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V r. 2016 se od 26. do 30. června konal
v Praze kongres experimentálních rostlin-
ných biologů: Plant Biology Europe 2016.
Svým rozsahem i obsahem poskytl svědec -
tví o stavu této disciplíny doma i ve světě
a je na místě, abychom se k němu alespoň
ve zkratce vrátili. Představme organizátory:
Federation of European Societies of Plant
Biology (FESPB), European Plant Science
Organisation (EPSO) a Česká společnost
experimentální biologie rostlin (ČSEBR).
Tyto kongresy putují ve dvouletých inter-
valech Evropou. Nejprve pohled do záze-
mí. V současnosti lze zajistit (tedy zakou-
pit) kompletní organizaci setkání stovek
badatelů. Zahrnuje korespondenci s účast-
níky, jejich ubytování, rozpočet, účetnic-
tví, vlastní provoz kongresu a další služby,
vše pomocí specializované firmy. Takovou
byla v našem případě Guarant Internatio-
nal, která spolehlivě a s profesionální do -
konalostí černou práci odvedla a poskyt-
la i pražský vysočanský hotel Clarion jako
příjemné místo konání.

Kongres měl 950 registrovaných účast-
níků. Počet je důležité kritérium, které roz-
hoduje o úspěšnosti akce, nebo červených
číslech. Většinu (více než 100) tvořili do -
mácí, následovali Němci (90), Poláci (přes
50), překvapivě mimoevropští Korejci, dále
Španělé, Italové, Francouzi, Rusové a Bri-
tové, celkem přes 60 národností. Evropa je
v oboru velmocí a její akce rezonují celo-
světově. Opakuje se zkušenost, že kvalitní
rostlinná biologie sídlí často ve vyspělých
státech, jejichž rostlinná produkce stále
přispívá významně domácímu blahobytu,
jako v Austrálii, Kanadě, Francii a USA,
nebo kde bylo třeba rostliny naučit bojo-
vat s extrémními stresovými podmínkami
(Izrael). V režii kongresu byli pozváni také
světoví guru vybraných disciplín.

Volba prvních dvou plenárních předná-
šek předznamenala, že se kongres tematic-
ky rozepíná od molekul až po globální eko-
systém. Na jedné straně apoteóza proteinů

povyšující poznatky z klasické biochemie
enzymů do služeb funkční genomiky (Wil-
liam Plaxton, Queen’s University, Kanada),
na druhé uvažování o úloze rostlin v kli-
matických změnách, v situaci, kdy je do -
stupnost uhlíku limitující pro fotosyntézu
a růst (Christian Körner, University of Ba -
sel, Švýcarsko). Kostra programu byla jako
obvykle tvořena základními kapitolami
rostlinné fyziologie – fotosyntéza, výživa,
vodní režim, individuální vývoj, růst ad.,
ovšem interpretační pozice jsou molekulár -
něbiologické a genetické. Vý sledky se pre-
zentují řečí -omik, především genomiky
a proteomiky. Integrální součástí bývají
prohlubující se poznatky buněčné biolo-
gie. Jde o posunutí celého rámce výkladu
i kauzality vysvětlení, jež se stávají pro nej -
starší generaci biologů často nečitelnými.

Kongres reflektoval také nové podněty
a přivedl na scénu nové hráče rostlinné
biologie. Interakci rostlin se zástupci eda-
fonu (organismů žijících v půdě), zvýšený
zájem o alelopatii, vzájemné ovlivňování
rostlin, i jejich komunikace při napadení
patogeny a objevování nových obranných
mechanismů. V hledáčku vědy se znovu
ocitly ekosystémy s pokusy o kvantifikaci
jejich energetického výkonu, produkce bio-
masy i o reflexi změn klimatu. Jeden z no -
vých aspektů byl zvláště výrazný. Základní
věda se ve zvýšené míře zajímá o takové
parametry, jako jsou výnosy hospodářských
plodin. O trojnožku pšenice, rýže a kuku-
řice, podepírající naši současnou civiliza-
ci. Jako značně zjednodušená se ukazuje
běžná představa spojující výnosy s inten-
zitou fotosyntézy a s hromaděním sušiny.
Limitujícím faktorem však může být (při
dané úrovni fotosyntézy) rovněž minerální
výživa, úroveň sinku spojená s distribucí
asimilátů nebo nedostatky vodního režimu
(sink – místo spotřeby, obecně označuje
části rostliny, kde jsou dodané asimiláty
využívány k růstu nebo ukládány do záso-
by). Uveďme některé příklady tohoto „boje

o zrno“. Prof. Christine Reinesová z univer -
zity v Essexu (Anglie) měnila složení bíl-
kovin a enzymů fotosyntetické asimilace
oxidu uhličitého (běžná strategie doporu-
čuje zvýšit absorpci světelné energie a její
přeměnu na biomasu). Účinnost asimilace
uhlíku stoupla až o 15 %. Na Svobodné uni-
verzitě v Berlíně prof. Thomas Schmülling
využil skutečnosti, že rostlinné hormony
cytokininy regulují v nadzemní části akti-
vitu meristémů, spojenou se vznikem no -
vých orgánů, mimo jiné i těch tvořících
výnosy. Podařilo se získat transgenní rost-
liny, u nichž byla stabilizována zvýšená
tvorba cytokininů. Jako výsledek předsta-
vil na kongresu obrázek řepky s bohatým
rozvětveným květenstvím, připomínajícím
záběr ze sci-fi. Do třetice domácí příklad.
Prof. Jaroslav Doležel z Centra regionu
Haná pro biotechnologický a zemědělský
výzkum se podílí na světovém programu
sekvenování rozsáhlého genomu pšenice,
což je i předpokladem pro šlechtitelské
využití. Ke zvýšení efektivnosti této práce
významně přispěl použitím průtokové cyto-
metrie, která „loví“ a identifikuje jednot-
livé chromozomy, a tak umožňuje zrychle -
né čtení celých odstavců – chromozomů,
místo pomalého slabikování jednotlivých
písmen – nukleotidů (podrobněji Živa
2012, 4: 155–157). V uváděných souvis-
lostech se v programu kongresu projevila
zvýšená rozmanitost druhů studovaných
i využitých v modelových situacích. Skon-
čila dominance dobře vybraného i ocho-
čeného univerzálního modelu huseníčku
rolního (Arabidopsis thaliana, obr. 3), od
něhož byla moudrost experimentálních
biologů v postmoderní době odvozována.
Nikoli překvapivě opět vzrostl zájem o stu-
dium dřevin, které sehrávají v klimatických
změnách klíčovou úlohu.

Na místě je zde otázka, jaké svědectví
poskytl kongres o stavu domácí vědy, jaké

Jan Krekule

O kongresu experimentálních biologů rostlin
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1 Vlajku Federace evropských společ-
ností rostlinné biologie předala zástupky-
ně českých organizátorů Jana Albrechtová
z Přírodovědecké fakulty Univerzity Kar-
lovy kolegům z dánské Kodaně, kde se
bude konat evropský kongres v r. 2018.
2 Jedno z posterových zasedání praž-
ského kongresu – příležitost zejména 
pro mladé adepty vědy k měření sil. 
Snímky M. Bartáka, není-li uvedeno jinak
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jsou domácí vývozní produkty, a použije-
me-li (neradi) mediální a politické dikce,
jak jsme konkurenceschopní. Odpověď,
která nemůže v tomto sdělení překročit
oblast pocitů a dojmů. Některé dojmy lze
i zobecnit a zableskly se v kongresovém
dění. Česká věda této oblasti má k dispozi -
ci a dovede využívat nástroje a experimen -
tální zařízení, jež odpovídají náročným
požadavkům. Příkladem budiž analytika
fytohormonů, kde patříme k evropské špič-
ce. Fytohormony dovedeme nejen analy-
zovat, ale ve studiu fyziologických účin-
ků auxinu a cytokininů vznikly na Ústavu
experimentální botaniky Akademie věd
v Praze a Olomouci a rovněž na univer-
zitách v Brně, zde i ve spojení se Středo-
evropským technologickým institutem
(CEITEC), a v Olomouci, významné školy
s rozsáhlými světovými styky. Díky Bio -
fyzikálnímu ústavu AV ČR, v. v. i., v Brně
vynikáme v epigenetických studiích. Na
exportní úrovni se pěstuje dlouhodobě foto-
syntéza, na Jihočeské univerzitě a na pra-
covišti Biologického centra AV ČR, v. v. i.,
v Českých Budějovicích. Jižní Čechy při-
spívají nejenom k poznání mechanismů
fotosyntézy, na třeboňském pracovišti Mi-
krobiologického ústavu AV ČR, v. v. i.,
nabízejí také praktické využití v pěstová-
ní řas. Dobrý zvuk má reprodukční biologie
soustředěná na fyziologii pylu a pionýrské
studie exocystu (tvorba membrán a vnitro -
buněčná sekrece) patří rovněž k vývoznímu
artiklu. Adekvátní odpovědí na výzvu doby,
změny klimatu, jsou velkoryse zajištěné
a již dlouhodobě vedené projekty Ústavu
výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
V příkladech nebudeme pokračovat. Zá -
věrem snad obecná i účastníky ověřitelná

okolnost, že programově silná místa kon-
gresu představovala témata, kde domácí re -
prezentanti vědecky prosperující oblasti
přizvali své zahraniční partnery.

Česká věda na kongresu intelektuálně
obstála. Jak dopadli čeští organizátoři, lidé
a instituce, v jejichž gesci vše probíhalo?
Prezidentské funkce kongresu naplnily
dvě osobnosti domácí rostlinné biologie –
prof. Jana Albrechtová z Univerzity Karlo -

vy a Botanického ústavu AV ČR, též dlou-
holetá předsedkyně ČSEBR, a prof. Jiří
Šantrůček z Jihočeské univerzity a Ústavu
molekulární biologie rostlin BC AV ČR.
Nikoli čestné, ale tvrdě odpracované funk-
ce naplněné jednáním s evropskými part-
nery, podílem na skladbě programu i osob-
ní odpovědností za to dvanáctimilionové
monstrum jako celek. Uspěli a patří jim
poděkování české obce rostlinných biolo-
gů. Visačku kvality zaslouží také Česká
společnost experimentální biologie rostlin
jako partnerka i aktivní členka obou evrop-
ských oborových institucí – pořadatelů,
FESPB a EPSO. Kongres zúročil okolnost,
že je ČSEBR ukotvena svou činností na
katedře experimentální biologie rostlin
PřF UK, což umožnilo „zaměstnat“ studen -
ty a doktorandy jako asistenty drobných
služeb kongresu s pro ně přidanou hod-
notou dojmů i poučení.

Po všech v podstatě pozitivních sděle-
ních i trochu popelu. Kongres jistě svým
programem připomněl samozřejmou sku-
tečnost, že osud lidstva i planety má zele-
nou barvu. Očekávali bychom tedy v rámci
kongresu široce založené mediální kam-
paně, podporované osobnostmi vědy i přá-
telsky nakloněnými politiky. Až na něko-
lik přehlédnutelných a přeslechnutelných
tiskových zpráv zůstala mediální scéna
úhorem. Opakované poučení. Je s podi-
vem, jak se konání tak velkého a tematicky
široce pojatého setkání podařilo „utajit“.
Nevěděly o něm instituce mimo akademic -
kou sféru, v podstatě ani nejbližší příbuz-
ná – Česká botanická společnost. Příliš kri-
tický závěr narovnejme sdělením, že další
evropský kongres rostlinných biologů se
koná v r. 2018 v Kodani.

Konference pořádaná každoročně Ústa-
vem biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.,
a Českou zoologickou společností ve spo-
lupráci s příslušnou fakultou v některém
z univerzitních měst se stává natolik oblí-
benou a úspěšnou akcí, že téměř pravidelně
vykazuje nově rekordní počty účastníků.
Stalo se tak i ve dnech 9.–10. února 2017
v prostorách Ekonomicko-správní fakulty
Masarykovy univerzity v Brně za organiza -
ce Ústavem botaniky a zoologie Přírodově -
decké fakulty MU a přítomnosti přibližně
550 účastníků (rekordních 518 registro-
vaných, z toho 273 studentů). Většinu tvo-
řili čeští zoologové, nechybělo však ani
více než 50 kolegů ze Slovenska a dalších
6 evropských zemí.

I když byl počet účastníků historicky
zatím nejvyšší, oproti loňskému ročníku
v Českých Budějovicích mírně ubylo před-
nášek i vystavených posterů. Podle ohla-
sů přítomných ale tato konference nena-
bízí pouze plénum k představení nových
vědeckých výsledků, ale má též význam-

nou roli společenskou. Celkem zaznělo
131 přednášek v 19 sekcích a vystaveno
bylo 148 posterů. Plenární přednášky se
věnovaly přežívání netopýrů navzdory syn-
dromu bílého nosu (Natália Martínková
z Ústavu biologie obratlovců AV ČR) a sou-
mraku nosorožců (závažné téma o aktuál-
ním nebývale kritickém vývoji pytláckých
aktivit – Pavla Říhová z České inspekce
životního prostředí). Součástí Zoologic-
kých dnů byl také předkonferenční work -
shop zaměřený na vícerozměrné metody
v prostředí R.

Do tradiční studentské soutěže, sponzo -
rované časopisy Živa a Vesmír, Naklada-
telstvím Academia a Českou společností
entomologickou, bylo zařazeno 54 předná -
šek a 79 posterů. Více než 100 hodnotitelů
vybralo následující v kategorii přednášky –
Lenka Sentenská (Ústav botaniky a zoologie
PřF MU, Brno) a kol.: Jsou samci pavouků
opravdu tak necitliví? Smyslový orgán na -
lezen v kopulačním orgánu pavouka; Patrí -
cia Pečnerová (Swedish Museum of Natu-

ral History, Stockholm) a kol.: The genetic
processes leading up to the woolly mam-
moth’s extinction; Ondřej Belfín (Gymná-
zium Olomouc-Hejčín) a Lucia Turčoková:
Variabilita zpěvu a hlasová aktivita lejska
malého (Ficedula parva). V kategorii poste-
ry – Vojtěch Kubelka (katedra ekologie
PřF UK, Praha) a kol.: Global patterns of
nest predation among shorebirds; Michal
Rindoš (katedra zoologie PřF JU, České
Budějovice) a kol. (obdržel rovněž cenu
České společnosti entomologické): Out of
Africa – alebo ako lišaj pupencový kolo-
nizoval svet; Zuzana Karpecká (katedra
zoologie PřF UK) a Robert Černý: Vývojo-
vá plasticita a evolvabilita rohovinových
struktur v ústech vodních obratlovců.

Cena České společnosti entomologické
za přednášku – se stejným počtem hlasů
hodnotitelů uspěli jednak Michael Mikát
(PřF UK) a Jakub Straka s tématem Hrani-
ce eusociality: přebývání dospělých po -
tomků v aktivních hnízdech včely Ceratina
chalybea; a dále Alena Samková (PřF UK)
a kol.: Interakce parazitoid hostitel na pří-
kladu parazitické vosičky Anaphes flavipes
(velikost těla – fitness – variabilní repro-
dukční strategie vosičky – populační hus-
tota hostitele).

Sborník abstraktů z tohoto i z předcho-
zích ročníků najdete na webové stránce
http://zoo.ivb.cz/. Příští Zoologické dny
2018 proběhnou v Praze a bude je hostit
Česká zemědělská univerzita.

Andrej Funk

Zoologické dny 2017.
Setkání (nejen) českých zoologů opět v Brně
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3 Drobná brukvovitá rostlina huseníček
rolní (Arabidopsis thaliana) se stala 
univerzálním modelem molekulárních
biologů a genetiků. Foto J. Fíla
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