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Tady čtu,  
že staří Řekové považo- 

vali Zemi za bohyni  
a říkali jí Gaia.

No to je  
jasné, že Země  

je ženská!

… Třeba  
ledovcové příkrovy  

jako make-up?

No, tak to jí  
ten make-up spíš  

slejzá…

Hihihi,  
A pouště jsou  
jako plešky…?

A přišla jsi  
nám vycinkat za  

ty blbý fóry.

Ty jsi…

… Gaia!

A vám  
to snAd přijde  

zábAvné?!

Ani ne.  
Máte pravdu, a ty  

postřehy jsou celkem 
trefné. Spíš jsem se  

přišla zeptat…

… jestli  
s tím nechcete  

něco dělat.

Ano.

… A Pole  
místo pralesů  

jako celulitida…

Tak to 
asi bude pěkná 

fiflena! ;-)
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Je klima v tísni?
1

Když se ráno probudíte, co vás první napadne? Když se 
chystáte do práce nebo na výlet, co vás nejvíce ovlivní 
při výběru oblečení? Když máte špatnou náladu nebo níz-
ký tlak, čemu to nejčastěji přisuzujete? Nejspíš se všichni 
shodneme, že nás každý den ovlivňuje počasí. Rozdílnou 
měrou, ale ovlivňuje. Prší tam? Svítí slunce? Existují i typy 
lidí, kteří jsou na změny počasí velmi citliví.

Co to vlastně počasí je? Počasí je jev, který přímo 
sledujeme, který vnímáme a na který nějakým způsobem 
reagujeme. Podle meteorologů se jedná o momentální 
stav atmosféry na daném místě. Počasí v Brně může 
být úplně jiné než ve Zlíně, i když tato města nejsou příliš 
vzdálená. Počasí se může během jednoho dne několikrát 
změnit. meteorologové předvídají počasí s celkem vy-
sokou přesností až na měsíc dopředu. 

Kdybychom zprůměrňovali každodenní počasí za celý 
rok pro celou Zemi, získáme představu o podnebí, ne-
boli klimatu. Jedná se o dlouhodobý režim atmo-
sférických podmínek v širší geografické oblasti. 
Podnebí ČR je mírné, na severu Norska je polární (ark-
tické) podnebí, na jihu Španělska zase subtropické. Klima 
je složitý systém atmosférické cirkulace a tepelné výmě-
ny se zemským povrchem a oceány. Nelze jej sledovat ze 
dne na den tak jako počasí. klimatologové se zabývají 
dlouhodobým sledováním počasí v dané oblasti a z něho 
vyvozují závěry o podnebí ve sledovaném území.

Tři klimatické úrovně
(Václav Cílek)

Pro větší přehlednost můžeme klimatický 
systém popsat ve třech hlavních úrovních:

I. První a rozhodující úroveň představuje intenzita 
a rozložení slunečního záření dopadajícího na po-
vrch Země, obojí pak závisí jednak na vzdálenosti 
a poloze (natočení) Země vůči Slunci, jednak na 
cyklech aktivity samotného Slunce. Poloha Země a 
její vzdálenost od Slunce se dá popsat třemi tzv. Mi-
lankovičovými cykly o délce trvání 20-100 tisíc let, 

které jsou odpovědné za cykly ledových dob. Změna 
intenzity slunečního záření souvisí s cykly sluneční 
aktivity různých délek. Nejznámější je cyklus jede-
náctiletý (resp. dvacetidvouletý), avšak byly prokázá-
ny i cykly delší. 

II. Druhou úrovní je složení atmosféry, a to zejména 
skleníkových plynů a aerosolů. Závisí na nich množ-
ství tepelné energie, která pronikne na zemský po-
vrch nebo se zdrží v atmosféře. Proměnlivé množství 
skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého a vodní 
páry, pravděpodobně představuje, podle současných 
názorů, hlavní mechanismus dlouhodobých klimatic-
kých změn během poslední nejméně jedné miliar-
dy let. Množství skleníkových plynů závisí na souhře 
všech zemských sfér, ale nejvíc je ovlivňováno mikro-
organismy, vegetací a v poslední době člověkem.

III. Třetí úrovní jsou vlastnosti povrchu Země a jejího al-
beda neboli poměru záření, které na zemský povrch 
dopadá a jež je odráženo zpět do prostoru. Jedná se 
zejména o schopnost zasněžených povrchů odrážet 
sluneční energii a o schopnost světového oceánu 
energii zachycovat a systémem mořských proudů, 
jež představují ústřední planetární topení, ji rozvádět 
do různých částí Země. 

Všechny tyto úrovně jsou nepravidelně či kvazi- 
periodicky narušovány katastrofickými epizodami 
jako jsou výbuchy supernov, intenzivní záblesky gama 
záření, dopady meteoritů, asteroidů a komet a sopeč-
nými výbuchy. Zejména v posledních 200 letech vstu-
puje do posledních dvou klimatických úrovní člověk. 
Jeho působení je nejzávažnější v narušení globálního 
uhlíkového cyklu, ale velmi významné i v jiných pro-
cesech jako je znečištění oceánů, zásahy do mořské 
bioty i pozemské vegetace, úpravy zemského povrchu 
měnící albedo Země, změna hydrologického cyklu 
vody, změny v tocích dusíku, fosforu a síry, produkce 
aerosolů a v dalších závažných dopadech.
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Jak se zjištuje klima v minulosti

Zemské klima je velmi složitá věc. Nejen pro oby-
čejného člověka, ale i pro odborníky-vědce. Stále 
nedokážeme přesně předpovědět počasí, ale s roz-
vojem vědy a technologií se předpovědi počasí stále 
zpřesňují. Stejně tak se zpřesňuje i věda o podnebí 
(klimatu), i když i v tomto vědeckém oboru nikdy ne-
budeme mít stoprocentní jistotu o všech procesech 
a poznatcích. 

Existují různé metody zjišťování podnebí v historii: 
vrty v ledovcích, geologické zkoumání, zkoumání podle 
letokruhů ve stromech, atd. To, z čeho se atmosféra 
dříve skládala, se dá zjistit z bublinek vzduchu, které 
jsou ukryty hluboko v ledovém příkrovu Antarktidy. 
Takto máme více či méně přesné informace o atmo-
sféře staré až 650 000 let. Posledních několik tisíciletí 
se naše civilizace vyvíjela v relativně stabilním podnebí. 
Docházelo k určitým výkyvům jako např. malá doba le-
dová v 17.–19. století. Ale variabilita klimatu v posled-
ním tisíciletí pravděpodobně nebyla větší než ± 2 °C. 
V dávné minulosti docházelo k mnohem větším vý-
kyvům např. v podobě známých dob ledových. Vrchol 
poslední doby ledové - kdy kontinentální ledovec po-
krýval podstatnou část Evropy a Severní Ameriky – byl 
asi o 4–7 °C chladnější než dnešek. Klima se přirozeně 
měnilo v celé historii planety. Ale ty změny nemohly 
mít žádný praktický vliv na lidskou společnost, protože 
tehdy ještě žádná neexistovala.

Malá doba ledová
(Václav Cílek)

Výraz „malá doba ledová“ poprvé v roce 1939 použil 
slavný glaciolog Francois Matthes spíš jako metaforu po-
slední třetiny holocénu, tedy zhruba čtyř tisíc let, která 
je na severní polokouli chladnější, než první dvě třetiny. 
V podstatě chtěl říct, že v tomto období opět rostly 
alpské horské ledovce. Termín byl však natolik chytlavý 
a žurnalisticky vděčný, že se posléze stal označením pro 
klimatické období někdy mezi rokem 300 a koncem 19. 
století. Ochlazování a oteplování různých částí Evropy je 
však naště stí nepravidelné, takže u nás dochází k ochla-
zování již od počátku 12. století, v Německu se uvádí 
rok 1250 a dál na západ se nástup chladnějšího klimatu 
posouvá o další desetiletí.

Současně se začal používat termín „středověké 
optimum“ nebo „středověké teplé období“ (přibližně 
pro roky 850–1250) a o něco později „současné teplé 
období“ (zhruba 1890–současnost). Klimatologové tak 
rozdělili evropské klima do zhruba tří období – středo-
věkého optima, malé doby ledové a současného teplé-
ho období. Pro české země však J. Svoboda a Z. Vašků 
uvádí navíc teplé mezidobí v letech 1466–1618, které 
malou dobu ledovou dělí na dvě části.

Jak středověké optimum, tak malá doba ledová jsou 
ve skutečnosti klimaticky silně nehomogenní staletí, ve 
kterých se nepravidelně střídají zhruba 20–50 let trva-
jící teplejší a studenější období. Oba termíny tak spíš 
vyjadřují statistické trendy k teplejšímu či chladnějšímu 
počasí či podnebí. Ale přesto mají závažné důsledky. 

Po roce 1850 se teplota vracela do dlouhodobého 
normálu, ale ke vzrůstu teploty také přispělo odlesňo-
vání a uvolňování velkého množství oxidu uhličitého do 
ovzduší. Oteplování se téměř zastavilo v letech 2. svě-
tové války, kdy by za normálních přirozených podmínek 
pravděpodobně došlo k nepříjemné, dvacetileté chladné 
epizodě. Současné klima pak je směsicí návratu do teplé-
ho světa podobného středověkému optimu a výrazného 
lidského vlivu. Jaká poučení z klimatického krizového vý-
voje malé doby ledové můžeme vztáhnout na naši dobu?

Především je patrné, že k závažným klimatickým změ-
nám dochází náhle a bez varování. Během několika týdnů 
či měsíců se člověk ocitá v jiném klimatickém režimu, 
který může trvat několik let až několik desetiletí. Ať již je 
teplý či studený, má tendenci rychle se měnit a přecházet 
do extrémů a to i bez lidského vlivu. Charakteristická je 
například kombinace suchého období a následných po-
vodní nebo mimořádně kruté zimy a horkého léta.

Skleníkový efekt 

Teplo nebo zima ovlivňují život na naší planetě víc, než 
si možná dovedeme představit. To, že máme na Zemi 
příznivou teplotu k životu, způsobuje přirozený sklení-
kový efekt. Princip skleníkového efektu byl poprvé po-
psán už v 18. století švédským fyzikem Svente Arrheniu-
sem. Atmosféra propouští většinu solárního záření ven, 
ale díky svému složení dokáže zadržovat dlouhovlnné 
záření, které se odráží od zemského povrchu (odrazi-
vost zemského povrchu se nazývá albedo), a zvyšovat 
tak průměrnou teplotu Země. Tuto funkci atmosféry 

1 Je klima v tísni?
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Spalování fosilních paliv a odlesňování zvyšuje 
koncentraci oxidu uhličitého v atmosféře.  

Zvyšuje se rovněž obsah metanu v důsledku  
skládkování, pěstování rýže, odlesňování atd.

Tyto emise zvyšují přirozený skleníkový efekt 
a způsobují tak dodatkový nárust teplot na celé 

zeměkouli (globální oteplování).

Přirozeně se vyskytující 
skleníkové plyny (vodní 
pára, metan, oxid uhli-
čitý) zachytávají tepelné 
(infračervené) záření  
od Země a ohřívají 
atmosféru.

Asi 30 % světelného záření  
je odraženo zpět do vesmíru.

VESMÍR

ATMOSFÉRA

Většina sluneční energie dopadne 
na Zemi a ohřívá její povrch.

Schéma skleníkového efektu

vykonávají skleníkové plyny. Zajišťují také poměr-
ně stálou teplotu na Zemi, díky níž nemáme výrazné 
teplotní rozdíly mezi dnem a nocí jako třeba na Měsíci.  
Vyšší koncentrace skleníkových plynů zvyšuje průměr-
nou globální teplotu. Vyplývá to z jejich fyzikálních vlast-
ností, které byly zkoumány už od poloviny 19. století 
irským vědcem Johnem Tyndallem.

Mezi nejvýznamnější skleníkové plyny patří oxid uhli- 
čitý (CO2), metan (CH4), vodní pára (H2O), oxid  
dusný (N2O) a ozón (O3). Jsou v atmosféře přirozeně, 
ale i v důsledku činnosti člověka. Jiné skleníkové plyny jako  
freony (CFC, chlorované a fluorované uhlovodíky) byly 
uměle vyrobeny a do atmosféry se dostávají výhradně z lid-
ské činnosti. Plyny jsou v atmosféře zastoupeny v různém 
množství a mají různě silný podíl na skleníkovém efektu. 
nejhojnějším skleníkovým plynem je vodní pára. 

Koloběh uhlíku

Skleníkové plyny vznikají přirozeně při různých biologic-
kých či geologických procesech. Mezi tyto procesy patří 
dýchání rostlin a živočichů, hnilobné a rozkladné proce-
sy, vulkanická aktivita či koloběh vody. Rychlý koloběh 
uhlíku se odehrává především mezi organizmy, atmosfé-
rou a povrchem oceánů. střednědobý cyklus probí-
há při výměně mezi hlubokomořskými vodními masami,  

stabilnějšími horninami a atmosférou. nejpomalejší 
cyklus je spojen s geochemickými cykly a procesem vzni-
ku fosilních nerostných zásob. Plyny jsou na jedné straně 
do atmosféry vypouštěny a na druhé z ní zas odstraňo-
vány. Největšími lapači uhlíku z atmosféry jsou oceány, 
v nichž se CO2 přirozeně rozpouští a mořské koráli jej 
využívají na stavbu svých schránek, a také rostliny, které 
jej spotřebovávají pro svůj růst při fotosyntéze.

Do těchto koloběhů člověk zasáhl hlavně tím, že spa-
luje fosilní paliva. Uhlík, který v nich byl po tisíce let uklá-
dán složitými geologickým procesy, je jejich spálením ve 
spalovacích motorech a v turbínách uhelných elektráren 
vypuštěn do atmosféry. I když je množství skleníkových 
plynů produkovaných člověkem menší než přirozené 
množství uhlíku v atmosféře, i toto malé vychýlení z rov-
nováhy způsobuje změny průměrné teploty Země. 

Globální oteplování versus změny klimatu

antropogenní, tedy lidmi zapříčiněný, skleníkový 
efekt v posledních desetiletích způsobuje, že se planeta 
Země rychle ohřívá. Přesněji, že na planetě zůstává 
více sluneční energie, a to způsobuje změny kli-
matu a růst průměrné teploty Země. Průměr ale 
znamená, že v některých místech může teplota dokon-
ce klesat – např. některá místa Antarktidy se ochlazují.  

?Je klima v tísni? 1

Zdroj: http://cs.wikipedia.org
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Proto není termín globální oteplování zcela přesný, i když 
vystihuje podstatu problému, tedy že se atmosféra, oceá-
ny a pevnina na celé Zemi oteplují. Přesnější je tedy říkat 
změny klimatu.

Současný trend nárůstu koncentrací skleníkových 
plynů byl velmi pravděpodobně hlavním důvodem pozo-
rovaného globálního oteplování v posledních padesáti 
letech. Globální teplota se za posledních 150 let zvýšila 
o přibližně o 0,76 ºC. Následkem je, že hladina mořské 
vody se zvýšila o 0,17 m, maximální rozsah plochy se-
zónně pokryté zmrzlou půdou na severní polokouli od 
roku 1900 se snížil přibližně o 7 %, přičemž na jaře stou-
pá úbytek až na 15 %. Jedenáct ze dvanácti nejteplejších 
roků od začátku systematických měření připadá na léta 
1995–2006. Oteplení za posledních sto let bylo pozo-
rováno i v ČR, graf po pravé straně ukazuje průměrné 
teploty z pražského Klementina. 

Jedním z největších překvapení pro vědce je nejnověj-
ší vývoj ledu v Arktidě, který odtává rychleji, než se před-
pokládalo. Obrázek ukazuje zaznamenaný úbytek ledu.

Zpětná vazba klimatického systému

Při současném stavu poznání vědci nejsou schopni do-
myslet chování globálního klimatu do posledních detailů. 
Je otázkou, zda se jim to v budoucnu vůbec může po-
vést. Klimatický systém je komplexem příčin a následků, 
zahrnuje kromě atmosféry i oceány, biosféru, litosféru 
či kryosféru. Vědci intenzivně diskutují o tzv. zpětných 
vazbách klimatického systému. Zpětná vazba zna-
mená, že jedna změna v systému nastartuje další a ta zas 
posílí či zpomalí původní efekt. Důsledky zpětné vazby 
mohou být ale velmi rozsáhlé a co je horší, také nepřed-
vídatelné. Současné, pozorované klimatické změny mo-
hou buď znásobit (pozitivní zpětná vazba) nebo naopak 
zmírnit (negativní zpětná vazba). 

Některé příklady pozitivní vazby klimatu jsou: 
• vazba oceánů
 Teplý oceán absorbuje méně CO2 než chladnější – 

tento princip je stejný jako u limonády. V teplé se 
udrží méně bublinek CO2, kdežto studená vydrží 
velmi dlouho perlivá. Nebezpečím pro klimatický 
systém je, že dosud největší zásobárna CO2 – svě-
tový oceán – bude s postupným ohříváním schopný 
absorbovat méně a méně emisí CO2 ze vzduchu.

Úbytek ledu v Aktickém ledovém oceánu mezi lety 1982 
a 2007. Satelitní pozorování zaznamenalo úbytek ledu 
v roce 2007 o 39 % oproti průměru z let 1979–2000. 
Arktida je domovem vzácných živočišných druhů. Úbytek 
ledu může způsobit jejich vyhynutí. Mizení ledu může také 
ovlivnit globální systém tepelné cirkulace (mořské proudy).

Zdroj: UNEP/GRID-Arendal

1982

2007

Průměrné roční teploty (Praha – Klementinum)
Zdroj: MŽP – Vyhodnocení národního programu  
na zmírnění dopadu změn klimatu. 2007
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1?Je klima v tísni? 1

• snižování odrazivosti
 Roztáváním ledovců se snižuje odrazivost zemské-

ho povrchu. Bílá barva ledovců a sněhu lépe odráží 
UV paprsky ze Slunce a přispívá tak ke snižování 
skleníkového efektu. Naopak tmavá barva teplo ne-
odráží, ale absorbuje. Hrozí nebezpečí, že čím více 
budou tát ledovce, tím více tepla bude země pohl-
covat a méně bude odrážet zpět a stávající skleníko-
vý efekt ještě posílí.

• tání věčně zmrzlé půdy
 Díky zvyšující se globální teplotě taje i věčně zmrzlý 

povrch, tzv. permafrost v severských oblastech Země 
(Sibiř, Skandinávie). Uvolňuje se přitom metan, což 
je skleníkový plyn několikanásobně silnější než CO2. 
Uvolněný metan může také zesílit skleníkový efekt.

Příkladem negativní zpětné vazby by mohl být 
rychlejší růst vegetace. Teplé podnebí urychlí růst vege-
tace a fotosyntetické reakce v rostlinách, což způsobí, 
že rostliny budou vázat více vzdušného CO2 a ukládat 
ho ve svých tělech.
 ¡

Zdroje:
• Stanovisko Akademie věd ČR ke změnám klimatu
 http://press.avcr.cz/UserFiles/file/ 

KZP_klima_stanovisko_zprava.rtf
• Informace o charakteru podnebí (základní informa-

ce z ČHMÚ o klimatu v České republice)
 http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html
• IPCC - Mezivládní panel pro změnu klimatu (EN)
 http://www.ipcc.ch/

Použitá literatura
• Flannery, Tim: Měníme podnebí. Dokořán, Praha 

2007
• Kolektiv autorů: Atlas podnebí Česka. Univerzita 

Palackého v Olomouci, 2007
• Buckley, Bruce a kol.: Počasí. REBO Productions, 

Čestlice 2006
• IPCC: Čtvrtá hodnotící zpráva – Fyzikální základy. 

MŽP 2007
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A to chceš říct,  
že když budou krávy  
moc prdět, tak se  

upečeme…

Jasně, to znám -  
ty zadržují teplo,  
odražené od země,  

a ta se proto  
zahřívá.

Prostě jako  
bys na sobě měl  

místo moiry igelit.

Místo... ... moiry
igelit!

Boho,  
dej si bacha  

na jazyk!

Mno jo, ale co my s tím  

můžeme dělat? Víš,  

       s těmi 40.000 kilometry  

           kolem rovníku, teda  

pasu, nejsi zrovna  

křehulka…

Počkej,  
Ale jak?!

… jako  
takové ty malé  
bílé kousíčky,  

co děláte  
z kukuřice.

Ano.  
Dobytek produkuje  

metan, a ten je  
jedním ze skleníko- 

vých plynů.

Hahaha, 
to je přesné!

Když  
se postaráte vy  

o mně, postarám  
se já o vás…

Na to už, 
drahouškové, musíte  

přijít sami…

Myslíš  
popcorn?

18 Bohouš a Dáša: klima v tísni
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Za co mohou emise
2

v posledních třech stoletích (od roku 1750) a ze-
jména v posledním půlstoletí začalo množství 
skleníkových plynů v atmosféře následkem lidské 
činnosti narůstat. Koncentrace skleníkových plynů ros-
tou exponenciálně a jsou dnes mnohem vyšší než hodno-
ty z předindustriální doby. Množství vodní páry se nemění 
v přímé závislosti na lidské činnosti. U ostatních skleníko-
vých plynů je to ale jinak. Lidskou činností se v roce 2006 
dostalo do atmosféry asi 60 miliard tun ekvivalentu oxidu 
uhličitého. Emise vyprodukované na území České repub-
liky k tomu přispívají přibližně 0,3 %, celá EU přibližně 
jednou desetinou. V posledních třiceti letech celosvětové 
emise vzrostly o 70 %, což je opravdu raketový nárůst, po-
kud si to srovnáme s historickými změnami v atmosféře.

ve většině vyspělých průmyslových zemí je 
hlavním zdrojem skleníkových plynů spalování 
fosilních paliv. Další zdroj souvisí se změnami ve 
využívání krajiny. Jde hlavně o kácení nebo vysazování 
lesů: množství uhlíku obsaženého ve vykáceném dřevu 
je považováno za vypuštěné emise a naopak množství 
uhlíku, které vážou rostoucí stromy, je považováno za 
snížení emisí. Spalování biomasy (dřeva, zemědělských 
produktů, biopaliv, bioplynu) způsobuje samozřejmě také 
emise, ty se ale do celkového objemu antropogenních 
emisí nezapočítávají. Jsou součástí tzv. krátkého uhlíko-
vého cyklu. Rostliny uhlík odejmuly ze vzduchu během 
svého růstu, takže celková uhlíková bilance je nulová. 
Do stejné kategorie patří i proces dýchání lidí a zvířat, 
při němž spalujeme uhlík vázaný v potravě a přeměňuje-
me jej na oxid uhličitý, který poté vydechujeme. 

Skleníkové plyny

Nejdůležitějším skleníkovým plynem je již zmiňovaný oxid 
uhličitý. Představuje cca 70 % všech antropogenních 
emisí. Koncentrace oxidu uhličitého v roce 2005 dosáhly 
379 ppm (parts per million – jednotka označující počet 
částí na milión jiných) a vysoce převýšily přirozený rozsah 
hodnot. Před průmyslovou revolucí byla koncentrace CO2 
v atmosféře cca 280 ppm, na začátku 20. století 300 ppm.

Zdrojem antropogenních emisí CO2 je převážně 
spalování fosilních paliv – ropy, uhlí a plynu. Fosilní paliva 
jsou používána v mnoha odvětvích. Největší část spo-
třeby fosilních paliv připadá na výrobu elektřiny a tepla. 
Největší česká uhelná elektrárna Prunéřov vyprodukuje 
ročně kolem 10 miliónů tun CO2, tj. více než tisíc tun 
každou hodinu. Většina ropy je používaná na pohon do-
pravních prostředků. Např. jedno osobní auto se spo-
třebou 6l benzínu na 100 km vyprodukuje 140 g CO2 
na ujetý kilometr. Fosilní paliva jsou také základem oce-
lářského či chemického průmyslu. Nezanedbatelným 
zdrojem CO2 je kácení a vypalování pralesů.

metan je druhým nejdůležitějším skleníkovým ply-
nem. Koncentrace metanu v atmosféře se zvýšila z při-
bližně 715 ppb (parts per billion – jednotka označující 
počet částí na miliardu jiných) v předindustriální době 
na 1732 ppb na počátku 90. let 20. století a v roce 2005 
dosáhla již 1774 ppb. I když je metanu v atmosféře malé 
množství, jeho schopnost zachycovat infračervené zá-
ření je 21x větší než u oxidu uhličitého. Tím přispívá 
metan k antropogenním emisím 22 %. 

Změna koncentrace CO2 odvozená z dat  
z ledových jader a současných měření.

Zdroj: IPCC: Čtvrtá hodnotící zpráva – Fyzikální základy.
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Metan vzniká při těžbě uhlí a ropy, při vulkanické čin-
nosti, uniká z plynovodů, uvolňuje se při pěstování rýže, 
v živočišné výrobě (zvláště při chovu dobytka a ovcí). Na 
světě je chována jedna a půl miliarda skotu. Jedna kráva 
pouze svým zažívacím ústrojím ročně vyprodukuje cca 
50 kg metanu. Když toto číslo vynásobíme koeficien-
tem přepočtu na ekvivalent CO2 a počtem kusů dobyt-
ka na celém světě, dostaneme nezanedbatelné číslo –  
1,5 miliardy tun CO2eq. Metan dále vzniká při rozklad-
ných procesech na skládkách a v bažinách. Velké množství 
metanu je uloženo na oceánském dně či např. v trvale  
zmrzlé zemi (tzv. permafrost). Pokud roztají veliké plo-
chy země na severu polokoule, může to vést ke zvýšení 
koncentrace v atmosféře a zintenzivnění skleníkového 
efektu. Metan je hlavní složkou zemního plynu, jehož 
spalováním vzniká méně škodlivý CO2. 

Při provozu automobilů i při spalování fosilních pa-
liv a biomasy, také při používání průmyslových hnojiv 
v zemědělství a při různých průmyslových procesech, 
např. v chemickém průmyslu vzniká oxid dusný, známý 
také pod názvem rajský plyn. Globální koncentrace oxi-
du dusného se zvýšila z předindustriální hodnoty přibliž-
ně 270 ppb na 319 ppb v roce 2005. N2O je v atmosféře 
zastoupen v menším množství (6,7× méně než metan) 
a jeho podíl na skleníkovému efektu tvoří asi 7 %.

Mezi další látky mající přímý vliv na skleníkový efekt 
patří chlorofluorované uhlovodíky a vodní pára.

2

Ekvivalent oxidu uhličitého
Jedna molekula metanu není to samé, co jed-
na molekula oxidu uhličitého. Jednotlivé plyny 
mají v atmosféře rozdílnou účinnost – tzv. radi-
ační působení. Například metan je jednadvacet-
krát a oxid dusný dokonce třistakrát účinnější 
než CO2. Jedna tuna metanu tak způsobí stejný 
skleníkový efekt jako dvacet jedna tun CO2. Aby 
bylo možné vyjádřit podíl různých skleníkových 
plynů na skleníkovém efektu, používá se jed-
notka „ekvivalent oxidu uhličitého“ – CO2eq. 

Vyjadřuje celkové množství skleníkových plynů 
přepočítané na skleníkový efekt oxidu uhliči-
tého. Tyto propočty jsou důležité pro statistiky 
a zvláště v mezinárodní politice v rámci stano-
vování závazků či v emisním obchodování.

Koeficienty přepočtu na CO2eq:
•	 Oxid	uhličitý	(CO2) – 1
•	 Metan	(CH4) – 21
•	 Oxid	dusný	(N2O) – 310
•	 Chlorofluorované	uhlovodíky	(CFC)	–	7500

Výskyt metanu v atmosféře a jeho vliv na skleníkový efekt.

Radiační působení oxidu dusného a výskyt v atmosféře.
Zdroj: IPCC: Čtvrtá hodnotící zpráva – Fyzikální základy.
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Které státy jsou zodpovědné  
za emise nejvíce?

Statistiky emisí nejčastěji uvádějí emise podle státu, ve 
kterém vznikly. o první místo v absolutní produkci 
znečištění se dělí spojené státy a Čína. Předpoklá-
dá se, že v brzké době bude Čína největším světovým 
emitentem. Za většinu emisí (a zvláště historických emi-
sí za posledních 150 let) odpovídají země bohatého Se-
veru. V roce 2003 rozvinuté země představovaly pětinu 
světové populace, ale polovinu světových emisí sklení-
kových plynů, a historicky dokonce 80 % všech emisí.

Pokud se podíváme na relativní ukazatele (emise 
na jednoho obyvatele), jsou usa bezkonkurenčně 
na prvním místě. Vypouštějí do ovzduší 20,2 tuny 
oxidu uhličitého na obyvatele ročně. Průměr emisí zemí 
EU je 9,3 tun. Jeden Ind vyprodukuje průměrně jednu 
tunu a např. Keňan pouze tři sta kilogramů. Na jedno-
ho Čecha připadá 12,2 tun CO2 ročně. Česká republika 
tedy patří mezi nejvýznamnější evropské znečišťovatele 
s velkým dílem globální odpovědnosti. 

Příspěvek české republiky

Emise České republiky v roce 2005 představovaly 146 mi-
liónů tun CO2eq (z toho 126 mil. t CO2, 11 mil. t metanu, 
8 mil.t N2O). Maďarsko, které je nám rozlohou i počtem 
obyvatel podobné, mělo ve stejném roce celkové emise 
jen 98 miliónů tun CO2eq. Nejvíce emisí v EU vypusti-
lo Německo – více než 1 miliardu tun CO2eq. Má ale 
80 miliónů obyvatel, zatímco ČR jen málo přes 10 milió-
nů. Pokud se ale podíváme na statistiky pomocí poměr-
ných ukazatelů, např. emisí na jednoho obyvatele či na 
jednotku produkce (HDP), dostává se Česká republika 
na světovou špičku. V Evropské unii se pohybujeme ko-
lem čtvrtého místa. Znamená to, že česká ekonomika 
spotřebuje na stejnou jednotku HDP o dost více energie 
než ostatní státy a že energeticky náročný průmysl tvoří 
velkou část ekonomiky. Převážnou většinu českých emi-
sí způsobují uhelné elektrárny. Dalším velikým zdrojem 
je spalování ropy a plynu. Rostoucím zdrojem emisí je 
osobní i nákladní automobilová doprava. Z ní pocházející 
emise CO2 vzrostly za posledních dvacet let 2,5×.

V 90. letech emise ČR výrazně poklesly vzhledem 
k tomu, že přestaly fungovat neefektivní socialistické  

2

Emise CO2 na jednoho obyvatel a rok 
u vybraných zemí (tuny, rok 2003) 
Zdroj: CDE

Vývoj emisí oxidu uhličitého v ČR 
Zdroj: data z Národní emisní inventury ČR  
za rok 2004, ČHMÚ

Emise CO2 z motorové dopravy v České republice 
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
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závody těžkého průmyslu a další výroby spalující fosilní 
paliva. V současnosti jsou naše emise o cca čtvrtinu nižší 
než na začátku 90. let. V posledních letech se množství 
emisí příliš nemění. Zároveň zažíváme rychlý hospodář-
ský růst. Tento fakt ukazuje, že hospodářský růst nemusí 
nutně souviset s růstem emisí. 

Malý háček –  
komu vlastně patří emise?

Rozdělení emisí na jednotlivé státy je relativně jednoduché, 
nicméně svět propojený globální ekonomikou až tak jedno-
duchý není. Objemy světového obchodu narůstají a zboží 
se pohybuje z jednoho konce světa na druhý. Když některý 
stát vyprodukuje emise výrobou určitého výrobku a tento 
výrobek pak vyveze, emise zůstávají ve statistikách produ-
centské země. Bylo spočítáno, že celá čtvrtina emisí Číny je 
spojena s výrobou výrobků určených na vývoz – většinou 
do USA a EU. Proud výrobků jde ale i opačným směrem 
a např. v omezeném množství se obchoduje i s elektřinou. 
Můžeme se také ptát, kdo je odpovědný za emise letadel 
létajících přes různé státy, či emise cestujících turistů. Tyto 
otázky nejsou zatím vyjasněny, a je proto důležité pohlížet 
na změny klimatu z globální perspektivy.

největší vědecká spolupráce na světě

Zkoumání otázek spojených se změnami klimatu se ve 
světě věnuje čím dál více vědců. Koncem 80.let minulé-
ho století se spojili do mezivládního panelu pro kli-
matické změny při organizaci spojených národů 
(anglicky Intergovernmental Panel on Climate Change, 
IPCC). Panel je rozsáhlou sítí vědců, kteří se věnu-
jí získávání vědeckých poznatků o změnách podnebí 
a hledání spojitostí mezi změnami podnebí a lidskou 
společností. Panel založila Světová meteorologická 
organizace (WMO, World Meterologic Organization) 
a Program pro životní prostředí při OSN (UNEP, Uni-
ted Nations Environmental Program). Sdružuje přes 
dva a půl tisíce vědců z více než 130 zemí světa. Panel 
samotný neprovádí nový výzkum. Zabývá se expertním  
hodnocením již existující celosvětové vědecké lite-

ratury o fyzikálních, technologických a socio-ekono-
mických aspektech klimatických změn. Závěry těchto 
hodnocení pak publikuje ve zprávách. První hodnotící 
zpráva byla vydána v roce 1990 a hrála významnou roli 
při vyjednávání Rámcové úmluvy o klimatických 
změnách (1994), na kterou později navazoval kjót-
ský protokol (1997). IPCC zároveň vydává speciali-
zované studie, např. o vlivu letecké dopravy na klima, 
o ohrožení biodiverzity či zemědělské činnosti. V roce 
2007 představil vědecký klimatický panel IPCC už 
čtvrtou hodnotící zprávu. Tato zpráva představuje ve-
řejnosti nejnovější poznatky o změnách klimatu, jejich 
dopadech a možnostech omezování těchto změn.

2 Za co mohou emise

DRuh Činnosti  Plyn %

Spalování uhlí CO2 51

Spalování zemního plynu CO2 13

Doprava CO2 10

Výroba železa a oceli CO2 5

Spotřeba ropy v energetice CO2 5

Emise z těžby uhlí CH4 3,3

Zemědělství NO2 3

Výroba minerálních látek CO2 1,3

Skládkování odpadů CH4 1,2

Fermentace v zemědělství CH4 1,1

Ostatní 6,1

Struktura emisí skleníkových plynů v ČR v roce 2003 
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí
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Emisní scénáře
Ve zprávách IPCC jsou k modelování používá-
ny následující scénáře vývoje světové ekonomi-
ky a emisí skleníkových plynů. Scénáře nezo-
hledňují dodatečné iniciativy v oblasti klimatu 
(např.	nové	zákony	či	jiné	státní	zásahy).	Scé-
nář A1 by znamenal největší oteplení, naopak 
scénář B2 nejmenší.

•	 A1
 Rychlý ekonomický růst, populační růst, 

rychlý vývoj technologií. Součástí tohoto 
scénáře jsou tři skupiny, které se liší různou 
měrou využívání paliv: intenzivní využívání 
fosilních	paliv	(A1FI),	využívání	nefosilních	
paliv	 (A1T),	využívání	 rovnoměrného	ener-
getického	mixu	(A1B)	.

•	 A2
 Pomalejší ekonomický růst, populační 

růst, pomalejší technologické změny.

•	 B1
 Střední ekonomický růst, změna hospo-

dářství na informační ekonomiku s nižší 
materiálovou náročností, zavádění úspor-
ných technologií.

•	 B2
 Pomalejší ekonomický růst, pomalejší ná-

růst světové populace a pomalejší vývoj 
technologií, avšak větší zaměření na soci-
ální a ekologickou udržitelnost, důraz na 
lokální řešení.

Odhady růstu světové teploty v příštích sto letech.
Zdroj: IPCC: Čtvrtá hodnotící zpráva – Fyzikální základy.
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nejdůležitější závěry  
4. hodnotící zprávy iPCC:

• Atmosférické koncentrace CO2 a CH4 v roce 2005 
značně převýšily přirozený rozsah za posledních 
650 000 let. Celosvětové nárůsty koncentrací CO2 
jsou způsobeny především používáním fosilních pa-
liv; dalším, nicméně menším příspěvkem, jsou změny 
využití půdy.

•  Většina pozorovaného nárůstu teplot sledovaných od 
poloviny 20. století je velmi pravděpodobně vyvolána 
nárůstem koncentrací antropogenních skleníkových 
plynů. Je pravděpodobné, že za posledních padesát let 
došlo v průměru na každém kontinentu (vyjma Ant-
arktidy) k významnému antropogennímu oteplení.

Samotná zpráva má několik tisíc stránek, skládá se ze 
tří dílčích částí, které jsou vytvořeny třemi pracovními 
skupinami. První se zabývá fyzikálními základy klimatic-
ké změny, druhá dopady na změny klimatu a třetí mož-
nostmi, jak změny klimatu zmírňovat. Ke zprávě existují 
tzv. shrnutí pro politické představitele, která shrnují ob-
sah rozsáhlých zpráv. Tato shrnutí jsou také přístupná 
v češtině na stránkách Ministerstva životního prostředí.
• http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/ 

MZPOBFKW197M

Jak se bude klima vyvíjet?

Klimatologové umějí celkem dobře odhadovat, jak po-
rostou teploty na základě nárůstu koncentrací 
skleníkových plynů. Nicméně nárůst těchto koncentra-
cí závisí hlavně na emisích skleníkových plynů, které pro-
dukuje lidstvo. Odhadovat změny v objemu emisí, které 
bude lidská společnost produkovat, to je již spíše úkolem 
pro ekonomy a politiky. IPCC vytvořilo několik scénářů, 
které počítají s rozdílným hospodářsko-politickým vývo-
jem světa a tudíž i s různou mírou vypouštění emisí. Do 
konce 21. století odhadují vědci růst teplot o 2–6 oC. 
Jedná se o růst průměrné teploty, takže vývoj v jednotli-
vých regionech se může a také bude výrazně lišit.

Strašit ochlazováním  
nebo hrozit oteplováním ?
(Václav Cílek)

Koncem 60. let postupně vznikala věda o globálních kli-
matických změnách. Již zřetelně vykrystalizovalo eko-
logické hnutí, které se soustředilo zejména na otázky 
znečištění životního prostředí. Vědecká komunita klima-
tologů byla tehdy malá a roztříštěná. Obsahovala jednak 
týmy, které se zabývaly přímým měřením globálních tep-
lot a obsahu oxidu uhličitého v atmosféře, jednak první 
počítačové specialisty, modelující vývoj klimatu, a rovněž 
geology, kteří se snažili přijít na to, co způsobuje nástup 
a ústup ledových dob. Měření celkem jasně ukazovala, že 
někdy od roku 1940 se atmosféra mírně ochlazuje, což 
vědci přičítali vlivu aerosolů pocházejících z továrních 
komínů. Chladná léta na počátku 70. let způsobila obavy, 
zda nepřichází nová doba ledová. 

Jednou z příjemných zvláštností americké politiky, 
kterou postupně přebírá celý západní svět, je existence 
nezávislých panelů, tedy vládních komisí, které mají v ote-
vřeném expertním prostředí rozhodnout nějaký nejasný, 
ale důležitý problém a vydat o něm zprávu. V roce 1979 
se ve Woods Hole pod vedením známého klimatologa 
Julea Charneye sešel klimatický panel, který měl zhodno-
tit roli oxidu uhličitého. Závěr tohoto panelu je prakticky 
identický se zprávou IPCC z roku 2007, která tedy vyšla 
o skoro třicet let později: „zdvojnásobení koncentrace 
oxidu uhličitého v atmosféře pravděpodobně povede 
k zvýšení globálních teplot o 1,5–4,5 °C“. Tento závěr 
je asi nejblíž skutečnému vědeckému konsensu konce 
70. let. Panel rovněž upozorňoval, že je zapotřebí pod-
niknout rychlé kroky k omezení emisí oxidu uhličitého. 

Na této historické analýze člověka nezajímá něja-
ká primitivní obhajoba vědy typu: „Vidíte, už jsme vám 
to říkali dávno a na naše slova došlo“, ale dopad na 
současnost. Občas slýcháme, že klimatické změny jsou 
módním tématem a že za deset let o nich už neusly-
šíme. Na tomto názoru něco je, protože klasický pro-
blém 60. let – znečištěné městské prostředí – je tu 
stále, způsobuje alergie, bolesti hlavy či poruchy plod-
nosti u čím dál většího množství lidí, ale nějak jsme se 
s ním smířili a nemluvíme o tom. Problém zůstal a spíš 

2 Za co mohou emise
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se rozrostl, ale diskuze utichla. Otázkou však zůstává, 
zda nám klimatické změny dovolí zapomenout. Možná 
je budeme akceptovat jako daň za život v dostatku, po-
dobně jako jsme ve středověku přijímali mor a v sou-
časné době automobilové havárie. 

• Peterson T. C., Connoley W. M., Fleck J. (200X): The 
Myth of 1970s Global Cooling Scientific Consensus. 
Pp1–13. kontakt: Thomas.C.Peterson@noaa.gov

 ¡

Zdroje:
• Stanovisko Akademie věd ČR ke změnám klimatu
 http://press.avcr.cz/UserFiles/file/ 

KZP_klima_stanovisko_zprava.rtf
• Informace o charakteru podnebí (základní informa-

ce z ČHMÚ o klimatu v České republice)
 http://www.chmi.cz/meteo/ok/infklim.html
• IPCC - Mezivládní panel pro změnu klimatu (EN)
 http://www.ipcc.ch/
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holkýýýý,

pote na hříšnej

tanec!

Týjo, asi  
se vrátÍm ke  
koloběžce.

Vítám  
vás v České  

republice  
2050.

Z naší bohaté  
turistické nabídky  

si určitě vyberete. Napří- 
klad raftování na divoké  

vodě pod Karlo- 
vým mostem. 

Nebo výšlap na  
naši nejvyšší horu,  

Dešťovku, DŘÍVE  
SněžkU.

Nebo prohlídka  
hradu Výheň. pa- 

mětníci znají ještě  
jako Lednici...

pOSLEDNÍCH DESET
LET OD NÁS PTÁCI
NEMUSÍ LÉTAT 
DO TEPLÝCH 
 KRAJIN,  
 A TAK MŮŽETE 
  NA ULICÍCH
  VIDĚT ŘADU  
  DŘÍVE STĚHO- 
VAVÝCH DRU- 
HŮ...

A co třeba výlet  
do naší největší pou- 
ště, KTERÁ LEŽÍ mezi  

Pískem a Sušicí?

cO  
BLbNEŠ,

mLADEJ?
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Jak se změní  
naše planeta? 

3

stabilní podnebí je důležitým předpokladem exis-
tence lidí na Zemi. Je úzce propojeno s vodním cyklem, 
má velký vliv na zemědělskou činnost, která poskytuje 
výživu každému z nás. Polovina světové populace se živí 
zemědělstvím a na podnebí je tedy závislá jejich obživa 
i výživa. Životní způsob lidí je přizpůsoben klimatickým 
podmínkám v té části planety, kterou obývají. Naše tradi-
ce, hospodářství, infrastruktura či obydlí vycházejí z pod-
nebí v našem klimatickém pásu. Rychlá změna klimatu by 
znamenala velké zásahy do způsobu našeho dosavadního 
života. Změny podnebí by měly zcela konkrétní a vážné 
humanitární důsledky pro stamilióny lidí po celém světě. 
Nejvíce postižení by byli obyvatelé chudých rozvojových 
zemí, pro něž je jediným zdrojem obživy zemědělství 
a kteří ani nemají prostředky vyrovnat se s náhlými změ-
nami a výkyvy klimatu a přizpůsobit se jim.

Jak se klimatické změny projeví v různých částech svě-
ta? Je jisté, že dopady budou regionálně velmi odlišné – 
zatímco v subsaharské Africe bude dále ubývat vodních 
zdrojů a docházet k rozšiřování pouští, v jihovýchodní 
Asii mohou naopak častěji přicházet nárazové srážky. 
Odhadování budoucího vývoje je samozřejmě zatíženo 
určitou nejistotou a stejně tak i prognózy vážnosti dopa-
dů těchto změn na lidskou společnost a přírodu. 

Klimatické modely
(Václav Cílek)

Scénáře popisující naši klimatickou budoucnost nelze 
brát příliš vážně, ale také je nelze ignorovat. Scénáře jsou 
totiž založeny na kombinaci skutečných, velmi pracně 
sebraných a seriózně zhodnocených, klimatických měře-
ní a matematických modelů. Aby takovýto model mohl 
vůbec fungovat, je nutné do něj vložit úvodní předpo-
klady – například ve smyslu, že se svět nebude ochla-
zovat. Zároveň je nutné vybrat několik málo klíčových 
veličin – tradičně se jedná o obsah skleníkových plynů a 
množství energie dopadající na jednotku zemského po-
vrchu. Je však pravděpodobné, že jiné veličiny – jako je 
obsah vodní páry – jsou samy o sobě nebo v kombinaci  

s jinými faktory nejméně stejně důležité, a nedá se vy-
loučit, že některou z klíčových veličin jsme neobjevili. 
Navíc je vlastností každého modelu, že vyjadřuje cho-
vání vybraného systému za určitých, daných podmínek 
a nikoliv skutečnou budoucnost.

Celosvětové dopady  
klimatických změn
stoupající hladina světových oceánů
Hladina světových oceánů se za posledních sto let zved-
la o 10 až 20 centimetrů, a to vlivem ohřívání vody (její 
tepelné roztažnosti) a v důsledku tání ledovců. Vědci od-
hadují, že hladiny oceánů stoupnou do roku 2100 nej-
spíše o 28 až 34 centimetrů.

Následky stoupající hladiny oceánů pocítí přímo 
milióny obyvatel nízko položených pobřežních oblastí. 
V Číně by zvýšení hladiny o pouhých 30 centimetrů za-
plavilo plochu větší než je Česká republika. U egyptské-
ho pobřeží by si půlmetrové zvýšení hladiny vynutilo vy-
stěhování více než 2 milionů lidí. Ohroženi jsou zvláště 
obyvatelé malých tichomořských ostrovů (např. Tuvalu, 
Malediv či Karibati). Městům jako Benátky nebo Am-
sterdam hrozí zaplavení.

Nejdůležitějšími dopady stoupání hladiny oceánů ne-
bude přímé zatopení oblastí, ale nepřímé následky. Nízko 
položená města a pobřeží mohou být zaplaveny při bou-
řích, eroze písečných pláží bude zmenšovat ostrovy. Vyso-
ce úrodné oblasti v deltách řek a u pobřeží vymizí, neboť 
zdroje podzemních vod se zasolí, a znehodnotí tak zdroje 
pitné vody i zavlažovanou půdu. Častější a intenzivnější 
hurikány a bouře se budou dotýkat mnohem většího po-
čtu oblastí a mohou zničit domovy miliónů lidí.

odumírání korálových útesů
Oxid uhličitý se rozpouští v oceánech, čímž se jejich 
vody stávají kyselejšími. Změny v kyselosti a teplotě 
oceánů mohou poškodit korály i další mořské živoči-
chy (škeble, plankton). Do roku 2030 může být vinou 
stoupajících teplot ohroženo zničením až 60 procent 
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korálových útesů. Ty přitom vážou velké množství oxidu 
uhličitého při výrobě svých schránek a produkují kyslík, 
který je podmínkou života ostatních mořských druhů. 

tání ledovců
Asi dvě třetiny světových horských ledovců mizí překvapi-
vou rychlostí. Za hlavní příčinu jsou považovány právě kli-
matické změny. Pokud bude dosavadní oteplování pokra-
čovat i nadále, celková plocha himalájských ledovců se už 
do roku 2035 patrně zmenší ze současných 500 000 km2 
na pouhých 100 000 km2. Velmi rychle ubývají ledovce v ji-
hoamerických Andách. V Ekvádoru, Bolívii, Peru a Kolumbii 
má většina tropického ledu zmizet v letech 2020–2030.

Tání ledovců v první fázi vede ke zvýšení průtoku 
řek, ale také k tvorbě ledovcových jezer, která před-
stavují veliké nebezpečí. Mohou se kdykoliv protrhnout, 
k čemuž již dnes občas dochází, a způsobit ničivé po-
vodně a sesuvy půdy v podhorských oblastech. V rámci 
rozvojové pomoci zkoumá již několik let tým českých 
odborníků ledovcová jezera v Kyrgyzstánu. Zabývají se 
stabilitou jednotlivých jezer a navrhují jejich zabezpeče-
ní a varovné systémy pro případ jejich protržení. 

S odtávajícími ledovci neztrácíme jen bílé vrcholky 
hor a lyžařské lokality. Ledovce jsou po celý rok zdro-
jem vody pro řeky odtékající z hor. Zmenšení objemů 
trvalého ledu v horách bude znamenat významný po-
kles hladiny ledovcových řek. Na vodě z nich přitom 
závisí mnoho ekosystémů i zemědělství, energetika, prů-
mysl a živobytí miliónů lidí. Himalájské ledovce napájí 
sedm velkých asijských řek: Gangu, Indus, Brahmaputru, 
Salween, Mekong, Jang-c‘-ťiang a Chuang-che, na jejichž 
březích leží největší asijská města. Více než šestina svě-
tové populace závisí na vodě z řek, které pramení z hor-
ských ledovců nebo sezónního sněhu. 

tání věčně zmrzlé půdy
Růst teplot bude pravděpodobně také způsobovat tání 
věčně zmrzlé půdy (permafrost) a odumírání lesů ve vy-
sokých zeměpisných šířkách. Toto tání způsobí uvolnění 
velkého množství skleníkových plynů, které jsou v zamrz-
lé zemi vázány, což může dále posílit skleníkový efekt.

Extrémní výkyvy počasí
S teplejší atmosférou se zvyšuje frekvence extrémních 
výkyvů počasí. Bude přibývat silných přívalových dešťů, na 
druhé straně také vln mimořádného sucha nebo vedra, 
častěji se objeví hurikány, tajfuny či vichřice. Častější ex-
trémní jevy počasí způsobí více ztrát na životech, náklady 

na lékařskou péči či na odstranění následků a vybudo-
vání nové infrastruktury. Tyto extrémní jevy představují  
veliké riziko zvláště pro chudé lidi a jejich živobytí. Zvýší 
se potřeba humanitární pomoci. 

Společně s dlouhodobou změnou teplot mohou 
tyto jevy způsobit nevratné změny v ekosystémech. 
Původní ekosystémy nebudou schopny se obnovit a bu-
dou nahrazeny jinými (např. proměna deštných pralesů 
v savanu). Rizikem zániku je ohroženo mnoho ekosysté-
mů, zvláště korálové útesy, severské lesy, horské lokality 
a oblasti závislé na středozemním klimatu. Veliké plochy 
savan a stepí budou ohroženy rozšiřujícími se pouštěmi. 
Na mořskou faunu a flóru budou negativně působit ros-
toucí teploty a zvýšená kyselost oceánů. Odhaduje se, 
že až 30 % živočišných a rostlinných druhů bude ohro-
ženo vyhynutím. Pro všechny živočichy i rostliny platí, že 
čím rychleji teploty porostou, tím větší je riziko jejich 
poškození. Ohrožení původních ekosystémů bude před-
stavovat rozšíření nepůvodních, invazních druhů. 

Lidská civilizace je přizpůsobena určitému klimatu 
a jeho rychlé změny představují nebezpečí, neboť naruší 
dosavadní stabilitu. „Zaplněnost“ naší planety a náš životní 
styl vázaný na jedno místo nám neumožňují kočovat a rea-
govat tak na měnící se životní prostředí. Změny klimatu 
mění životní podmínky a prostředí pro celé lidstvo, 
a představují proto hlavně humanitární problém. 

šíření tropických nemocí
Obecně lze říci, že klimatické změny způsobí šíření ně-
kterých tropických nemocí do oblastí, kde se dosud ne-
vyskytovaly. V Africe existuje mnoho míst, které jsou díky 
vyšším nadmořským výškám chráněny před malárií, neboť 
komáři přenášející malárii v horách nepřežijí. Nárůst tep-
lot umožní rozmnožování a přístup komárů i do těchto, 
dosud bezpečných oblastí. Jedná se často o místa s vyso-
kou hustotou osídlení. Vědci předpokládají, že v jižní Africe 
se rozloha území postiženého malárií při prognózovaném 
oteplení zvětší na dvojnásobek. Může se stát i opak. V ně-
kterých oblastech kvůli suššímu podnebí nemoci zmizí. 

Většina lidí na světě si nemůže dovolit mít klima-
tizaci, a budou tak více ohroženi vlnami horka, které 
se budou vyskytovat mnohem častěji. Ve velkoměstech 
třetího světa, jako je např. Mexico City, teplejší podne-
bí ještě zhorší zdravotní důsledky smogu. 
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Dopady na rozvojové země

Pro chudé lidi představují změny klimatu největší nebez-
pečí. Nemají dostatek prostředků, aby se bránili před  
vlnami veder, smogem, přízemním ozónem, nemají přístup 
ke kvalitní a včasné lékařské pomoci a lékům, k nezávad-
né vodě a kvalitním potravinám. 

Změny podnebí způsobí v určitých oblastech zvý-
šení zemědělské produkce a v jiných oblastech její 
snížení. Více než dvě třetiny Afričanů jsou závislé na obži-
vě ze zemědělství. Oblasti, které v současnosti trpí nedo-
statkem potravin a suchem (což je dnes už téměř polovina 
obyvatel střední, jižní a východní Afriky), budou pravděpo-
dobně postiženy dalším úbytkem úrody v důsledku sucha. 

Předpokládá se, že častější extrémní sucha či povodně 
svým vlivem na úrodu dále zvýší počty hladovějících 
a podvyživených lidí. Při záplavách se navíc mohou ší-
řit některé choroby jako je cholera nebo průjmová one-
mocnění. Je samozřejmě obtížné vyčíslit přesné důsledky, 
neboť vývoj závisí kromě změny klimatu na mnoha dalších 
proměnných, jako je vývoj populace, humanitární pomoc, 
ekonomický růst a ceny potravin na světových trzích. 

Odhaduje se, že v důsledku změněného podnebí 
může být do poloviny 21. století z domovů vyhnána 
více než miliarda lidí. K dosavadním válečným, politic-
kým a hospodářským uprchlíkům tak přibudou uprch-
líci environmentální. Masová migrace způsobí častější 
místní konflikty, které mohou přerůst v konflikty mezi 
státy. Nedostatek potravin a vody, zvláště v chudých re-
gionech, může způsobit místní nestabilitu a nepokoje.

Extrémní počasí, prudké změny a růst cen surovin mo-
hou významně rozkolísat světové ekonomické trhy. 
V globalizovaném světě se tyto nejistoty přelévají nezávisle 
na hranicích států. Potíže by mohly také potkat pojišťovací 
trhy, jež budou čelit vyššímu výskytu pojistných událostí. 
Zároveň vypořádávání se s následky změn klimatu bude 
velkou zátěží pro hospodářství nejvíce postižených států.

Jak se změní naše planeta? 3

Tabulka ze čtvrté hodnotící zprávy IPCC zobrazuje 
jednotlivé dopady změny klimatu a jejich výskyt  

v závislosti na růstu globální teploty. 
Zdroj: IPCC: Čtvrtá hodnotící zpráva –  

Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost

lepší dostupnost vody ve vlhkých tropech a vysokých šířkách  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

horší dostupnost vody, větší sucho ve středních šířkách a polosuchých oblastech nízkých šířek  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

stamilióny obyvatel vystaveny zvýšenému nedostatku vody •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

složité, lokalizované odpady na malé vlastníky, samozásobitelné rolníky a rybáře •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

tendence ke snížení výnosů obilovin v nízkých šířkách  výnosy všech obilovin v nízkých šířkách klesají 

tendence k růstu výnosů některých obilnin  výnosy obilovin v některých oblastech klesají
 ve středních a vyšších šířkách

rostoucí břímě podyvýživy, průjmových onemocnění, kardio-respiračních a infekčních chorob • • • • • • • • • • • • • • • • • •

zvýšená nemocnost a úmrtnost vlivem veder, záplav a období sucha •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

posuny výskytu některých přenašečů chorob •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

podstatná zátěž zdravotnických služeb •  •  •  •  •  •  •

0 1 2 3 4 5

 až 30 % druhů vystaveno riziku vyhynutí   významné výskyty vyhynutí celosvětově 

hojnější bělení korálů  většina korálů zbělá  všeobecné hynutí korálů •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

pevninská biosféra se stává čistým zdrojem uhlíku, změněno
-15 %  - 40 % ekosystémů  

rostoucí rizika požárů a posuny oblasti výskytu druhů 

ekosystémové změny vlivem slábnoucího severojižního promíchávání oceánů  • • •

 růst škod, které působí zápllavy a bouře •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

na 30 % světových 
pobřežních mokřadů mizí • • • • • • • • • • • •

o miliony více lidí by mohlo každoročně • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
 zažívat pobřežní záplavy

POTRAVINY

ZDRAVÍ

VODA

EKOSYSTÉMY

POBŘEŽÍ
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Dopady klimatických změn  
podle světadílů

V následujícím přehledu jsou uvedeny některé příklady 
předpokládaných dopadů změn klimatu v jednotlivých 
světadílech.

afrika
Afrika je nejzranitelnější kontinent vůči změně klimatu. 
Předpokládá se, že do roku 2020 bude mezi 75 a 250 mi-
lióny lidí vystaveno nedostatku vody, v důsledku zasolo-
vání a rozšiřování pouští ubude oblastí vhodných k země-
dělství, zkrátí se vegetační období a sníží se zemědělské 
výnosy. V důsledku stoupající teploty vody klesnou záso-
by ryb ve velkých jezerech. Tento stav může ještě zhoršit 
pokračující nadměrný rybolov. 

asie
Předpokládá se, že do poloviny 21. století by se výnosy 
sklizní ve východní a jihovýchodní Asii mohly zvýšit až 
o 20 %,  zatímco ve střední a jižní Asii by mohly klesnout 
až o 30 %. To by s přihlédnutím k růstu obyvatel moh-
lo zvyšovat riziko hladomoru. V důsledku tání ledovců 
klesne průtok řek ve střední, jižní, východní a jihový-
chodní Asii, což by mohlo do poloviny století nepřízni-
vě ovlivnit více než miliardu lidí. Velké riziko způsobené 
stoupající hladinou oceánů hrozí pobřežním regionům, 
zvláště v Bangladéši a Indii.
 
austrálie a nový Zéland
Do roku 2020 dojde v některých ekologicky bohatých 
lokalitách, včetně Velké útesové bariéry (Great Barrier 
Reef) a deštných pralesů Queenslandu (Queensland 
Wet Tropics), k významnému snížení biodiverzity. Mezi 
další ohrožené oblasti patří mokřady Kakadu, oblasti ji-
hozápadní Austrálie a subantarktické ostrovy.
 
Evropa
V jižní Evropě změna klimatu zhorší podmínky (vysoké 
teploty a sucha) v regionu již nyní zranitelném klimatic-
kou variabilitou a sníží dostupnost vody, možnosti výro-
by elektřiny z vodních zdrojů, letní cestovní ruch a pro-
duktivitu plodin obecně. Dále se předpokládají zvýšená 
zdravotní rizika následkem vln veder a častých požárů. 

latinská amerika
Do poloviny století způsobí nárůsty teplot a s nimi 
spojené úbytky půdní vody ve východní Amazonii po-
stupnou přeměnu tropického lesa na savanu. Vegetace 
polosuchých oblastí se bude měnit na vegetaci typickou 
pro oblasti suché. V mnoha tropických oblastech Latin-
ské Ameriky hrozí vyhynutí druhů, a tím závažný pokles 
biodiverzity. V sušších oblastech se očekává, že změna 
klimatu bude mít za následek zasolování a desertifika-
ci zemědělské půdy. Úbytek ledovců způsobí problémy 
v zásobování vodou pro zemědělství a energetiku.

severní amerika
Města, která v současnosti zažívají vlny veder, budou 
v průběhu století sužována větším počtem intenzivněj-
ších a déle trvajících vln veder, což může mít nepříznivé 
dopady na zdraví obyvatel. Ohrožena je především starší 
populace. Škody na lesních porostech působené škůdci, 
chorobami a požáry se mají zvyšovat společně s prodlu-
žujícím se obdobím vyššího rizika požáru. Naopak se oče-
kává nárůst zemědělské produkce.

Polární oblasti
V polárních oblastech dojde ke snížení tloušťky a roz-
lehlosti ledovců a ledových příkrovů a změnám v přiro-
zených ekosystémech,  což bude mít škodlivé účinky na 
mnohé živé organizmy včetně stěhovavých ptáků, sav-
ců a vyšších predátorů. Mezi další dopady v Arktidě se 
řadí zmenšení rozlehlosti mořského ledu a věčně zmrz-
lé půdy, zvýšená pobřežní eroze a sezónní tání trvale 
zmrzlé půdy do větších hloubek. Pozitivní dopady by 
zahrnovaly snížení nákladů na vytápění a zlepšení splav-
nosti vodních cest v severních mořích. 

Zdroj:
• IPCC – čtvrtá hodnotící zpráva

Klimatická budoucnost evropy
(Václav Cílek)

Oteplování pravděpodobně poroste tempem mezi 0,1 a 
0,4 oC za desetiletí. Budoucí oteplení bude nejvíc citelné 
v jižní Evropě, hlavně ve Španělsku, Itálii a Řecku, ale 
také ve Finsku a západním Rusku. Nejmenší bude podél 
atlantického pobřeží. Bude ubývat skutečně studených 
zim, které by kolem roku 2080 mohly v našich šířkách 
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téměř úplně vymizet. Zároveň se však mají objevovat 
stále častější horká léta nebo vlny veder.

Srážky se budou na severu Evropy zvyšovat o 1–2 % 
na desetiletí, ale ve středozemní oblasti mírně snižovat. 
Oproti dnešku bude víc pršet v zimních měsících, ale 
letní sucha budou o to horší. Situace ve střední Evropě 
je nejistá – dají se čekat mírně nižší, ale i mírně vyš-
ší srážky. Teplejší léta budou pravděpodobně znamenat 
vyšší četnost přívalových dešťů a silnější bouřky s kru-
pobitím. Naproti tomu zvlhčování během zim vytváří 
předpoklady pro častější zimní a jarní povodně.

Klimatické rozdíly budou v Evropě spíš růst, což se 
může projevit zejména nedostatkem pitné a závlahové 
vody v jižní Evropě. Oteplování v kombinaci se zvýše-
ným množstvím oxidu uhličitého a dusičnanů povede 
k rychlejšímu zarůstání severské tundry a ve střed-
ních šířkách k obecně rychlejšímu rozvoji zejména 
listnatého lesa. Horní hranice lesa se bude posouvat 
nahoru. Jižní Evropa a kontinentální část Ruska bude 
méně produktivní díky letním suchům a zvýšenému 
nebezpečí požárů.

Ve vztahu k zemědělství budou celkové dopady 
v severní Evropě příznivé. To bude však vyvažováno ne-
dostatkem vody v jižní a východní Evropě a zkrácením 
vegetačního období následkem suchých lét. Některé 
oblasti se mohou stát neúrodnými. Je nutné, aby pojiš-
ťovny začaly pozvolna volit nové pojišťovací strategie, 
aby se vyhnuly případným velkým ztrátám. Přívalové 
deště mohou během prudkých bouřek vést k ničivé 
erozi zemědělské půdy, některé druhy či zemědělské 
plodiny budou nahrazovány jinými.

Klimatické změny pravděpodobně vyústí ve znač-
né změny v turistice a letních i zimních sportech. 
Horká léta a častější výskyt veder mohou znamenat 
úpadek řady tradičních středozemních letovisek, ale 
podpořit jiné druhy turistiky v severnějších oblastech. 
Naproti tomu oblasti zimních sportů, které již dnes 
zápasí s nedostatkem sněhu, mohou mít do budouc-
nosti ještě větší problémy. Očekává se větší rozšíření 
klíšťat a celkové vyšší zatížení organismu následkem 
veder a lokálního znečištění atmosféry. Pobřežní ob-
lasti celé Evropy mohou být postihovány častějšími 
záplavami.

• M. Parry editor: Acacia Report. 320 str., cena 34,- EUR. 
2001. School of Environmental Sciences. University of 
East Anglia, Norwich. U.K. E-mail: jei@uea.ac.uk.
Stern Review, IPCC 2007

Jak se klimatické změny  
projeví v čR?

Díky mírnému podnebí a vzdálenosti od oceánu se u nás 
klimatické změny neprojeví v nejhorší podobě. Navíc 
máme dostatečné kapacity (finanční, vědecké, politické 
atp.) se s těmito dopady vyrovnat. 

Velmi pravděpodobně bude přibývat letních vln 
horka, stejně jako se zvýší riziko sucha. Průměrný 
roční objem srážek se v české krajině patrně příliš ne-
změní. Ovšem podstatné budou výkyvy v některých mě-
sících. Nejvíce se deště sníží v srpnu a září nebo v dubnu, 
naopak více by mělo pršet v zimě či v říjnu. Pravděpo-
dobně budou častější silné srážky – především v zim-
ním období – a s nimi související povodně. Možná bude 
přibývat i silných vichřic a uragánů. Právě tyto vý-
kyvy představují ve středoevropských podmínkách asi 
nejvýznamnější důsledek globálních změn klimatu. 

Prognózy předpokládají, že se podstatně změní 
vodní režim českých vodních toků. Očekává se pokles 
průměrných průtoků, ale naopak více vody než doposud 
by zřejmě bylo v zimě, protože srážky se nebudou ukládat 
ve sněhu, ale rovnou odtečou. V ohřáté vodě a při nižším 
průtoku se budou lépe množit řasy a sinice, zdroj takzva-
ného vodního květu, který způsobuje snížení kvality vody.

Při velkých nárůstech teplot se zvyšuje například 
úmrtnost na infarkty či nemoci dýchacího ústrojí. 
Bude se zvyšovat koncentrace přízemního ozónu, který 
je součástí takzvaného letního smogu a způsobuje vážné 
zdravotní problémy jako bolesti hlavy a závratě. Dal-
ší problém představují alergie. V teplejším podnebí se 
totiž prodlužuje pylová sezóna a některé rostliny – hlav-
ně byliny a trávy – budou proto delší dobu produkovat 
alergenní pyly. 

Vinou zvýšení teploty se posunou takzvané vegetační 
stupně z nížin do hor a z jihu na sever – na českém 
území se tedy objeví teplomilné rostliny a živočichové. Na-
opak některé druhy, které se u nás doposud vyskytovaly, už 
v nových podmínkách nebudou moci růst. V podmínkách 
střední Evropy patří mezi nejvíce ohrožené biotopy malé 
ostrůvky vysokohorské tundry, izolované na nejvyšších vr-
cholcích – u nás pouze kolem vrcholku Sněžky a Pradědu. 
Oteplení bude patrně znamenat jejich zánik.

Více než polovinu lesů u nás nyní tvoří smrkové mono- 
kultury. Smrčiny tedy dnes leží v místech, kde by za 
normálních podmínek rostly vesměs buky nebo duby. 
Už v současnosti jsou náchylné na škůdce či výkyvy  
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počasí. Zvýšení teploty a změna srážek ještě podstatně 
zvětší plochu českého území, kde smrk vůbec nedoká-
že růst. Tyto účinky bude na druhou stranu zmírňovat 
větší množství oxidu uhličitého – hlavního stavebního 
kamene rostlin. 

Na jedné straně větší sucho znamená pokles výnosů 
ze zemědělství, na druhou stranu však vyšší koncent-
race oxidu uhličitého podporuje rychlejší růst. V našich 
podmínkách můžeme očekávat spíše nárůst výnosů, ze-
jména u obilí, problémy se dají očekávat např. u brambor.

Výše uvedené dopady klimatických změn nepřed-
stavují příliš šťastné vyhlídky pro lidstvo a celou plane-
tu. Není ale ještě nutno házet flintu do žita. Včasným 
a účelným jednáním se části zmiňovaných dopadů dá 
zabránit nebo se dají zmírnit. Existují technická řešení 
na zmírnění změn klimatu a společně s vhodnými po-
litickými opatřeními a zapojením nás všech, je možné 
této hrozbě čelit.
  ¡

odkazy:
• Zelená kniha EU k problematice adaptací 
 na změnu klimatu
 http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/
 MZPOBFLG3KG7
• Zpráva IPPC: Shrnutí zprávy II. Pracovní skupiny: 
 Dopady změny klimatu, adaptace a zranitelnost
 http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/
 MZPOBFKW197M
• http://www.geomin.cz/?menu=3
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... zahynulo  
v zemi Tikur Wuha  
přes dva milióny  

lidí. Zdrojem  
konfliktů  

je voda.

Naší klíčovou  
surovinou je  

především káva.  
Oteplování ale  
ohrožuje její  

produkci.

... a Abychom tak 
neohrozili vývoz,  
museli jsme roz- 

šířit plantáže.
Vadí to snad

někomu?

Vláda Tikur  
Wuha se s žá- 
dostí o pomoc  

obrátila na  
Radu Země.

Konflikty ohro- 
žují okolní země, 

celý region je  
ekologicky  
vyčerpán...

… vyžaduje  
okamžitý zásah… spolu- 

financování zavlažovacího … 
a to společně s fair trade…  

smlouva o nedotknutelných  
územích pro kočování…

Velkopěstitelé 
kávy zabírají  
naše tradiční  
území. Nemáme  
kam kočovat.
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Co dál? 4

Snižování emisí uhlíku ve městech – klíčová aktivita v boji s klimatickými změnami 
Program nízkouhlíkových	měst	v	Británii	má být vzorem, jak snižovat příspěvek ke globálním změ-
nám	klimatu	v	městských	aglomeracích.	Prvními	městy	v	programu	jsou	Bristol,	Leeds	a	Manches-
ter. Kromě radnice a místní samosprávy se na transformaci v nízkouhlíkové město podílí také další 
hráči jako jsou univerzity, asociace stavebníků, dodavatelé energií, podnikatelé, spotřebitelé, církve 
a dobrovolnické skupiny. V rámci programu se sleduje uhlíková stopa, určí se klíčové oblasti, kde je 
možno ušetřit emise CO2 a vymyslí se akční plán, jak tyto emise snížit. Ze zkušeností prvních tří měst 
pak budou těžit ostatní komunity a úřady.
•	 http://www.lowcarboncities.co.uk/

Manchester ve Velké Británii,  
jedno z prvních měst  

v programu Nízkouhlíková města 
Zdroj: Paul Gwyther (www.sxc.hu) 
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Vítáme vás  

u dalšího dílu  

“Bohovské  
kuchyně“.

Dnes si 
spolu připra- 
víme Globální  

polévku…
… a také 
Klimatický  

salát.

Děkujeme  
Bohoušovi a Dáše  

za vynikající  
recept.

A teĎ už  
zprávy ze světa:  

mohutné monzunové  
deště na jihu Indie  

způsobily…

Přejeme vám  
dobrou chuŤ!

Do hrnce nakrájíme maso z ohro- 
žených druhů a na kostičky na-
krájená    biopaliva. 

Podlijeme kyselými dešti a nechá-
me pod poličkou ze skleníkových 
plynů zvolna podusit…

Až maso změkne, přidáme Hrst 
paragrafů z Kjótského protokolu 
a dochutíme dvěma špetkami IPPC.

Na solárních panelech osmahneme 
GMO, kterými globální polévku 
v talíři přizdobíme.

zálivku si připravíme z roztátých 
ledovců, přimícháme popílek 
a Pikantní příchuŤ jaderného paliva.

Do mísy natrháme zeleň z vykáce-
ných deštných pralesů a proložíme 
plátkovanými emisními povolenkami.
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Jak těchto cílů dosáhnout?
• podporou obnovitelných zdrojů energie;
• standardy energetické účinnosti domácích spotřebi-

čů, domů a bytů;
• zvýšením účinnosti automobilových a letadlových mo-

torů, stanovením maximálního množství emisí CO2 ;
• emisním obchodováním s povolenkami CO2.

Na dosahování těchto cílů je na evropské úrovni 
přijatá či připravovaná legislativa, která se týká výše 
zmíněných oblastí. Jedná se např. o podporu obnovitel-
ných zdrojů, standardy v energetické účinnosti domá-
cích spotřebičů, domů a bytů. Další legislativa se týká 
emisí CO2 z automobilů. Nejdůležitějším nástrojem 
EU je emisní obchodování.

Evropský systém emisního obchodování  
(Eu Ets, Emission trading scheme)
Prvním krokem v emisním obchodovacím systému EU je 
stanovit, kolik emisí je možné vypustit. Podniky dostanou 
povolenky, tedy práva vypustit povolené množství emisí, 
a s nimi už pak lze volně mezi sebou obchodovat. Pod-
niky, u nichž je levné snižovat objem vypouštěných emisí, 
mohou své nadbytečné povolenky prodat, naopak podniky, 
u nichž už by další snižování bylo drahé, tyto povolenky na-
kupují. Emise se tak snižují za nejmenší možnou cenu, což 
je dobré jak pro životní prostředí, tak pro ekonomiku. 

Evropský model se inspiroval úspěšným systémem 
obchodování s emisemi oxidu siřičitého v USA, kde bě-
hem devadesátých let levně a úspěšně omezili kyselé 
deště. V současnosti připravuje Evropská unie klimatický 
balíček, soubor legislativních opatření, který nastaví pravi-
dla tohoto systému pro období 2012–2020. O této revizi 
EU ETS se dnes vedou horká jednání na půdě evropských 
institucí i v členských státech. Průmyslové podniky mají 
řadu výhrad, bojí se zvýšených nákladů a přesunu výroby 
do oblastí s méně přísnými environmentálními standardy. 
Není vždy jasné, zda jsou jejich obavy oprávněné.

česká republika  
a její boj proti změnám klimatu

Do politiky České republiky se ochrana klimatu dosta-
la zejména díky našemu členství v EU. S vývojem kli-
matické politiky EU a se vstupem ČR do Evropského  

systému obchodování s emisemi přijala ČR nové záko-
ny, které se věnují ochraně atmosférického obalu Země. 

Dokumenty v ČR týkající se změny klimatu:
•  Národní program snižování dopadů změn klimatu,
•  Strategie udržitelného rozvoje,
•  zákony upravující obchodování s povolenkami.

Jak Česká republika chrání klima?
• Je podporována výroba energie z obnovitelných zdro-

jů (dotace, povinnost operátorů vykupovat elektřinu).
• Přimíchává se biosložka do paliv.
• ČR se účastní Evropského systému obchodování 

s emisemi.
• ČR se účastní mezinárodních vyjednávání o klimatu.
• Je zaváděna ekologická daňová reforma.

Ekologická daňová reforma (EDR) je finanční refor-
mou, která má daňově zatížit spotřebu ekologicky ne-
příznivých statků a naopak zvýhodnit využití lidské prá-
ce. Ve výsledku by se tedy do státního rozpočtu mělo 
dostat stejné množství financí jako před reformou, 
v praxi se jedná o zvýšení zdanění fosilních paliv a elek-
třiny a naopak snížení daňové zátěže práce. Reforma tak 
má motivovat k využívání zdrojů šetrnějších k životnímu 
prostředí a snižovat cenu práce, a tím i zjednodušovat 
vytváření pracovních míst. Česká republika vstoupila do 
I. fáze EDR rokem 2008 a plánují se další dvě fáze. EDR 
je standardem již téměř ve všech evropských zemích.

Ochrana klimatu v ostatních zemích

Řada evropských zemí se aktivně zhostila klimatických 
změn jako politické výzvy. Evropské státy přijímají růz-
ně ambiciózní klimatické politiky paralelně se svými 
závazky v EU. Příkladem je sada klimatických zákonů, 
kterou v Británii prosazuje premiér Gordon Brown. 
Tyto zákony obsahují závazky pro Británii až do r. 2050. 
Velká Británie má také velké plány obehnat své pobřeží 
větrníky, které budou vyrábět energii z pobřežního vě-
tru. V Británii existují projekty bezuhlíkové ekonomiky, 
tedy systému, který bude potřebovat mnohem méně 
energie než dosud, a tu si bude vyrábět z obnovitel-
ných zdrojů. německo také představilo svůj komplex 
politik, kterými chce masivně investovat do rozvoje 
obnovitelné energie a energetických úspor. 

5 Recepty na řešení
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Také v americe je klima jedním z nových,  ale o to 
důležitějších témat. Všichni prezidentští kandidáti se  
vyjádřili, že budou podporovat klimatickou politiku různé-
ho střihu, a to jak na půdě Spojených států, tak při meziná-
rodních vyjednáváních. Politická administrativa preziden-
ta Bushe nebyla nakloněna závazkům jednotlivých zemí 
v oblasti klimatu. Díky federálnímu uspořádání ale vzniká 
v USA řada iniciativ zdola, které usilují o snižování emi-
sí v nejšpinavější světové ekonomice. Mezi jednotlivými 
státy funguje již pět regionálních obchodovacích systémů 
s emisemi CO2 . Ani byznys nestojí stranou. Mnohé velké 
americké firmy jako Coca Cola nebo IBM ve společných 
prohlášeních vyzývají ke snižování amerických emisí. 

Kolik to bude stát?

Přestože řešení jsou nasnadě, ze dvou důvodů si nemů-
žeme dovolit příliš experimentovat. Zaprvé je třeba zvá-
žit, kolik které řešení stojí. Jde o zcela relevantní otázku, 
kterou by si všichni politici, kteří chtějí klima zachraňovat, 
měli klást. Není tedy pravdou, že ekologie a ekonomie se 
vylučují, naopak vzájemně se potřebují. Ze škály řešení je 
potřeba vybrat ta, která jsou ekonomicky nejefektivnější 
(v porovnání s cenou mají největší výsledky). Problém ale 
vězí v tom, že vyčíslovat náklady v této oblasti je nesmír-
ně složité. Je velmi obtížné vyčíslit cenu komplexního kli-
matického systému, který poskytuje řadu služeb celému 
lidstvu a na němž závisí tisíce ekosystémů a společností. 
Ještě obtížnější je modelovat jeho budoucí vývoj a scéná-
ře, které jednotlivá řešení mohou přinést. 

Jedním z prvních pokusů o ekonomické uchopení 
klimatických změn byla tzv. sternova zpráva. Nicolas 
Stern, Brit s dlouholetou praxí u Světové banky, vypra-
coval spolu s týmem špičkových ekonomů na požádání 
britské královny studii k nákladům a přínosům klima-
tických změn za různých scénářů. Zpráva byla uveřej-
něna v únoru 2007 a vyvolala značnou pozornost médií 
i světových politiků. Jedním z klíčových objevů zprávy 
je, že současné kroky pro záchranu klimatu nás do 
r. 2020 mohou vyjít asi na 0,5–1 % světového hospo-
dářského produktu ročně. Zato za několik let mohou 
klimatické změny – pokud nebudou dnes řešeny – vy-
ústit v náklady až 10x vyšší. Poselství Sternovy zprávy 
tedy je, že řešení klimatických změn dnes je investicí 
do budoucna a je výhodné tuto investici provést.

Kolik máme času?

Kromě peněz bychom se měli také zajímat o čas, který 
díky klimatickým změnám ubíhá a rozhodně ho není na-
zbyt. Světové emise skleníkových plynů by měly vrcho-
lit kolem roku 2020 a pak zvolna, rok po roce, klesat. 
Když si uvědomíme, že máme projít celospolečenskou 
transformací srovnatelnou s průmyslovou revolucí, je 
to opravdu šibeniční termín. Šance tu je, ale jednat se 
musí okamžitě a efektivně.

Z vědeckých doporučení vyplývá, že by se globální 
teplota neměla zvýšit o více než 2 °C (z těchto dvou 
stupňů bylo bohužel již 0,76 °C dosaženo). Za touto 
hranicí by změna klimatu měla velmi vážné následky. 
Tento cíl je např. aktivně prosazován Evropskou komisí. 
Aby bylo možné dosáhnout tohoto cíle (tedy maxi-
málního oteplení o dva stupně), musí se světové emise 
ustálit na 450–550 ppm. To představuje dle propočtů 
IPCC snížení celkových světových emisí v roce 2050 
o cca 50 % (vzhledem k roku 1990) a u vyspělých států 
dokonce o 60–80 %.
  ¡

Zdroje:
• Česká verze Rámcové úmluvy o změnách klimatu 
 a Kjótský protokol
 http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/klima
• České shrnutí Sternovy zprávy
 http://www.env.cz/__C1256D3D006B1934.nsf/
 $pid/MZPOBFJW17DV
• Národní inventarizační systém skleníkových plynů
 http://www.chmi.cz/cc/start.html
• webová stránka Ministerstva životního prostředí ČR
 http://www.env.cz/AIS/web.nsf/pages/klima
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Co to  
tam Kutíš,  

bohovskej?

Třídit,  
třídit, třídit.  
Papír, sklo, 

plasty.

Fér- 
trejdová  
je hrozně  

drahá!

Jasně, že je ekologie  
        drahá. Ale co teď  
          "ušetříme“, to  
         nám Gaia za pár  

       let nechá  
    sežrat  

    i s úrokama.

Na nákupech  
nebrat igelitky,  

ale papírový  
tašky. 

Takže jsme  
na správný  

cestě?

… a třeba  

se taky míň  

Cpát chip- 

sama…

… a když  
čokoládou, tak  
fértrejdovou…

Jsem  
zodpovědnej  

konzument. Snažím  
se najít ekologický  

zlepšováky.

huhly  
huhly

Je to  
starej klumpr.  
Seženeme novou  

s 
“
Á“čkem.

… jako  
takové ty malé  
bílé kousíčky,  

co děláte  
z kukuřice.

Jste,  
děti moje.

A co si teď  
odpustíte, to  
se vám do pár  

let vrátí.
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Tři pilíře ekologického řešení  
klimatických změn
Politická řešení popsaná v předchozí kapitole jsou 
v otázce řešení klimatu velmi důležitá. Musejí však být 
doprovázena změnami v hospodářství, a to podle princi-
pů demokracie a tržní ekonomiky. Znečištění atmosféry 
nezmizí mávnutím kouzelného proutku. Je třeba pod-
porovat vědu a výzkum, restrukturalizovat ekonomiku 
a změnit chování spotřebitelů. 

Vize světa se stabilním klimatem a neposilujícím skle-
níkovým efektem musí stát na několika pilířích. Předsta-
vují udržitelné řešení problému klimatických změn, ale 
i energetické krize a bezpečnostních hrozeb. 

a) oBnovitElnÉ ZDRoJE EnERGiE
Energetika a doprava jsou hlavními zdroji emisí skle-
níkových plynů. Masivní využívání fosilních paliv, jejichž 
zásoby jsou stále tenčí, se vylučuje s principem udržitel-
nosti – je to tedy první důvod, proč postupně od těchto 
zdrojů ustupovat. Obnovitelné zdroje energie – za přís-
ně vymezených podmínek – dobře splňují jak kritérium 
udržitelnosti, tak i kritérium nízkých emisí. Zároveň sni-
žují závislost státu na dovozech a těžbě fosilních paliv.

EU je dnes z 80 % závislá na dovozu energetických su-
rovin, zejména ropy a zemního plynu. Dováží je z politic-
ky nestabilních oblastí Blízkého východu a z Ruska, navíc 
se jejich cena na světovém trhu stále zvyšuje. Konvenční 
zdroje energie navíc způsobují rozsáhlé škody na život-
ním prostředí. Proto EU usiluje o rozvoj obnovitelných 
zdrojů energie. Plánuje zvýšení současného podílu 6,3 % 
(r. 2005) obnovitelných zdrojů primární spotřeby ener-
gie na 20 % v roce 2020. Zároveň je rozvoj obnovitelné 
energetiky prospěšný i pro rozvojové země. Obnovitel-
né energie snižují jejich účty za import surovin i závislost 
na nestabilních globálních trzích a umožňují zajistit elek-
třinu pro místa, která by ji jinak nemohla získat.

slunce poskytuje na svou energii záruku nevyčerpa-
telnosti minimálně na další 1 miliardu let. Kromě toho, 
že sluneční svit využívají rostliny v procesu fotosynté-
zy, lze sluneční energii velice snadno využít k vytápění, 
ohřevu vody i k výrobě elektřiny.

Pomocí solárních kolektorů umístěných na do-
mech lze jednoduše ohřívat vodu či vytápět nebo chla-
dit dům. Fotovoltaické panely složené z křemíkových 
článků umějí ze slunce vyrábět elektřinu, která může 
být použita v místě výroby nebo se může dodávat  

do přenosové sítě. Tyto panely nebývají pouze na stře-
chách staveb, vznikají i solární elektrárny, které koncen-
trují veliké množství panelů a mohou elektřinou či tep-
lem zásobovat menší obce. Solární energii lze používat 
i na tzv. pasivní sluneční vytápění, kdy jsou domy posta-
veny tak, aby co nejúčelněji zachycovaly teplo vysílané 
Sluncem. Za slunečních dní lze používat solární vařiče, 
které nacházejí uplatnění například v Africe. 

Energie tekoucí vody byla lidstvem využívána od-
pradávna. Zprvu voda poháněla mlýny či pily, později se 
začala využívat i k výrobě elektřiny. Voda v současnosti 
roztáčí vodní kola a turbíny vodních elektráren na poto-
cích, řekách i přehradách. Před 2. světovou válkou bylo na 
dnešním území České republiky 11 000 malých vodních 
elektráren, z nichž je dnes v provozu jen cca 1 300. Dále 
má ČR několik velkých vodních elektráren, a funguje také 
jedna elektrárna přečerpávací (Dlouhé stráně v Jesení-
kách). Tato elektrárna slouží převážně jako záložní zdroj, 
přečerpá vodu z dolní nádrže do horní, která je o 500 me-
trů výš. Poté vodu pouští zpět a tím vyrábí elektřinu. V pří-
mořských státech se můžeme setkat s výrobou elektřiny z 
energie příboje mořských vln, z energie přílivu a odlivu či z 
mořských proudů. Vodní elektrárny sice neprodukují žádné 
emise, ale malé vodní elektrárny mohou ohrožovat říční 
ekosystémy, stavba velkých přehrad kvůli elektrárnám mívá 
mnoho negativních sociálních a ekologických dopadů. 

Geotermální energie pochází ze žhavého nitra 
planety Země. Horká pára či voda vyvěrající ze země sa-
movolně nebo čerpaná z vrtů se používá přímo k ohřevu 
vody, případně i k výrobě elektřiny. Zatímco např. na Islan-
du teplo vyvěrá samovolně ze země, v jiných zemích se 
dělají několik kilometrů hluboké vrty. Teplo z povrchové 
vrstvy země a vodních ploch vzniklé pohlcováním sluneč-
ního záření lze získávat také pomocí tepelných čerpadel. 
Ta využívají teplotního rozdílu mezi okolním prostředím 
a ohřívaným předmětem. Možnosti pro využívání tepel-
ných čerpadel jsou zvláště v České republice široké.

Energie větru byla od starověku přeměňována na 
mechanickou energii.  Využívána byla především k čerpá-
ní vody do zavlažovacích systémů (Čína, Persie a Egypt) 
nebo k pohonu lodí; mlýny sloužily k mletí obilí. V součas-
nosti vítr pohání větrné elektrárny, které vyrábějí elektric-
kou energii. Využívání energie větru neprodukuje sklení-
kové plyny, nepotřebuje spalovat fosilní paliva, nepřináší 
bezpečnostní rizika jako například jaderné elektrárny.  
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Jak se přizpůsobit 6

První elektrické generátory poháněné větrnou turbinou 
byly uvedeny do provozu v Dánsku roku 1890. Rychlý 
rozvoj větrné energetiky nastal v 90. letech 20. století. 
V Evropě je nejvíce elektráren v Německu a Španělsku, 
ale jejich rozvoj zaznamenal celý svět. Tzv. větrné par-
ky se začaly budovat i na mořských plošinách. V České 
republice jsou vhodné podmínky pro provoz větrných 
elektráren. Obvykle jde o lokality s nadmořskou výškou 
nejméně 500 m nad mořem, zejména pak o pohraniční 
pohoří a Českomoravskou vysočinu.

Biomasa je sluneční energie uložená v rostlinné, 
dřevní a jiné hmotě biologického původu. Lidstvo ji vy-
užívá od nepaměti. Dřevo bylo nejstarším známým pali-
vem lidstva a v mnoha rozvojových zemích je doposud 
palivem prvořadým. Biomasu nepředstavuje jen dřevo, 
ale zemědělská produkce, seno z luk, zbytková biomasa 
z průmyslových procesů, z živočišné výroby, ze skládko-
vání (skládkový plyn) či biologický odpad z domácností. 
Celkově pokrývá biomasa 14 % energetické poptávky 
ve světě. Biomasou je možno snadno nahradit velké 
množství fosilních paliv. Pro získávání energie z bio- 
masy se užívá různých způsobů. Nejznámější je spalová-
ní v teplárnách a elektrárnách či v kombinovaných zaří-
zeních. Při rozkladu organických látek (hnoje, zelených 
rostlin, čistírenských kalů atd.) bez přístupu kyslíku vzni-
ká bioplyn, který je možné také spalovat. 

Oproti fosilním palivům nepřispívá biomasa ke skle-
níkovému efektu, protože při jejím spálení je do ovzduší 
uvolněno jen takové množství CO2 , jaké rostlina během 
svého růstu přijala. Jde o každoročně se obnovující zdroj. 

Biomasa se dá také zpracovávat na biopaliva, která 
oproti tradičním palivům snižují skleníkové plyny a zároveň 
i závislost na dovozech ropy. Rychlé rozšíření používání bio- 
paliv je však spojeno s problémy. Produkce biopaliv může 
vytěsňovat pěstování potravin, což způsobuje růst cen po-
travin a hrozbu nedostatku jídla zvláště pro nejchudší lidi 
světa. Zároveň tlak na zvětšování zemědělské plochy, na 
které se rostliny pro biopaliva pěstují, může zrychlit tempo 
odlesňování a ničení deštných pralesů. Vykácený či vypále-
ný prales znamená nové emise CO2 do atmosféry, které by 
jinak nevznikly. Sporný je i příspěvek samotných biopaliv ke 
snižování skleníkových plynů. Na zemědělskou produkci, 
která potřebuje intenzivní hnojení a ochranu pesticidy, a na 
následnou výrobu a přepravu biopaliv do Evropy či Ame-
riky je potřeba veliké množství energie. Může se stát, že 
tak biopaliva v celém životním cyklu více skleníkových ply-
nů vyrobí než sníží. Naděje politiků i ekonomů se upíná 

k tzv. druhé generaci biopaliv. Ta se vyrábějí přímo z rost-
linné celulózy získávané například ze slámy, sena, dřevní 
štěpky nebo odpadu z potravinářské produkce. Jejich 
energetická a emisní bilance je mnohem výhodnější než 
u současných biopaliv. Komerčně dostupné technologie 
druhé generace paliv by měly být po roce 2011.

B) EnERGEtiCká úČinnost a úsPoRy
Současná výroba energie je ale velmi neefektivní a vy-
užívá jen malou část energetického potenciálu. Mno-
ho energie se ztrácí při přeměně primárních surovin 
v elektrárnách, či spalovacích motorech, další část zmi-
zí při transportu energie. K plýtvání s energií dochází 
i v průmyslu a dopravě a velký potenciál pro energetické 
úspory představují domácnosti.

stavebnictví
Vyhřívání a chlazení domů patří k jedněm z největších 
zdrojů emisí – spotřebovávají zbytečně mnoho energie, 
často navíc velmi neúčinně. Pomineme-li, že k vysokým 
ztrátám dochází již při výrobě či transportu tepelné či 
elektrické energie, samotné domy připomínají často dě-
ravé cedníky, kterými drahocenné teplo volně utíká ven. 

Evropská unie se snaží zavést minimální energe-
tické standardy pro výstavbu budov, aby omezila 
alespoň největší plýtvání energií. Všechny veřejné bu-
dovy musí mít tzv. energetický štítek, tedy jakýsi výkaz 
o energetické náročnosti jejich provozu včetně zařazení  
do energetické třídy. Vzniká tak systém, kdy si zákazník 
může srovnat nemovitosti nejen podle investičních ná-
kladů, ale také podle nákladů na jejich provoz. Nejno-
vější legislativa ve stavebnictví je definována Evropskou 
směrnicí o energetické náročnosti budov.

Energetický štítek budovy a zařazení do energetické třídy.
Zdroj: bydleniprokazdeho.cz
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účinné spotřebiče
Jednotnost evropského trhu vyžaduje, aby standardy 
pro jednotlivé zboží a služby byly regulovány na celo-
evropské úrovni. Momentálně Unie vyvíjí aktivitu v řadě 
oblastí. Pro elektrospotřebiče existuje systém klasifika-
ce podle jejich energetické náročnosti do různých tříd 
A-G. Spotřebitel tak jasně vidí, kolik spotřebič během 
svého života spotřebuje energie a může zvážit nejen in-
vestiční náklady (cenu výrobku), ale také provozní (kolik 
zaplatí za energii během jeho používání) a jeho dopad 
na životní prostředí. 

C) ZmĚna ZPůsoBu života
Postupný přechod na nefosilní a nízkoemisní ekonomiku 
bude rychlejší, pokud budou spotřebitelé, firmy i veřejná 
správa preferovat zboží a služby s nízkou emisní zátěží na 
životní prostředí a pokud spotřebitelské zvyky a vzorce 
budou méně konzumní. Tento bod úzce souvisí s šířením 
informací a výchovou k ekologicky šetrnému chování.

Zemědělství a odlesňování

Za půlstoletí člověk zničil polovinu původního tropic-
kého deštného pralesa a s jeho ničením dále pokračuje. 
Snižují se zdroje obživy pro domorodé obyvatelstvo, 
dochází k vymírání živočišných a rostlinných druhů. 
Pralesy v sobě vážou veliké množství uhlíku a jejich 
kácením a spalováním se uhlík uvolňuje do atmosféry. 
Důležitou součástí ochrany globálního klimatu je právě 
zastavení kácení těchto pralesů, které je dnes zdro-
jem až pětiny všech emisí skleníkových plynů.

Velké množství emisí skleníkových plynů vzniká 
v zemědělství a změnami v krajině. Při pěstování rostlin 
vzniká metan a oxidy dusíku. Živočišná výroba, hlavně 
chov skotu, způsobuje nezanedbatelné emise metanu. 
Zemědělství je celkově závislé na dodávkách energie 
pro výrobu a pohon strojů, při zpracování potravin či 
při výrobě agrochemikálií.

Jedním z řešení těchto problémů je uplatňování zá-
sad ekologického zemědělství, které je mnohem méně 
závislé na dodatečných energetických vstupech a navíc je 
šetrnější jak ke krajině, tak i k chovaným zvířatům.

Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství je jednou z důležitých politik 
životního prostředí, zvláště v rozvinutých zemích, kde 
je množství odpadu na osobu velmi vysoké. Potíže s od-
padem mají ale ve stále narůstající míře také země roz-
vojové, jejichž tradiční společenské struktury nejsou na 
záplavu syntetických (zejména) plastových odpadků při-
praveny. Primární odpad, kterého se většina domácnos-
tí zbavuje, je přitom cennou surovinou, která obsahuje 
množství nevyužité energie. Prvním krokem pro další 
využití této energie je odevzdání odpadu k recyklaci.

Sama recyklace odpadů spotřebovává množství 
energie a tím i produkuje emise. Z hlediska globálního 
oteplování je tedy klíčové, aby množství odpadu produ-
kovaného domácnostmi i firmami bylo snižováno. Exis-
tuje řada plánů a projektů pro zvýšení účinnosti stávají-
cího systému sběru odpadu:
• zálohy na plastové lahve,
• zpoplatnění odpadu podle množství (snížení množ-

ství odpadu),
• třídící nádoby co nejblíž bydlišti (zvýšení recyklova-

ného podílu),
• nádoby na bioodpad (organické zbytky z kuchyně, 

zahrádek atp.) a jeho další zpracování na bioplyn.

Doprava

Doprava způsobuje celosvětově 15 % emisí skleníkových 
plynů a má na svědomí další negativní dopady na životní 
prostředí. Milióny aut, vlaků, lodí a letadel převážejí lidi, zbo-
ží a suroviny po celém světě a celkový objem dopravy se 
bude v budoucnosti ještě zvyšovat. 

Jedním z řešení problémů dopravy je zvyšování ener-
getické účinnosti dopravních prostředků. Nižší spotřeba 
nebude mít jen kladné dopady na vypouštěné emise skle-
níkových plynů, ale i na další škodlivé emise, a také může 
snižovat naši závislost na ropě. 

Kromě zvyšování efektivnosti dopravních prostřed-
ků a používání alternativních paliv je další možností, 
jak omezit příspěvek dopravy ke změnám klimatu, sni-
žování celkového množství dopravy. Pomocí dobrého 
logistického plánování je možné vyvarovat se zbyteč-
ného transportu, pomocí moderních komunikačních 
technologií snížit potřebu cestování lidí. Pokud se do 
ceny dopravy zahrnou i negativní dopady na životní 
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prostředí (tzv. negativní externality), zvýší se cena do-
pravy, a tím se částečně znevýhodní přesun zboží a su-
rovin přes celou zeměkouli. 

Ostatní technologie

oxid uhličitý vzniklý spalováním v elektrárnách lze 
zachycovat a ukládat do prostorů pod zemský 
povrch; pro tuto technologii se používá anglický ná-
zev Carbon capture and storage (CCS). Využití CCS 
může přinést výrazné snížení emisí CO2. Ekologický 
problém ve využití CCS spočívá v případných únicích 
z úložišť, nebo z transportu mezi elektrárnou a úlo-
žištěm. Tato technologie je v současnosti velmi dra-
há a zatím jsou v provozu jen zkušební provozy. CCS 
může přispět celosvětově ke snížení množství vypouš-
těného oxidu uhličitého, ale kapacitní možnosti této 
technologie jsou omezené. Zároveň neřeší problémy 
spojené s těžbou fosilních paliv a je stále jen „řešením 
na konci trubky“. 

Získávání energie pomocí štěpné reakce atomu je 
jedním z velmi diskutovaných témat, nejen v Evropské 
unii. Jaderná energie má velmi nízké, téměř nulové 
emise oxidu uhličitého. Na druhou stranu ji provází 
mnoho kontroverze – mezi hlavní otazníky patří toxické 
získávání jaderného paliva, nutnost ukládání vyhořelé-
ho paliva, vysoká investiční náročnost, nevyloučená, byť 
velmi malá, možnost havárie, geopolitická bezpečnostní 
rizika. S větším rozšířením využívání jaderné energetiky 
je spojena také otázka jaderného paliva, které předsta-
vuje bezpečnostní hrozbu pro případné šíření, zneužití 
teroristy či výrobu jaderných zbraní.

V Evropě jsou státy, jejichž velkou část energie do-
dává atom (např. Francie), ale také státy, které jaderné 
elektrárny nikdy neměly nebo se rozhodly od jejich vý-
roby odstoupit (např. Rakousko, Německo). Celkově je 
na světě podíl jaderné energie na celkové energetické 
spotřebě 6,5 % (16 % v rámci výroby elektřiny). Aby 
jaderná energetika mohla výraznějším způsobem při-
spět k řešení klimatického problému, byl by zapotřebí 
enormní a rychlý nárůst ve výši několikanásobku dneš-
ního počtu reaktorů. K tomu ovšem chybí odborné i fi-
nanční kapacity. 

Často se také naděje vkládají do tzv. jaderné fúze, 
což je proces, při kterém dochází ke sloučení atomo-
vých jader a vzniká ohromné množství energie s mi-

nimálními odpady. Komerční využití této technologie 
je ale stále ve hvězdách. Optimistické odhady mluví 
o čtyřiceti letech. Takový odhad byl ale podáván už 
v 70. letech minulého století.

vynálezy budoucnosti
S rozvíjející se debatou o hrozbě změn klimatu se ob-
jevují různé další nové návrhy, někdy míněné více či 
méně seriózně. Jedním z návrhů, který získal veřejnou 
publicitu, bylo umístění obřích clon ve vesmíru, které 
by zabránily dopadu části slunečních paprsků na pla-
netu. Jiné návrhy se zabývají možností „odsávat“ skle-
níkové plyny přímo z atmosféry. Většina těchto návrhů 
spadá spíše do světa science fiction.

Adaptace na změny klimatu

Na již pozorované a prognózované změny klimatu je be-
zesporu třeba se připravit. Dopady klimatických změn 
se v jednotlivých regionech různí a stejně tak se různí 
adaptační strategie. Změna klimatu se bere v úvahu při 
navrhování projektů infrastruktury, jako např. projekty 
ochrany pobřeží na Maledivách či ochrana při zápla-
vách ledovcových jezer v Nepálu. Jsou to však projekty 
nepoměrně malé vzhledem k potřebám, které přinese 
budoucnost. Škála potenciálních adaptivních opatření 
je velmi široká – počínaje čistě technickými možnostmi 
(např. ochrana pobřeží), přes vzorce chování (např. jiná 
strava a rekreační možnosti), až po manažerské (např. 
obměněná zemědělská praxe) a politické přístupy (např. 
změny v územním plánování). Každému z takových opat-
ření pochopitelně stojí v cestě řada bariér, které je třeba 
postupně odstraňovat: nedostatek peněz i zkušeností, 
zvyky nebo předsudky, nedostatek politické vůle.

Příklady adaptačních opatření:
• v zemědělství: 
 zvýšit místní zásobování potravinami, přehodnotit 

běžné zemědělské postupy (technologie a plodiny), 
navrhnout nové zemědělské postupy a změny ve vy-
užívání vody, připravit se na poskytování potravinové 
humanitární pomoci,

• ve vodním hospodářství
 inovovat postupy zajišťující dostatek pitné a užitkové 

vody, zajistit udržení vody v krajině, využít postupy 
na snížení spotřeby vody, 
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• ve zdravotnictví
 věnovat se prevenci nemocí spojených se změnou 

klimatických podmínek (např. malárie), připravit se na 
častější extrémní klimatické jevy (varovné systémy),

• v rámci vnitřní bezpečnosti
 připravit se v bohatých zemích na příliv klimatic-

kých uprchlíků, v rozvojových zemích počítat s příli-
vem uprchlíků, počítat s možným vznikem konfliktů 
a předcházet jim.

klimatickými změnami budou nejvíce posti-
ženi chudí lidé. Chudoba je nejvážnější překážkou 
účinné adaptaci. Lidé ani vláda v rozvojových státech 
nemají peníze na lékařskou péči a nové léky, nemohou 
financovat technologie rozvádějící pitnou vodu, nemo-
hou se chránit před vedrem, stoupajícím mořem, či po-
vodněmi. Nemají prostředky, aby si pořídili lepší domy, 
přestěhovali se, změnili postupy v zemědělství či opravili 
poškozené komunikace a stavby. Pro chudé státy budou 
klimatické problémy dalším problémem navíc k už tak 
vážným potížím s hladem a podvýživou, nemocemi, de-
sertifikací a ke stávajícím politickým a sociálním konflik-
tům o přírodní zdroje.

Proto také vznikají různé fondy, do kterých bohaté 
země investují prostředky, jež mají v nejchudších oblas-
tech pomáhat s přizpůsobením na klimatické změny. Tyto 
fondy však zdaleka nenabízejí dostatek prostředků. Svě-
tová banka či OSN odhadují náklady na adaptace v roz-
vojových zemích v příštích dekádách na úrovni desítek 
miliard dolarů. Zřetelně z toho vyplývá povinnost roz-
vinutých států snižovat domácí emise a účinně asistovat  
při adaptaci v rozvojových státech.

	 	¡

informace k této kapitole
• Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
 http://www.oze.cz/
• Atlas zařízení využívající obnovitelné zdroje energie
 http://www.calla.cz/atlas/
• Centrum pasivního domu
 http://www.pasivnidomy.cz/
• Úsporné spotřebiče v ČR
 http://www.uspornespotrebice.cz/
• Kampaň Greenpeace na ochranu pralesů
 http://www.greenpeace.org/czech/kampane2/pralesy
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Odpovědnost nás všech 7

(Z)může něco jedinec?

Člověka se může zmocnit panika: „Co můžu změnit sám, 
když jsem jedním ze sta, tisíce, miliónu? Nemám radši 
spoléhat na politiky, dopravce, mezinárodní vyjednava-
če, ekology, aby za mě problém změny klimatu vyřešili 
a sám mít klidnou hlavu? Vždyť stejně nic nenadělám…“ 
Právě naopak. Každý z nás má v tržním a demokra-
tickém systému možnost volit: politickými hlasy při 
volbách, penězi při každém nákupu, vlastním rozhodo-
váním o svých činech. Je jen málo věcí, o kterých nemů-
žeme zcela samostatně rozhodovat. Za svá rozhodnutí 
neseme plnou odpovědnost. Každé naše rozhodnutí má 
určité následky a dopady. V tom spočívá ekologický způ-
sob přemýšlení – domýšlet dopady svých rozhod-
nutí a přizpůsobovat jim své volby.

Udělá-li jeden člověk ze sta něco pro ochranu kli-
matu, bude to samozřejmě málo. Všimnou si toho ale 
jeho kamarádi, rodina, nebo zcela neznámí lidé. Někteří 
z nich si uvědomí, že změny k ekologičtějšímu chová-
ní v jejich životě je nikterak neomezují a dokonce jim 
i leccos přináší. Uvědomí si, že stabilní klima je otázkou 
úzce spojenou s jejich vlastními životy. To málo, čeho se 
vzdáme dnes, se nám několikanásobně vrátí v budouc-
nu. Chránit klima znamená investovat do budoucnosti. 
Najde-li se v každém stu lidí jeden odpovědný člověk, 
najednou to nebude tak málo.

odpovědné ekologické chování, protiklad kon-
zumního životního stylu, není prospěšné jen pro životní 
prostředí, ale také pro nás samotné. Tím, že si koupíme a 
sníme, nebo dokonce sami vypěstujeme bio-jablko, dělá-
me dobře nejen své tělesné schránce, ale také zemědělci, 
který jablko vyprodukoval, a také krajině, se kterou jabl-
ko vyrostlo v souladu. Když do svého života zavedeme  

několik ekologicky přátelštějších opatření (například 
omezení jízdy autem), najednou zjistíme, že šetříme pe-
níze i čas strávený v dopravních zácpách. Některá opat-
ření se vyplatí provést i bez ohledu na klimatické změny. 
Výměnou žárovek za úsporné např. vyděláme na ušet-
řené energii. Při skromném životním stylu se netopíme 
v hromadách zbytečných věcí, které dlouho nesloužily. 
Zlepšení našeho života je dáno zvýšenou kvalitou, nikoliv 
kvantitou. Nemusíme se „vracet zpět na stromy“, ale mů-
žeme vést aktivní, plnohodnotný a zajímavý život, pokud 
omezíme svou závislost na spotřebních statcích.

Existují různé způsoby, jak si ověřit, do jaké míry zatě-
žujeme přírodu. Ekologická stopa je způsob, jak změ-
řit, kolik vodní plochy a území zabereme na pokrytí naší 
spotřeby a vypořádání se s odpady. Už od poloviny 80. let 
lidstvo překročilo biologickou kapacitu Země a nyní žije 
na „zdrojový dluh“. Ekologická stopa lidstva v současnosti 
zabírá dvě naše planety.

Značky garantující původ výrobku v ekologickém zeměděl-
ství. Jejich udílení je kontrolováno a kvalita ekologického 
zemědělství se přísně sleduje.
Zdroj: Cenia
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7 Odpovědnost nás všech

odpovědné ekologické chování

odpovědný spotřebitel

Jídlo:
• Uvažuje při každodenních nákupech potravin a nápojů. Změny, které provedeme ve svém výběru, mají velké dopady. 

Odpovědný výběr potravin preferuje např. biopotraviny, které nezatěžují tělo chemickými látkami a jejich ekolo-
gické pěstování bylo příznivé pro krajinu. Důležité je ale zvážit, odkud bio-výrobky pochází. Pokud cestovaly přes 
půl světa, je jejich ekologická neutralita výrazně narušena emisemi z dopravy. 

• Ví, že značka fair trade (spravedlivý obchod) označuje, že věc pochází z rozvojové země a že její výrobce dostal 
za svou práci řádně zaplaceno. Fair trade potraviny (káva, čaj, čokoláda, atp.) jsou sice o něco dražší, je u nich ale 
garance, že výrobce dostal spravedlivou odměnu za práci.

• Preferuje místní produkty. Rajčata ze Španělska a banány z Kostariky: napadlo Vás, jak dalekou cestu musely urazit, 
než se dostaly do vašeho žaludku? Místní produkce nebude možná tak exotická, ale jistě dost bohatá na to, aby 
uspokojila všechny chutě.

• Preferuje sezónní produkty. Je trochu proti přírodě konzumovat v zimě zralé jahody a v létě si naopak pochut-
návat na zralém tropickém ovoci. Každá sezóna má jiné druhy zeleniny a je lepší vybírat ty, které se momentálně 
přirozeně pěstují, než ty, které spolkly velké množství energie, když je do Evropy dovážela letadla, nebo byly pěsto-
vány ve vytápěných sklenících.

Zboží:
• Preferuje zboží na vícero použití – týká se to např. nádobí, dětských plen, textilu. Někdy se vyplatí připlatit za 

kvalitu, než kupovat výrobek za několik měsíců znovu. Než věc vložíte do nákupního košíku, zvažte, zda ji skutečně 
potřebujete.

• Nosí si na nákup vlastní tašku a odmítá plastové.
• Kontroluje, jak energeticky náročný spotřebič si pořizuje (energetická třída A-G, A je nejlepší) a preferuje menší 

spotřebu před velmi nízkou cenou (která se drahým provozem prodraží).
• Kontroluje, kde bylo zboží vyrobeno – preferuje to z menší vzdálenosti.
• Snaží se minimalizovat množství svého odpadu (opravy, jiné využití). Musí-li něco vyhodit, třídí. To se týká 

i starých baterií, obnošených oděvů, bioodpadu, starých léků a obalů tetrapak. 

Cestování:
• Cestuje s co nejmenšími emisemi. Preferuje chůzi pěšky, na kole, veřejnou dopravou. Ví, že čas strávený ve 

vlaku/autobuse může smysluplně využít k četbě, práci nebo přemýšlení.
• Jede-li autem, snaží se, aby bylo plné. Dbá na to, aby jeho pneumatiky byly správně nahuštěné a auto seřízené. 

Vyvaruje se častého zrychlování a pak šlapání na brzdu, protože tak maximálně šetří palivo. Kupuje-li si nové 
vozidlo, důkladně se informuje o jeho spotřebě a zváží příp. i nákup hybridního vozidla.

• Omezuje létání, např. na dovolenou nebo na pracovní cesty. Pokud musí letět, zváží možnost kompenzovat své 
emise způsobené létáním a vyhledá společnost, která se zabývá tzv. offsettingem.
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Domácnost:
• Vypíná spotřebiče zcela a nenechává je běžet v tzv. standby (pohotovostním) režimu – ví, že tím šetří velké 

množství energie ročně.
• Vymění si v celém bytě/domě žárovky za ekologické zářivky, které jen minimum energie proměňují v teplo a mají 

mnohem menší spotřebu a delší trvanlivost.
• Minimalizuje svou spotřebu energie na topení. Dům/byt vytápí např. jen na 21 °C. Neumisťuje nábytek hned k to-

pení, aby nestínil sálajícímu teplu. Větrá krátce a intenzivně, vždy se ztlumeným topením. Nepoužívá klimatizaci, ale 
vhodné venkovní zastínění domu.

• Investuje do izolace domu/bytu, zvláště při výměně oken a nadzemní omítky. Ví, že se mu tato investice několika-
násobně vrátí na snížené spotřebě energie. Při stavbě nového domu zváží variantu pasivního, příp. nízkoenergetic-
kého domu. 

• Pro ohřívání vody používá pokličky a kvalitní, vodivé hrnce. Vodu ve varné konvici používá hned po ohřátí. Neplýt-
vá vodou a zkracuje sprchování. Zváží instalaci solárních panelů pro ohřev vody.

• Zváží, zda by mohl odebírat od distributora tzv. zelenou energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie. Po-
přemýšlí, zda by mohl využívat některý z alternativních zdrojů energie (např. tepelné čerpadlo nebo fotovoltaické 
články či solární panely).

odpovědný zaměstnanec

• Preferuje dojíždění veřejnou dopravou nebo na kole místo dojíždění autem. Pokud musí jezdit autem, domluví se 
s kolegou a naplní auto. Domluví se zaměstnavatelem, že některé dny v týdnu bude pracovat z domova (po internetu).

• Vybírá si svého zaměstnavatele i podle toho, jaký ekologický profil firma má a v jaké oblasti podniká.

odpovědný zaměstnavatel

• Zavádí systémy environmentálního managementu. Zjistí si, co je environmentální účetnictví a zavede jej do 
svého provozu. Informuje se o možnostech tzv. čistší produkce.

• Pravidelně diskutuje se zaměstnanci, jak by mohl zlepšit environmentální řízení podniku. Dá zaměstnancům 
možnost volby. Podporuje hromadný svoz zaměstnanců a práci z domova.

• omezuje využívání klimatizace na pracovišti a přetápění v zimních měsících.
• Preferuje autobus nebo vlak při cestách na pracovní jednání.

odpovědný občan

• Pečlivě se informuje o volebních programech jednotlivých stran v oblasti ekologie i činech, které dosud strany 
v této oblasti podnikly.

• Zajímá se o své okolí, sleduje místní politiku, kontroluje své politiky. Ví, kam se obrátit, pokud zjistí nějaké ne-
srovnalosti.

• angažuje se v neziskových a spolkových organizacích, působí v místních sdruženích, příp. je různým způso-
bem podporuje (dobrovolnictvím, finančně). Utužuje tak svou vazbu k místu, kde žije, poznává nové lidi a zároveň 
dělá něco pro to, aby toto místo bylo příjemnějším k bydlení.

	 	¡
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4

Nelze	přehlížet	dnešní	hrozby
(Václav	Havel)

S rostoucím důrazem si v posledních letech 
klademe otázky, zda globální klimatické změ-
ny probíhají podle přirozených cyklů či nikoli, 
jakým dílem k nim přispíváme my, lidé, jaká 
případná ohrožení z nich plynou a co lze proti 
nim dělat.

Jsme-li na počátku vážných globálních kli-
matických změn, jak prokazují vědecké stu-
die, hrozí-li změny teploty a celoplanetárních 
energetických koloběhů, může to znamenat 
všeobecnou hrozbu bez ohledu na to, k jaké-
mu civilizačnímu okruhu kdo patří a na jakém 
kontinentě žije. Podle zveřejněných výzkumů 
je rovněž zřejmé, že příčinou změn je i lidská 
činnost, nevíme pouze, jaký je její konkrétní 
podíl.	Musíme	ho	ale	nutně	znát	do	poslední	
desetiny procenta? Nepřipraví nás čekání na 
jeho potvrzení, na onu nevyvratitelnou přes-
nost jen o čas, potřebný k relativně bezbolest-
ným opatřením oproti těm, která bychom mu-
seli podstoupit v případě dalších odkladů?

Možná	 bychom	 se	 na	 svůj	 pobyt	 na	 této	
Zemi měli začít dívat jako na půjčku. Je nepo-
chybné, že si euro-americký svět přinejmen-
ším posledních sto let půjčoval na dluh a nyní 
se přidávají a následují ho i další části světa. 
Vstoupili jsme však do éry, v níž nás příroda 
varuje a žádá dluh nejen dále nezvyšovat, ale 
naopak jej začít splácet. Nemá valného smys-
lu se ptát, zda jsme si nepůjčili příliš mnoho, 
či co by se stalo, kdybychom splátky odložili. 
To si může snadno představit každý, kdo má 
hypotéku či bankovní úvěr.

Odhady následků možných klimatických 
změn lze ale určit obtížně. Naše planeta není 
a nikdy nebyla ve stavu rovnováhy, z něhož by 
se lidským či jiným působením mohla pouze 
vychýlit a po nějaké době znovu vrátit do pů-
vodního stavu. Planetární organismus nelze 
považovat za jakési kyvadlo, které se po ně-
jaké době znovu ustálí v původní poloze. Kli-
matický systém se bouřlivě vyvíjel miliardy 
let a proudění energií představuje gigantické, 

složitě propojené síťové struktury a sítě uvnitř 
těchto sítí, kde vše je rozmanitě propojeno 
a jedno na druhém závisí. Jednou z jejich vlast-
ností je, že se nikdy nevrátí do přesně stejného 
stavu, v němž byly před padesáti či třeba pěti 
tisíci lety. Přejdou pravděpodobně do nějaké-
ho nového, který nemusí představovat žádnou 
existenční hrozbu, pokud se bude lišit jen ne-
patrně. Větší klimatické změny však mohou 
mít v globálním ekosystému zcela neodhadnu-
telné následky. V takovém případě a v případě 
naplnění	 pesimistických	 prognóz	 si	 musíme	
položit otázku, zda by ony nové podmínky 
byly vůbec k životu. A právě proto, že existuje 
tolik nejasností, je na místě nesmírná pokora 
a obezřetnost. Nemůžeme se donekonečna 
obelhávat, že se nic neděje a že svým konzum-
ním způsobem života můžeme žít vesele dál, 
klimatické hrozby přehlížet a řešení odkládat. 
Možná	 žádná	 větší	 katastrofa	 nehrozí	 v	 nej-
bližších letech či desítiletích. Kdo ví. Ale to nás 
nezbavuje odpovědnosti za generace budoucí.

Nesouhlasím s těmi, kteří možná ohrožení 
zjednodušují na varování před omezováním 
občanských svobod. Pokud by se měly naplnit 
předpoklady některých klimatologů, pak by 
naše svobody byly spíš srovnatelné se svobo-
dou člověka visícího z římsy dvacátého patra.

Žijeme ve světě, který obepíná jediná glo-
bální civilizace složená z různých civilizač-
ních okruhů. Většina z nich má dnes jedno 
společné: technokratičnost. Přednost má vše 
spočitatelné, kvantifikovatelné, ocenitelné. 
To je ovšem velmi materialistické pojetí, které 
nás přivádí na vážnou civilizační křižovatku.

Přemýšlím-li o rozmanitých problémech 
současného světa, ať ekonomických, sociál-
ních, kulturních, bezpečnostních, ekologic-
kých či obecně civilizačních, vždycky nakonec 
narazím na otázku mravní, na otázku, zda to či 
ono	je	či	není	odpovědné	a	přípustné.	Mravní	
řád a jeho zdroje, naše svědomí a odpovědnost, 
lidská práva a práva na lidská práva, jsou asi ta 
nejdůležitější témata počátku třetího tisíciletí. 
Je třeba se neustále vracet ke kořenům lidské 
existence, konfrontovat svůj pobyt na této 
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planetě s pohledem na staletí dopředu. Ne-
předpojatě, s rozmyslem, neideologicky a bez 
posedlosti vše analyzovat a své vědomosti pro-
mítat do praktické politiky. Nejde možná už 
pouze o prosazení úsporných technologií, ale 
především o zavedení technologií ekologicky 
čistých, zakomponovatelných do přírodního 
koloběhu, o diverzifikaci zdrojů a nespoléhání 
na jeden jediný samospásný vynález.

Jsem rovněž skeptický k tomu, že by takto 
komplexní problémy mohla vyřešit jedna jedi-
ná vědní disciplína. Nelze se spolehnout na to, 
že odpovědnost lze obejít či nahradit pouhými 
technickými	 opatřeními	 a	 nařízeními.	 Eko-
nomické nástroje či zákonem stanovené limi-
ty, to vše je jistě důležité a je třeba je využívat 
a uplatňovat. Právě tak důležitá je ovšem pod-
pora vzdělání, ekologická výchova a etika, to 
jest vědomí sounáležitosti všech živých bytostí 
a důraz na naši spoluodpovědnost.

Buď si jako lidský rod dokážeme uvědomit 
své místo v živém a životodárném organismu  

naší planety, anebo hrozí, že můžeme naši 
evoluční cestu vrátit o tisíce či dokonce mi-
lióny	 let	 nazpátek.	 Proto	 je	 třeba	 brát	 toto	
téma velmi vážně a přijímat jej jako výzvu 
k odpovědnému chování, nikoli jako očeká-
vání konce světa. Konec světa byl v historii 
očekáván mnohokrát a nikdy samozřejmě ne-
nastal. Nenastane jistě ani tentokrát. O pla- 
netu jako takovou se nemusíme obávat. Byla 
před námi a bude nejspíš i po nás. Ale to ne-
znamená, že nemůže nastat vážné ohrožení 
existence lidského rodu. Klimatický systém 
na této Zemi může naším přičiněním a zá-
sluhou naší neodpovědnosti dospět do stavu, 
v němž tu pro nás nebude místo. Budeme-li 
otálet, pak mohou možnosti našeho roz-
hodování a tím i naše individuální svobody 
značně klesnout.

International Herald Tribune, 25. září 2007
New York Times, 27. září 2007

Hospodářské noviny, 1. října 2007

nelze přehlížet dnešní hrozby7A

72 Bohouš a Dáša: klima v tísni

Výtah z brožury určený jako studijní text pro účastníky CO2 ligy



Bohouš a Dáša: klima v tísni

© Člověk v tísni, o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Editoři textů: Kateřina Kociánová, Petra Skalická
autoři: Kateřina Husová, Jiří Jeřábek
odborný poradce: Václav Cílek
autoři metodických pokynů: 
Petr Chára, Kateřina Kociánová, Martina Novotná, Petra Skalická

Grafický návrh: Pavel Sláma, diverzity.cz
sazba: Subrational Industries
autoři komiksu: Tomáš Hibi Matějíček (scénář), Karel Jerie (kresba)

Jazyková úprava: Jitka Kodrová, Kateřina Sobotková

Vzdělávací program Varianty
Člověk v tísni, o.p.s.
Sokolská 18
120 00 Praha 2

• www.varianty.cz
• www.clovekvtisni.cz
• www.globalactionschools.org

isBn 978-80-86961-60-6

Výtah z brožury určený jako studijní text pro účastníky CO2 ligy




