě.

V areálu chováme včely
V nově vybudované dendrologické zahradě jsme založili včelnici. Včely slouží jednak
vědeckým účelům, ale stejně důležitým důvodem pro jejich pořízení byl i komplexní přístup k životnímu prostředí v areálu a osvěta
veřejnosti. Pracujeme na výzkumných projektech s cílem zlepšit zdravotní stav včel. Testu-

univerzity, významně se podíleli na vytváření jejího profilu a nadále s ní úzce spolupracují ve vědě a výzkumu, výchově studentů i rozvoji společného areálu. Laboratoře
Biologického centra zajišťují vědeckou výchovu téměř stovky doktorandů Přírodovědecké fakulty JU. Při výuce i vědecké činnosti spolupracujeme i s celou řadou dalších
českých i zahraničních univerzit.

Pro světovou vědeckou veřejnost
Pro potřeby celosvětové vědecké komunity vydává Biologické centrum odborné časopisy Eureopean Journal of Entomology
a Folia Parasitologica. Každoročně se v Čes-

Technologickou agenturou ČR, tak v rámci
smluvního výzkumu pro firmy. Na této
stránce uvádíme několik příkladů.

Cenné sbírky organismů

Poznat škůdce a ochránit zdraví

V těsné spolupráci s univerzitami

K o n t ak t :

www.bc.cas.cz

kých Budějovicích rovněž pořádá několik
mezinárodních vědeckých setkání se stovkami účastníků.

jeme kvalitní potravní doplněk pro včely
a studujeme možnosti zvýšení jejich imunity,
a to i vůči moru včelího plodu. Včely využívají i parazitologové prověřující účinky včelího
jedu proti škodlivým bakteriím, a zkoumají je
také posluchači univerzity a gymnazisté
v rámci svých studentských prací.

Dendrologická zahrada

„Každý den můžeme obdivovat
zázraky přírody.“
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
ředitel BC AV ČR, v. v. i.

Strategie AV21
Špičkový výzkum ve veřejném zájmu
Výzkumný program, koordinovaný
Biologickým centrem:
• Rozmanitost života a zdraví ekosystémů
(ROSE)
Výzkumné programy, na nichž se podílí
Biologické centrum:
• Kvalitní život ve zdraví a nemoci
• Potraviny pro budoucnost

Z výzkumu do praxe
V rámci programu ROZE Strategie AV21 se věnujeme aktivitě „Efektivní spolupráce a přenos
poznatků do praxe“. Cílem je vytvořit platformu
podporující spolupráci ústavů s průmyslovými
partnery i mezi sebou navzájem za účelem praktického využití poznatků.

Konference

V akademickém areálu jsme společně
s PřF JU zpřístupnili nově vybudovanou
dendrologickou zahradu – jedinečnou sbír-

ku stromů, keřů a bylin z Evropy, Asie
a Ameriky čítající přes 90 druhů dřevin.

Monitorování klíšťat

Nabízíme řadu citlivých diagnostických
metod pro detekci a kvantifikaci patogenů
přenášených klíšťaty, a to jak z klíšťat, tak
z hostitelů. Dále nabízíme přenosový systém
pro borelie k testování vakcín a léčiv bránícím
infekci, systém pro testování infekcí babesiemi a anaplasmami; identifikace patogenů
molekulárně biologickými metodami a určení kmenů. Rovněž dodáváme klíšťata z chovu- larvy, nymfy, dospělci, rodu Ixodes ricinus, I. scapularis, po domluvě i jiné druhy.
Více na www.ritick.cz

Československá virologická konference
16.–17. února 2017
Fresh Blood for Fresh Water
9.–13. dubna 2017
Hydrobiologický ustav BC pořádá mezinárodní konferenci pro mladé limnology.
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V říši hmyzu
Zabýváme se základním a aplikovaným výzkumem v oblastech, kde je hmyz buď v centru zájmu nebo ho lze využít jako model pro řešení obecných biologických problémů.

Záhadný receptor juvenilního hormonu nalezen
Počet publikací v impaktovaných
časopisech za rok 2015: . . . . 137
Počet zaměstnanců: . . . . . . 200
Počet doktorandů: . . . . . . . . 62
Počet běžících projektů
a zakázek hlavní činnosti: . . . . 49

Juvenilní hormony (JH) jsou malé lipidy,
které hrají zásadní roli ve vývoji a reprodukci
hmyzu a dalších členovců. Látky napodobující JH slouží jako účinné insekticidy proti zemědělským škůdcům a přenašečům chorob.
Receptor, a tudíž mechanismus, na který JH
působí, se přes značnou snahu dlouho nedařilo objevit. Jedním z kandidátů byl protein
Met (transkripční faktor typu bHLH-PAS).
Naše biochemické a genetické studie prokázaly, že schopnost proteinu Met vázat JH
nebo na JH založené insekticidy podmiňuje
životně důležitou funkci Met pro vývoj hmyzu. Tento definitivní důkaz o totožnosti receptoru pro JH má dopad na pochopení bio-

logie členovců a zároveň nabízí cílovou molekulu pro vývoj dokonalejších insekticidů.

Řez okem švába

Výzkum herbivorního hmyzu v korunách
deštného lesa v Panamě.
K o n t ak t :

Vazba juvenilního hormonu (JH) na receptor Met podmiňuje zásadní funkci tohoto receptoru během metamorfózy hmyzu. Ilustrace M. Hajdušková (www.biographix.cz).

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Entomologický ústav

Branišovská 31
370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 775 211
fax: +420 385 310 354
e-mail: entu@entu.cas.cz
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podařilo jednoznačně prokázat úlohu Cry
v reakci na směrový vektor přirozeného
GMP u dvou druhů hmyzu. Následně jsme
pomocí experimentů se zakrýváním očí
a imunohistochemické detekce identifikovali sub-retinální vrstvu gliálních buněk bohatých na Cry – pravděpodobné místo směrového magnetického kompasu u hmyzu.

Hyperprolinemické larvy mušky Chymomyza costata
přežívají kryokonzervaci v kapalném dusíku
Larva mušky Chymomyza costata je pravděpodobně nejkomplexnějším mnohobuněčným organismem, který dokáže přežít
ponoření do kapalného dusíku (-196 °C)
v plně hydratovaném stavu. Larva se tak nabízí jako jedinečný model pro studium kryokonzervace tkání a celých organismů. Profilováním aklimačních změn v koncentracích mnoha r ůzných látek jsme
identifikovali volnou aminokyselinu L-proTermokamerový záznam inokulace okolním ledem
a promrznutí tělních tekutin u larev tropické
octomilky Drosophila melanogaster.

do skelné fáze (vitrifikaci) a tím pravděpodobně omezuje poškození způsobená extrémně nízkými teplotami. Znalosti získané
tímto výzkumem přenášíme na larvu tropické octomilky Drosophila melanogaster, která
nikdy během své evoluce nebyla adaptována
na podnulové teploty. Přesto se nám podařilo zajistit přežití larev octomilky po přeměně ¾ její tělní vody na ledové krystaly.

Jak mohou klimatické změny ovlivnit potravní sítě?

Kryptochrom 2 zprostředkovává
směrovou magnetorecepci u hmyzu
Schopnost vnímat geomagnetické pole
(GMP) představuje fascinující a dosud téměř
neprobádaný biologický fenomén. Nedávné
studie na transgenních octomilkách ukázaly,
že fotosenzitivní protein kryptochrom (Cry)
se účastní odpovědi na přítomnost magnetického pole. Kombinací behaviorálních a reverzně genetických přístupů se nám poprvé

lin jako metabolit s výsadním postavením.
Koncentrace L-prolinu silně vzrůstají během přechodu do diapauzy a následné chladové aklimace. Analýza pomocí diferenciální skenovací kalorimetrie naznačila, že
vysoká hladina prolinu, v kombinaci s relativně nízkým obsahem osmoticky aktivní
vody, a také s mrazovou dehydratací tkání,
zvyšuje tendenci tělních tekutin k přechodu

Změny teplot silně ovlivňují ektotermní
živočichy, jejichž životní pochody přímo závisí na teplotě okolního prostředí. Zatím ale
málo rozumíme tomu, jak
se očekávané změny klimatu odrazí ve vzájemných vztazích živočichů
a v potravních sítích.
Pomocí experimentů
s vodním hmyzem jsme
ověřili, že vyšší teploty
zvyšují apetit dravců (larev

vážek či koreter) a snižují jejich vzájemnou
konkurenci. Tím krátkodobě zvyšují tlak
na populaci kořisti (zooplanktonu). Zároveň
populace dravců díky zvýšeným metabolickým nárokům jedinců ve vyšších
teplotách rostou pomaleji.
To v delším časovém horizontu vede ke stabilnějším
společenstvům s menším
rizikem kolapsu jednotlivých populací.

„Náš ústav je jedinečný v tom, že hmyz
zkoumáme z různých hledisek,
od molekulární úrovně až po ekosystémy.“
prof. RNDr. František Marec, CSc.
ředitel ENTÚ

Pro praxi i základní poznání
Původním účelem ENTÚ byl aplikovaný výzkum;
podali jsme více než 150 patentů v oblasti zemědělství a lesnictví (příprava bakterií, virů a plísní
k ekologicky nezávadnému hubení hmyzích škůdců, vývoj feromonů pro monitorování výskytu
škodlivého hmyzu, využití parazitoidů a predátorů atd.). Většina současného výzkumu se zaměřuje na řešení obecných biologických problémů.

Podivuhodný svět motýlů
Laboratoř temperátní biodiverzity se zabývá výzkumem různých ekologických problematik mírného pásu. Mezi naše cíle patří
populačně ekologické studie ohrožených
i běžných druhů hmyzu, příčiny ohrožení
a záchrana ohrožené fauny. Zabýváme se
i evolucí různých ekologických jevů (například vznik a vývoj myrmekofilie modrásků).
Většina našeho výzkumu se soustředí na motýly, ale nevyhýbáme se ani ostatních skupinám bezobratlých.
V roce 2016 se uzavírá další etapa (2002–
2016) celostátního mapování motýlů České

republiky organizovaná Entomologickým
ústavem. Díky stovkám dobrovolníků se podařilo sebrat na milion údajů pro připravovaný třetí Atlas rozší řen í denn íc h
motýlů České republiky.

Jeden z nejohroženějších denních motýlů
Evropy – hnědásek
chrastavcový
(Euphydryas aurinia).

Záhada druhového bohatství tropických lesů
Tropická skupina pracuje v pralesích tří
kontinentů (Nová Guinea, Kamerun, Panama) aby zjistila, jak v nich může na jednom
místě koexistovat až neuvěřitelně mnoho
druhů rostlin a živočichů, včetně několika set
druhů dřevin a až 10 tisíc druhů hmyzu. Tropický les vypadá jako botanická zahrada, kde
žádný druh stromu není dominantní. Je tomu

tak proto, že jakmile se nějaký druh stane
hojnějším, vrhne se na něj široká škála patogenů a býložravců? Stejně tak i býložravci
mohou být omezováni nabídkou živných
rostlin nebo naopak nepřáteli – predátory
a parazity.
Martin Volf odebírá vzorky býložravého hmyzu
v podrostu deštného lesa v Panamě.
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HYDROBIOLOGICKÝ ÚSTAV
Svět pod vodní hladinou
Hlavním posláním ústavu je výzkum vzájemných vztahů mezi vodními organismy a jejich interakce s abiotickými faktory ve stojatých vodách, zejména v umělých nádržích. Výzkum probíhá v mezioborových týmech. Specializace pracovníků ústavu sahá od hydrochemie přes biochemii, mikrobiologii, algologii, protozoologii, zoologii zooplanktonu až
po ichtyologii.
Charakteristickým rysem HBÚ je vzájemné doplňování experimentální práce a terénního výzkumu s pravidelným dlouhodobým sledováním vybraných českých údolních nádrží.
Odlov dravých ryb pomocí hlubinného elektrického agregátu. Foto: Lukáš Vejřík

Počet publikací v impaktovaných
časopisech za rok 2015: . . . . . 37
Počet zaměstnanců: . . . . . . . 56
Počet doktorandů: . . . . . . . . 15
Počet běžících projektů
a zakázek hlavní činnosti: . . . . 44

Otvíráme černou skříňku bakterioplanktonu
Bakterioplankton ve sladkých vodách ještě nedávno představoval černou skříňku s neznámým obsahem druhů a jejich aktivit. Proto se intenzivně zabýváme bakteriemi a jejich
interakcemi s dalšími mikroby v přirozených
vodních ekosystémech. Při studiu genetické
informace a fyziologických schopností bakterií používáme nové účinné izolační a molekulární metody. Ukazuje se, že ve sladkých
vodách se vyskytují jen určité, velmi specifické, bakteriální druhy nebo skupiny, často
úzce vázané na rozvoj jistých řas a sinic.

Zkoumáme taxonomii bakterií a jejich ekofyziologii a funkci v ekosystému. Zjišťujeme
zejména, jaký typ organických látek ty či ony
bakterie rozkládají a využívají, jak rychle rostou a jaký je jejich další osud v ekosystému.
Bakteriemi se živí prvoci a zooplankton a napadají je viry. Prvoci ovlivňují složení bakterií tím, že selektivně pohlcují určité druhy
(viz obrázek), typy, nebo velikosti bakterií.
Tím se mění rychlost přenosu organické
hmoty potravními řetězci přes zooplankton
až k rybám.

K o n t ak t :

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Hydrobiologický ústav

Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 775 881
fax: +420 385 310 248
e-mail: hbu@hbu.cas.cz
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Vláknitá planktonní sinice rodu Dolichospermum
s výraznými slizovými obaly. Tato sinice se poslední
přemnožuje v doposud čisté vodárenské nádrži
Landštejn, kde vytváří silný vodní květ.

Predace rybami je primární strukturující
silou ve vodních ekosystémech. Změny v interakcích predátor-kořist ovlivňují kaskádovým efektem jednotlivé úrovně potravního
řetězce a mohou vyústit až v celkové ekosystémové změny. Proto zkoumáme nejvýše
postavené trofické úrovně ve sladkovodních
ekosystémech – živočišný plankton a ryby,
a jejich vzájemné vztahy. Specializujeme se
na velké vnitrozemské vody.
Laboratoř ekologie zooplanktonu se zabývá zejména planktonními korýši, přičemž
zvláštní pozornost věnujeme filtrujícímu
býložravému zooplanktonu. Studujeme zejména fyziologicko-ekologické adaptace
a interakce úživnosti prostředí, ryb a zooplanktonu ve smyslu ovlivňování druhového
i velikostního složení a časoprostorové distribuce. Zkoumáme genetické charakteris-

tiky populací perlooček rodu Daphnia a jejich vazeb na abiotické a biotické faktory.
Analyzujeme i dlouhodobé změny v zooplanktonu modelových nádrží.
Laboratoř ekologie ryb se zaměřuje
na poznání vzorců časoprostorové distribuce ryb, horizontální a vertikální migraci, velikostně a druhově specifické využívání jednotlivých habitatů a dalších projevů chování. Sledujeme dostupnost potravních zdrojů
pro ryby za různých podmínek, ale i ryby
jako konzumenty živící se na nižších trofických úrovních, včetně důsledků pro kvalitativní složení těchto úrovní a kvalitu vody
a rybářství. Uplatňujeme jak přístupy individuální, tak přístupy založené na zhodnocení vlivu celého společenstva. Zkoumáme
a vyvíjíme metody pro kvantitativní vzorkování rybích obsádek.

Složení a kvalita vody

Když se voda zazelená
Výzkumné plavidlo Ota Oliva v přední části se
sonarovými vysílači. Foto: Jiří Peterka

Ekologie ryb a zooplanktonu

Výzkumné plavidlo
provádějící kvantitativní
průzkum rybí obsádky
sonarovými vysílači.
Foto: Jiří Peterka

Ukázky buněk prvoků (modrá)
s pohlcenými bakteriemi rodu
Limnohabitans (zelená) označenými genetickou sondou
(bílé měřítko = 5 µm).

V laboratoři ekologie fytoplanktonu se
zabýváme složením, dynamikou a ekologickou funkcí sinic a řas ve stojatých vodách.
Ve schopnosti správné identifikace a evolučních vztahů hlavních původců vodních kvě-

www.hbu.cas.cz

tů ve sladkovodních nádržích patříme mezi
světovou špičku. Hlavním těžištěm výzkumu je unikátní pravidelné sledování přehradních nádrží Římov a Slapy, které trvá
již desítky let. Drobné fotosyntetické organismy však zkoumáme i v šumavských jezerech nebo hospodářských rybnících pomocí
široké škály metod od mikroskopie přes laboratorní kultivace až po analýzu genomů.
Co stojí za vznikem a zánikem nepříjemných vodních květů? Jak se mění složení
planktonu následkem povodní? Které známé i neznámé toxické látky produkují sinice
v našich nádržích? Bylo by některé z nich
možné využít také ve farmacii nebo zemědělství? To všechno jsou otázky, na které na
našem pracovišti hledáme odpovědi.

Zkoumáme biogeochemické koloběhy živin a procesy, které ovlivňují chemické složení a kvalitu povrchových vod. Zaměřujeme
se především na procesy ve stojatých vodách
– horských jezerech, údolních nádržích
a rybnících, ale velkou pozornost věnujeme
také hydrologii a chemickému složení odtoku vody z různých typů povodí a vybraným
procesům v půdním prostředí, které ovlivňují odnos minerálních a organických látek
do povrchových vod. Dvěma stěžejními tématy bádání jsou eutrofizace a okyselení vodních ekosystémů.
Eutrofizace je obohacování ekosystému
živinami, jejímž důsledkem je ve stojatých
vodách intenzivní tvorba organické hmoty
řas, sinic a vodních rostlin, často doprovázená nežádoucím výskytem vodního květu,
anoxiemi vody nade dnem, zhoršenou jakos-

tí vody atd. Náš výzkum pokrývá všechny
podstatné aspekty této problematiky.
Zotavování ekosystémů horských jezer
a jejich povodí z okyselení, které bylo ve střední Evropě v 70. až 80. letech 20. století extrémní, ale jež se v dvou posledních desetiletích vrátilo na úroveň z první poloviny 20. století, studujeme v alpinských jezerech v Tatrách
a lesních horských jezerech na Šumavě. Odumírání lesních porostů v povodí horských jezer na Šumavě v důsledku kůrovcové kalamity
poskytuje možnost sledovat dynamiku vzájemných vztahů mezi rostlinami a mikrobními společenstvy v půdě a důsledky narušení
jejich rovnováhy pro odnos živin a organických látek do povrchového odtoku a následně
zkoumat dopady na vodní ekosystém jezer.

„Voda udržuje život, zklidňuje mysl
a zároveň dráždí svým neviditelným
tajemstvím.“
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
ředitel HBÚ

Spolupráce s průmyslem
a státní správou
Ústav je zaměřen na celostní ekologické sledování velkých sladkovodních vod včetně jejich povodí. V tomto smyslu poskytuje expertní servis řadě
institucí (správci vod, podniky Povodí, správní
orgány, orgány ochrany přírody). Naši partneři
nejčastěji vyhledávají naší pomoc při modelování
a bilancích látek v povodích a nádržích, při posouzení a zmírňování eutrofizace, při kvantitativních
průzkumech rybích obsádek a posouzení jejich
vlivu na ekologickou kvalitu. Nejdůležitějším
výstupem pro státní správu je celostátní
Metodika pro hodnocení ekologického potenciálu
silně ovlivněných a umělých vodních útvarů –
kategorie jezero (2015).

Národní a mezinárodní
projekty
Ústav řeší každoročně desítky projektů. Většina
z nich jsou projekty národní (nejvíce GAČR).
Z mezinárodních projektů má ústav bohatou
tradici projektů Norského finančního mechanismu a FM EHP (recentně projekt MacFish) a rámcových projektů EU (recentně REFRESH,
CLIMEFISH). Aktivně se zapojujejme do práce
mezinárodních sdružení jako je CEN a Lake Fish
Intercalibration Group.

Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.
Odběr vzorků vody z tatranských ples
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PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV
Role parazitů na Zemi
Posláním Parazitologického ústavu, který vznikl v r. 1962, je získávat, prohlubovat a šířit
znalost biologie a ekologie parazitických prvoků a eukaryotních mikroorganismů, helmintů
a členovců. Ústav provádí nejen výzkum, ale také vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni. Výsledky jsou využívány při prevenci a léčbě nemocí lidí i zvířat, a také v zemědělství.

Odkrýváme tajemství oceánu
„Neviditelný život rozhoduje.“
prof. RNDr. Julius Lukeš, CSc.
ředitel PARÚ

Počet publikací v impaktovaných
časopisech za rok 2015: . . . . 147
Počet zaměstnanců (FTE): . . . 102
Počet doktorandů: . . . . . . . . 32
Počet běžících projektů
a zakázek hlavní činnosti: . . . . 31

Naprostá většina biodiverzity a biomasy
oceánu je tvořena mikroskopickým planktonem, o jehož složení a ekologické funkci jsme
však měli pouze mlhavou představu. Mezinárodní vědecký tým, podílející se na expedici Tara Oceans (viz obr.), zmapoval diverzitu a četnost jednotlivých skupin planktonu.
Jedním z hlavních výsledků je odhalení zásadního podílu heterotrofních prvoků, kteří
svou druhovou pestrostí vysoce převyšují
bakterie i fotosyntetické řasy. Zjistili jsme, že
druhově nejbohatšími organismy v oceánech
jsou diplonemy, prvoci z příbuzenstva parazitických trypanozom, doposud známí pouze
z několika druhů z pobřežních vod.

Vývoj vakcíny proti přenosu patogenů klíšťaty
Testování přípravků proti klíšťatům
Nové metody v elektronové mikroskopii
Vývoj potravinových aditiv pro prevenci
žaberních onemocnění lososů
Testování kvality vstupních materiálů
a výrobních dílů pomocí skenovacího elektronového mikroskopu
Analýza velikosti micel pomocí kryo FESEM
a TEM – pro kosmetické využití.

Podíleli jsme se na objevu chromeridních
řas, fototrofních předchůdců výtrusovců –
smrtelných parazitů člověka způsobujících
například malárii či toxoplazmózu. V rámci
mezinárodních projektů jsme určili sekvence jaderného, mitochondriálního i plastidového genomu obou dosud popsaných chromeridních řas, Chromera velia (viz obr.)
a Vitrella brassicaformis. Analýzy těchto genomů ukazují, že fototrofní předek parazitů
již obsahoval většinu genů, které jsou dneš-

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Parazitologický ústav

Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
tel.: +420 385 310 351
fax: +420 385 310 388
e-mail: paru@paru.cas.cz
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Bičíkovec Trypanosoma brucei (viz obr.)
a další příbuzné druhy jsou původci závažných onemocnění lidí a hospodářských zvířat v tropech. Přes léta intenzivního výzkumu proti nim stále nedisponujeme ani efektivním lékem ani vakcínou. Úspěšnost
parazita mimo jiné spočívá i ve značné flexibilitě mitochondriálního metabolismu, díky
níž se umí rychle přizpůsobit různým životním podmínkám. Cílem našeho výzkumu
jsou esenciální mitochondriální procesy,
jako je syntéza železito-sirných klastrů,

Podařilo se nám prokázat, že téměř každý
z nás si v sobě nosí mikrosporidie rodu Encephalitozoon (viz obr.). V rovnováze s imunitním systémem nepředstavují tito nitrobuněční paraziti pro člověka žádné riziko. Pokud
však dojde k narušení rovnováhy ve prospěch
parazita v důsledku stáří, snížení imunity,
stresu nebo jiné zátěže, rozvine se infekce

Eukaryotní mikroorganismy napadající ryby mohou být příčinou závažných
ekonomických škod. Mezi nejvýznamnější patří žahavci extrémně přizpůsobení
parazitickému způsobu života – rybomorky (Myxozoa). Metodami transkriptomiky a genomiky jsme se podíleli na odhalení způsobu, jakým tito cizopasníci využívají své rybí hostitele a ovlivňují jejich
chování a metabolismus. Výzkum je dopl-

ními výtrusovci používány pro parazitický
způsob života. Navíc C. velia obsahuje nejmenší známý mitochondriální genom a jako
jediný fototrof na Zemi syntetizuje chlorofyl
z glycinu, nikoliv z glutamátu.

Mitochondrie trypanozóm – náš cíl
K o n t ak t :

Spící zabijáci v nás
s řadou různých klinických projevů často zaměňovaných za jiná onemocnění. Včasnou
diferenciální diagnostikou, na jejímž základě
byla změněna léčebná schémata, se podařilo
zachránit několik pacientů v přímém ohrožení života. U desítek pacientů zahrnutých
do prováděných studií po správně zvolené terapii obtíže ustoupily.

Ichtyoparazitologie

Od fotosyntézy k parazitismu
Pro průmysl a zdravotnictví

www.paru.cas.cz

úprava RNA transkriptů či regulace respirace a produkce ATP. Výsledky našeho výzkumu potvrzují obrovskou přizpůsobivost
parazita a zároveň nám umožňují nalézt
možné cíle pro budoucí terapii.

něn studiem jejich ultrastruktury, biologie, životních cyklů, ekologie, fylogeneze
a evoluce.
V rámci mezinárodního projektu jsme
se podíleli na mapování globální diverzity
tasemnic (viz obr.). Výsledkem sedmiletého výzkumu jsou nové poznatky o rozmanitosti této skupiny parazitických helmintů, ale především o jejich evoluční historii,
a to i u zástupců cizopasících u člověka.

Klíště – nebezpečný parazit
Z parazitických onemocnění představují
v ČR jedinou vážnou hrozbu pro člověka i zvířata choroby přenášené klíšťaty – lymeská borelióza, klíšťová encefalitida, babezióza a anaplazmóza. Nyní se výzkumu klíšťat a jimi přenášených nemocí věnuje pět laboratoří, které
pokrývají téměř všechny důležité aspekty složitých interakcí mezi klíšťaty, patogeny a hostiteli (viz obr.). Tím je českobudějovická „klíštěcí sekce“ výjimečná v evropském i celosvětovém měřítku. V centru výzkumného zájmu je
evropské klíště Ixodes ricinus a původci lymeské boreliózy (spirochety druhového komplexu
Borrelia burgdorferi), virus klíšťové encefalitidy (VKE) a nově i prvoci rodu Babesia, kteří
způsobují onemocnění podobné malárii.
Výzkum patogenů je zaměřen na jejich
molekulární ekologii, druhovou rozmanitost
a diagnostiku. Významné výsledky přineslo
studium mechanismů rozvoje onemocnění,
imunitní odpovědi a orgánového poškození
VKE i testování nových virostatik, které vedlo k nalezení účinných látek s velkým potenciálem pro léčbu klíšťové encefalitidy a dalších závažných virových infekcí, například
komáry přenášeného viru Zika.

Folia Parasitologica

je mezinárodní časopis, který vychází v režimu open access.
Aktuální impakt faktor je 1,271. Více informací: folia.paru.cas.cz
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ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ BIOLOGIE ROSTLIN

K podstatě rostlinného života
Zabýváme se genomem, stavbou a funkcí buněk, látkami, které rostliny produkují, molekulární podstatou fotosyntézy, biofyzikou a biochemií rostlinných dějů a mikroskopickými patogeny rostlin.

Rozluštit tajemství genomů
Počet publikací v impaktovaných
časopisech za rok 2015: . . . . . 38
Počet zaměstnanců: . . . . . . . 56
Počet doktorandů . . . . . . . . . . 4
Počet běžících projektů
a zakázek hlavní činnosti: . . . . 17

Vedle vlastních genů tvoří velkou část
rostlinného genomu opakující se sekvence.
Mezi nejdůležitější patří satelitní repetice
a mobilní elementy. Analyzujeme jejich sekvenční složení a četnost v genomu. Vedle experimentálních metod využíváme i možnosti bioinformatiky. Vyvíjíme programy
pro hledání a charakterizaci těchto repetic
v obrovském množstvích sekvenačních dat
získaných nejnovějšími technologiemi. Zajímají nás rovněž molekulární mechanismy
vedoucí k množení a eliminaci repetitivních
elementů v rostlinných genomech. Analyzujeme také složení repetic u mnoha genomů a jejich změny během evoluce. Zkoumáme také složení centromerických oblastí
chromosomů rostlin. Během buněčného dě-

K o n t ak t :

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ústav molekulární
biologie rostlin
Branišovská 1160/31
370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 775 525
fax: +420 385 310 356
e-mail: umbr@umbr.cas.cz
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Rostliny při fotosyntéze ukládají energii
Slunce do zásobních látek a jako vedlejší
produkt přitom uvolňují životodárný kyslík.
Zkoumáme, jakým způsobem zachycování
energie probíhá, a které molekuly se na tomto procesu podílejí. Analyzujeme, jak se liší
fotosyntetický aparát různých rostlin, řas
a fotosyntetizujících bakterií. Zjišťujeme,
jaký je vztah mezi jeho strukturou a funkcí
na úrovni jednotlivých molekul. Připravuje-

me umělé agregáty, které napodobují strukturu a funkci přírodních světlosběrných
komplexů v zelených fotosyntetických bakteriích. To by mohlo přinést inspiraci pro
levnější výrobu energie v budoucnosti. Při
fotosyntéze rostliny spotřebovávají vzdušný
CO2 . Zkoumáme tedy také výměnu tohoto
a dalších plynů v listech rostlin, jejich vedení rostlinou i to, jakým způsobem jejich
okolní koncentrace tyto procesy ovlivňuje.

Pro zdraví rostlin i živočichů

lení zajišťují centromery rovnoměrnou distribuci dědičného materiálu do dceřinných
buněk a proto je pochopení mechanismu jejich fungování podstatné např. pro šlechtění
rostlin.

Chmel a rostlinné látky proti rakovině
Látky, které jsou potenciálně
využitelné v lékařství, produkuje
celá řada rostlin, napřík lad
chmel. V jeho případě zkoumáme geny, které spoluurčující produkci léčivých prenylchalkonů.
Izolujeme a charakterizujeme
mikro-RNA a transkripční faktory chmele, které jejich biosyntézu určují a analyzujeme vztahy
mezi nimi. U některých rostlinných enzymů – tzv. nukleáz –
byly zaznamenány protinádorové
účinky. Provádíme molekulárně‑genetické analýzy rostlinné
„nukleázy I“ a jejích homologů,
zkoumáme mechanismus jejich
protirakovinného působení. Zabý váme se také k lonováním
a proteomikou nukleáz. Připravujeme a modifikujeme rekombinantní rostlinné nukleázy a analyzujeme jejich strukturu.

Fotosyntéza inspirací pro výrobu elektřiny ze slunce

Mnohé kovy jsou pro rostliny důležité, jejich koncentrace může mít přímý dopad
i na fotosyntézu. Jelikož se rostliny nepohybují, musí se umět vyrovnat s jejich dočasným
nedostatkem nebo přebytkem, zvlášť v případě kovů těžkých. Zaměřujeme se na to, jakým
způsobem rostliny a řasy těžké kovy přijímají, transportují a vylučují, a jakým způsobem
se brání jejich zvýšené či snížené koncentraci.
Některé z těchto mechanismů jsou specifické
pro rostliny, ale mnoho se jich podobá procesům u živočichů včetně lidí. Znalost takových
mechanismů u rostlinného modelu má tak
přímý význam pro pochopení metabolismu
kovů i u jiných skupin organismů. V budouc-

nosti by umělé posílení tolerance rostlin
k vyšším koncentracím těžkých kovů mohlo
být využito k čištění zamořené půdy.

Poznat a využít nepřítele

me tedy přítomnost těchto patogenů v rostlinách, jejich molekulární variabilitu,
i způsoby, jakými rostlinu ovlivňují. Analyzujeme evoluci viroidů za stresových podmínek a zkoumáme také, jakým způsobem mohou viroidy vypínat jednotlivé rostlinné
geny. Zkoumáme experimentální přenos
populace viroidů do plevelných druhů a procesy jejich eliminace. Hledáme nové, dosud
nepopsané viry, nejen v rostlinách, ale i lišejnících a patogenních houbách. Vyvíjíme
nové molekulárně-biologické metody pro
jejich rychlou detekci. Zkoumáme, jakým
způsobem může přítomnost viru v houbě
ovlivnit průběh choroby způsobované houbou. Znalost těchto mechanismů může
v budoucnosti přinést lepší obranu proti virovým chorobám, virem infikované patogenní houby mohou být použity jako prostředky biologické ochrany.

Všechny dříve zmiňované vlastnosti
rostlin jsou podstatně ovlivněny přítomností mikroskopických parazitů rostlin – viroidů, virů, bakterií a fytoplazem. Zjišťuje-

„Rostlinné viry se šíří
bez ohledu na hranice států i kontinentů.“
prof. Ing. Josef Špak, DrSc.
ředitel ÚMBR

Pro praxi a k prospěchu všech
ÚMBR je oprávněn pracovat s geneticky modifikovanými organismy a s původci karanténních
chorob rostlin. Svým výzkumem významně přispívá do národního programu rostlinných biotechnologií, provádí odbornou diagnostiku
karanténních rostlinných virů pro Ministerstvo
zemědělství, ÚKZÚZ, plodinové ústavy i soukromé firmy, poskytuje analýzy geneticky modifikovaných plodin pro Ministerstvo životního prostředí, včetně odborné spolupráce při návrhu
zákonů a předpisů týkajících se GMO.

Významné granty a projekty
– Analýza viromu třešní a višní sekvenováním
nové generace a vývoj nástrojů pro specifickou detekci virů.
– KOROLID – Kovy, rostliny a lidé.
– ELIXÍR - Evropská infrastruktura pro bioinformatiku.
– Pospiviroidní infekce pylu a molekulární
mechanismus její eliminace.
– Využití nových modelů a technologií k objasnění determinace centromer u rostlin.
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ÚSTAV PŮDNÍ BIOLOGIE
Využít i ochránit půdní svět

Počet publikací v impaktovaných
časopisech za rok 2015: . . . . . 54
Počet vědeckých pracovníků: . . 20
Počet zaměstnanců: . . . . . . . 39
Počet doktorandů: . . . . . . . . . 3

ÚPB byl zřízen k 1. 1. 1986 z Laboratoře půdní biologie, která pracovala v rámci bývalého Ústavu krajinné ekologie ČSAV již od roku 1979. Od 1. 1. 2006 je Ústav půdní biologie součástí Biologického centra AV ČR v Českých Budějovicích. Zkoumáme strukturu
a dynamiku společenstev půdních organismů v přirozených a člověkem ovlivněných ekosystémech, interakce mezi půdními živočichy, mikroorganismy a abiotickými složkami
půdy, koloběh biogenních prvků v půdě a tvorbu skleníkových plynů v půdě a jejich uvolňování do atmosféry. Silnou stránkou ústavu je mezioborový přístup, založený na úzké spolupráci mikrobiologů, zoologů a chemiků. Provádíme výzkum ve všech významných oborech půdní biologie od molekulární úrovně až po úroveň ekosystémů. Výzkumné týmy se
zaměřují zejména na přínos půdní bioty pro fungování půdy, na dopady lidské činnosti
na půdní ekosystémy, a na obnovu společenstev půdních organismů a půdních procesů
na narušených stanovištích. Při dlouhodobém výzkumu využíváme jako modelové ekosystémy zejména různě obhospodařované lesy a travní porosty, opuštěná pole, lokality zasažené těžbou nerosných surovin a jeskyně.

www.upb.cas.cz
Producenti skleníkových plynů
Půdní organismy, zejména bakterie a jejich
předchůdci archea, přispívají k tvorbě a uvolňování skleníkových plynů. Řada dalších půdních organismů se významně podílí na emisích oxidu dusného, případně methanu. Mezi
významné producenty oxidu dusného patří
mikroskopické houby. Methan se díky působení methanogenních archeí uvolňuje přímo

z pastevních půd ovlivněných exkrementy
skotu a ze zažívacího traktu půdních bezobratlých živočichů. Studium soužití mikroorganismů produkujících skleníkové plyny s živočichy přináší nové informace o vzájemných
vztazích různých skupin organismů. S poznáním nových zdrojů skleníkových plynů lze
lépe předpovídat vývoj klimatu.
„Život pod našima nohama je velice
rozmanitý a dosud jen málo poznaný. Jeho
výzkum je pro mne velkým dobrodružstvím.“
doc. RNDr. Václav Pižl, CSc.
ředitel ÚPB

Spolupráce s průmyslem

Biologicky aktivní látky půdních mikroorganismů
Výzkum v horských oblastech Šumavy a Tater

V půdě žije množství mikroorganismů, které bojují o místo a zdroje živin pomocí rozličných chemických „zbraní“. Půdní mikroorganismy patří mezi známé, ale stále ještě málo
prozkoumané producenty mnoha bioaktivních
látek, které mohou sloužit v lékařství jako antibiotická, protizánětlivá, protinádorová, nebo
protisrážlivá léčiva nebo v zemědělství jako pesticidy či naopak růst podporující látky pro rostliny i zvířata. Studiem vlastností těchto mikroorganismů odhalujeme látky s možným léčebným využitím. Naše pracoviště se podílelo
na objevu nového antibiotika Colabomycin E
s protizánětlivými účinky.

Zaměřujme se také na společenstva půdních organismů v horských oblastech – v Tatrách a rašelinných smrčinách na Šumavě. V obou prostředích zkoumáme výškové a vegetační gradienty v souvislosti s rozmanitostí
půdní fauny a vliv rozpadu smrkových porostů na suchozemské a vodní ekosystémy. Na Šumavě se navíc soustřeďujeme na vliv různorodosti smrčin na půdní mikrobní
společenstvo a kvalitu půdní organické hmoty.

Bezobratlí živočichové ovlivňují vývoj půd

Šíření bakteriální rezistence
k antibiotikům v zemědělských půdách
K o n t ak t :

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Ústav půdní biologie

Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice
tel.: +420 385 310 134
fax: +420 385 310 133
e-mail: upb@upb.cas.cz
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Na jedné straně se v půdě nacházejí bakterie, které jsou vůči antibiotikům přirozeně
odolné, jelikož půdní prostředí je charakteristické velkou rozmanitostí bioaktivních
látek včetně antibiotik. Na straně druhé
do půdy společně s živočišnými odpady

vstupují bakterie, které odolnost k antibiotikům získaly například dlouhodobým používáním antibiotických léčiv v živočišné
výrobě. Bakterie v půdě navzájem komunikují a pomocí mobilního genetického aparátu si vyměňují geny, které znásobují jejich
odolnost vůči antibiotikům.
Nová varianta bakteriálního
plasmidu nesoucí geny odolnosti k antibiotikům byla objevena v exkrementech mléčného skotu, hnoji a hnojených půdách.

Dlouhodobě se věnujeme biologii a ekologii půdních organismů v prostředích, kde
půda vzniká nově (např. jeskyně nebo plochy
po odtání ledovce) nebo na místech, kde došlo k jejímu narušení nebo úplnému odstranění lidskou činností (např. plochy po těžbě
uhlí, haldy chemických továren). Zaměřujeme se na studium vlivů a procesů, které vznik
půdy provázejí. Rozklad organické hmoty
půdními organismy a tvorba humusu jsou základními procesy v půdním prostředí. Vý-

znamnou roli přitom hraje nejrůznější vzájemné působení členů půdního společenstva,
jejich rozmanitost i schopnost přizpůsobit se
prostředí. Mikroorganismy jsou v zažívacích
traktech živočichů nepostradatelné pro rozklad obtížně rozložitelných látek a mají řadu
unikátních vlastností. Analýzy mikrobních
i živočišných enzymatických aktivit spolu
s potravně preferenčními testy přispívají
k objasnění základních potravních vztahů
mezi půdními organismy.

• Sbírky půdních mikroorganismů pod souhrnnou značkou BCCO
• V yhledávání potenciálních producentů
biologicky aktivních látek
• Využití diverzity půdních mikroorganismů
k vytvoření pěstebních podmínek vhodných k prevenci obecné strupovitosti konzumních brambor.
• V ýzkum možností minimalizace obsahů
organických škodlivin ve zdrojích pitných
vod v Krušných horách.
• Obnova ekologických funkcí půd při použití na území zasažených povrchovou těžbou uhlí.

Národní a mezinárodní
projekty
• Soil Service
• Strategie AV 21 – Program Rozmanitost života a zdraví ekosystémů (ROZE), téma 5. Půdní
organismy – řídící činitel procesů a ekosystémových služeb
• M onitoring a management vybraných
jeskyň – mikrobiologický monitoring.
Ministerstvo ochrany přírody Slovenské
republiky.

Význam půdy pro krajinu
Půda zadržuje vodu v krajině a reguluje
její dostupnost pro rostliny. To umožňuje
půdní organická hmota. Její obsah a kvalita
se ale neustále snižují, stejně jako se zhoršují další vlastnosti půdy, zejména její struktura a pórovitost. Kromě orby je velká část

půd narušována větrnou či vodní erozí, navíc do nich pronikají různé nepřirozené látky a zvyšuje se i obsah látek s antimikrobními účinky. Ve své práci se zaměřujeme
na vztah mezi polutanty a půdními mikrorganismy.
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BIOLOGICKÉ CENTRUM AV ČR, v. v. i.
www.soilwater.cz

Národní infrastruktura SoWa (Soil and Water)

Komplexní studium půdních a vodních
ekosystémů v kontextu trvale udržitelného
využívání krajiny
Cílem výzkumné infrastruktury SoWa je rozvíjet spolupráci české i mezinárodní výzkumné komunity při komplexním studiu interakcí mezi půdou a vodou na různých časoprostorových škálách od mikroměřítka přes úroveň povodí, až na krajinnou úroveň. Unikátní kombinace využití laboratorních mikrokosmů, mesokosmů a umělého manipulativního povodí ve spojení se souborem dlouhodobě monitorovaných ploch umožňuje
determinovat klíčové biogeochemické procesy na všech relevantních škálách.
Počet výzkumných programů:. . . 6
Počet vědců: . . . . . . . . . . . . 20
Počet postdoků: . . . . . . . . . . 16
Počet techniků: . . . . . . . . . . . 5
Počet doktorandů: . . . . . . . . . 2

Partneři zapojení do projektu
Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
(garant projektu)
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Univerzita Karlova
Česká geologická služba

Moderní cestou
ke špičkovým výsledkům
Vysoká kvalita výzkumu je podpořena moderním laboratorním zázemím využívajícím
moderní analytické metody včetně stabilních
isotopů, moderní metody molekulární biologie,
počítačové modelování a další sofistikované
přístupy, které představují špičku současného
výzkumu chování ekosystémů.

močištění vody, koloběh živin, zejména dusíku a fosforu, v krajině s důrazem na rozklad
organické hmoty a uvolňování živin. Zvláštní pozornost je věnována ekosystémům pod
silným antropogenním tlakem.

V široké spolupráci se zahraničím

K o n t ak t :

Biologické centrum AV ČR, v. v. i.

Výzkumná infrastruktura
SoWa
(Soil and Water)

Na Sádkách 702/7
370 05 České Budějovice
tel.: +420 387 775 853
e-mail: sowa@bc.cas.cz
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Toto komplexní badatelské zázemí zajišťuje mezinárodní spolupráci a usiluje o zlepšení badatelských podmínek pro základní
i aplikovaný ekosytémový výzkum v České

Poskytujeme cenné služby
Poskytujeme expertní činnost, servisní
analýzy i metodické a přístrojové zázemí
v oblasti půdní biologie, hydrobiologie a koloběhu živin v ekosystémech. Získané údaje
budou podkladem pro opatření nezbytná
pro udržitelné hospodaření v krajině a minimalizaci negativních důsledků lidské činnosti, stejně jako pro hledání cest pro lepší
využívání stávajícího potenciálu krajiny.

Od svého založení v lednu 2016 rozvíjí VI SoWa čtyři výzkumné sekce:
1. Koloběh živin,
2. Biodiverzita a ekosystémové funkce,
3. VS Biotické a abiotické interakce a
4. Monitorování a modelování, vzdělávací aktivity a služby pro vědeckou komunitu.

VS Koloběh živin
Sekce popisuje hlavní mechanismy určující toky živin a jejich formy a distribuci
v různých částech ekosystému. Tato sekce
zajišťuje analýzu vzorků biomasy, půdy, sedimentu a vody potřebných pro monitorování a pochopení toku živin a organické hmoty

uvnitř a mezi ekosystémy. Důraz je kladen
na biotické procesy, které do značné míry
řídí přeměnu a transport živin a dále na interakce mezi živými organismy a abiotickými složkami ekosystému, které tyto procesy
ovlivňují.

VS Biotické a abiotické interakce

Pochopit ekosystémy pod tlakem
SoWa primárně podporuje výzkumné
činnosti zaměřené na pochopení klíčových
fyzikálně-chemických i biologických procesů odpovědných za poskytování ekosystémových služeb, jako je odtok a procesy sa-

Výzkumné sekce

republice. SoWa vytváří komplexní technickou, metodickou a expertní podporu studia
funkcí půdních a vodních ekosystémů a jejich vzájemných vazeb.

Biotické/abiotické interakce jsou zvlášť důležité v půdě, kde ovlivňují tvorbu a stabilitu
půdních agregátů, a tím i formování půdní
struktury. Jednotlivé agregáty mohou mít mnohem delší životnost než jednotlivé organismy,
které se na jejich tvorbě podílely a tím tvoří významný odkaz jejich předchozí činnosti. Všechny interakce důležité pro tvorbu půdní struktury studuje tato sekce.

VS Biodiverzita a ekosystémové funkce
Většina z klíčových procesů v koloběhu
živin je do značné míry modifikována živými
organismy nesmírné druhové a funkční rozmanitosti. Jednou ze základních vědeckých
otázek současné ekologie proto je, jak rozmanitost organismů ovlivňuje ekosystémové
procesy. Snažíme se najít odpovědi například

na tyto otázky: Jsou procesy udržované větší
skupinou druhů stabilnější čí efektivnější než
procesy udržované menšími skupinami druhů? Jak přítomnost konkrétních druhů ovlivňuje konkrétní procesy? Jaké faktory určují
druhové složení a vztahy mezi druhovým
složením a výše popsanými procesy?

„Pochopení vztahů mezi půdou a vodou
je nejen fascinující dobrodružství,
ale závisí na něm i budoucí
blahobyt lidské společnosti.“
prof. Mgr. Ing. Jan Frouz, CSc.
ředitel VI SoWa

Výzkumné programy VI SoWa
VP1:	Biologické procesy a transformace
živin v půdních a vodních
ekosystémech
VP2:	Vliv interakcí mezi půdou
a rostlinami na koloběh uhlíku a živin
v terestrických ekosystémech
VP3:	Vliv půdních organismů a interakcí
mezi půdou a rostlinami na tvorbu
agregátů a vývoj půdního profilu
VP4:	Půdní organismy na redoxním
gradientu a vliv tohoto gradientu
na interakce mezi bezobratlými
a mikroorganismy
VP5:	Vlastnosti druhů, živiny, struktura
a energetika potravních sítí
sladkovodních ekosystémů
VP6:	Přeměna živin v sedimentech a úloha
methanogenního uhlíku v potravních
sítích

VS Monitorování a modelování
Mnoho přírodních procesů je tak složitých, že můžeme sledovat jen jejich vstupy a výstupy, ale ne jednotlivé dílčí kroky a komponenty, které tyto procesy zajišťují. Mnohdy jsme schopni experimentálně manipulovat jen s jednotlivými komponentami, ale
ne s celým systémem. V jiném případě se zajímáme o chování systému v měřítkách, které jsou mimo limity uchopitelné experimentálními přístupy, jako jsou procesy na úrovni krajiny či procesy probíhající po dobu několika století, atp. Za takových okolností je nejúčinnějším nástrojem studia ekosystémových procesů
matematické modelování a následné ověřování modelů na experimentálních datech nebo pomocí dlouhodobého monitoringu.
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