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Historka o Klimatu je jako vzpomHistorka o Klimatu je jako vzpomíínka nka 
na starou prezentaci zna starou prezentaci z

OriginOrigináálnlníího ho videojournaluvideojournalu
(K.Kincl, UK) rok 1988 :(K.Kincl, UK) rok 1988 :

„„ FromFrom HippiesHippies to to YuppiesYuppies !!““
((YuppieYuppie

–– YoungYoung Urban Professional)Urban Professional)

FromFrom TV show to VideoTV show to Video……

(aneb n(aneb náázor se stzor se stáále vyvle vyvííjjíí))



Pohled na klima se mPohled na klima se měěnníí i v i v 
obrazech umobrazech uměěnníí (literatura, film)(literatura, film)

�� OteplenOtepleníí
Filmy :Filmy :
Odyssea 2001Odyssea 2001
Soudce Soudce DreddDredd
Star Star WarsWars

Knihy :Knihy :
AsimovAsimov –– NadaceNadace
AldissAldiss -- NonstopNonstop

�� OchlazenOchlazeníí
Filmy :Filmy :
MatrixMatrix
TerminTermináátortor
DayDay afterafter

Knihy :Knihy :
ZajdelZajdel –– LimesLimes InferiorInferior
Lem : Futurologický Lem : Futurologický 

kongreskongres





Pohled na klima se stPohled na klima se stáále mle měěnníí

�� LidskLidskáá pampaměťěť je krje kráátktkáá na zna zááznam zmznam změěn (Sn (Sáádlo dlo 
2005)2005)

�� LidLidéé nezaznamennezaznamenáávajvajíí realitu, ale sny, mýtyrealitu, ale sny, mýty
�� LidskLidskáá pampaměťěť je znaje značčnněě neobjektivnneobjektivníí
�� LidskLidskáá pampaměťěť vytvytěěssňňuje negativa a je idealizujuje negativa a je idealizujííccíí

ke skuteke skuteččnostem (nennostem (neníí objektivnobjektivníí v hodnocenv hodnoceníí))
�� Psychologický vjem poPsychologický vjem poččasasíí je vje věěttššinou reakcinou reakcíí na na 

okamokamžžitou situaci itou situaci –– ppřříísusuššek x povodeek x povodeňň
�� Krajina domova a mlKrajina domova a mlááddíí je neopakovatelnje neopakovatelněě

krkráásnsnáá a nedostia nedostižžnnáá (Pr(Práávvěě protoprotožže je prye je pryčč!)!)





Konference v Konference v RiuRiu 19921992 a klimaa klima
�� Konec rozdKonec rozděělenlenéého svho svěěta, nadta, naděěje na lepje na lepšíší

zzííttřřky, zejmky, zejmééna pro rozvojový III. Svna pro rozvojový III. Svěět t 
�� RRáámcovmcováá úúmluva OSN o zmmluva OSN o změěnněě klimatu klimatu 

(bez zjevných z(bez zjevných záávazkvazkůů))
�� KonstatovKonstatováánníí o zmo změěnněě klimatu klimatu –– oceoceáánsknskéé

proudy, proudy, desertifikacedesertifikace, , úúbytek pralesbytek pralesůů, , 
devastace prostdevastace prostřřededíí v postkomunistických v postkomunistických 
zemzemíích, drancovch, drancováánníí oceoceáánnůů a dala dalšíší

�� Kapitola MKapitola Míístnstníí agendy 21 agendy 21 –– Ochrana Ochrana 
klimatu na mklimatu na míístnstníí úúrovni (indikrovni (indikáátor)tor)

�� Ochrana lesOchrana lesůů jako zdroje Ojako zdroje O22





NNáásledky sledky RiaRia 19921992

�� NedostateNedostateččnnéé specifikace zspecifikace záávazkvazkůů
�� NejasnNejasnéé plnplněěnníí pro ppro přřistoupivistoupivšíší zemzeměě
�� NejasnNejasnéé podmpodmíínky ochrany klimatunky ochrany klimatu
�� RatifikovRatifikovááno prno práávvěě pro nejasnosti !pro nejasnosti !
�� ZZáávaznost pouze pro pokrovaznost pouze pro pokroččililéé ststáátyty
�� Nutnost dalNutnost dalšíší novnovéé konference konference ––

BerlBerlíín 1995 n 1995 –– dohoda o zdohoda o záávaznvaznéém m 
protokolu bude v roce 1997 protokolu bude v roce 1997 -- KjKjóótoto



KjKj óótoto 19971997 –– III. RIII. Ráámcovmcováá
konference o klimatukonference o klimatu

�� SnSníížženeníí emisemisíí nad EU o 15% do nad EU o 15% do 
r.2010 (nestejnomr.2010 (nestejnoměěrnrněě mezi stmezi stááty)ty)

�� Pod vlivem lobby byly Pod vlivem lobby byly ŘŘecku a ecku a 
Portugalsku zvýPortugalsku zvýššeny kveny kvóótyty

�� Naopak USA (jeNaopak USA (ješšttěě za Clintona a za Clintona a 
GoraGora) a Japonsko, Mexiko, Austr) a Japonsko, Mexiko, Austráálie i lie i 
ČČíína pna přřistoupenistoupeníí odloodložžily, jsou protiily, jsou proti

�� DoDoššlo k rozkolu teorilo k rozkolu teoriíí o klimatuo klimatu



Teorie o globTeorie o globáálnlníí zmzměěnněě klimatu a klimatu a 
vzrvzrůůstu teplotstu teplot

Klima se mKlima se měěnníí vlivem vlivem 
ppřříírody a geologických rody a geologických 
cyklcyklůů

SluneSluneččnníí zzáářřeneníí se zvse zvěěttššuje uje 
bez nabez naššeho vlivu a peho vlivu a přřiiččininěěnníí

OteplenOtepleníí je pozitivnje pozitivníí fyzikfyzikáálnlníí
jev v klimatujev v klimatu

Dopady budou pozitivnDopady budou pozitivníí
Trendu se nelze brTrendu se nelze bráánit znit záásahy sahy 

do hospodado hospodařřeneníí
Hladina oceHladina oceáánnůů logicky logicky 

nestoupne ihned, ale nestoupne ihned, ale 
projevprojevíí se zvse zvěěttššeneníím m 
kolobkoloběěhu vodyhu vody

Proti oteplenProti otepleníí fungujfungujíí úúččininěě
erupce sopekerupce sopek

Klima se mKlima se měěnníí vlivem vlivem 
negativnnegativníích ch ččinnostinnostíí
ččlovlověěkaka

ČČlovlověěk nik niččíí „„svousvou““ ZemiZemi
Je tJe třřeba omezit emise a teba omezit emise a tíím m 

zpomalit oteplenzpomalit otepleníí a porua poruččit it 
vvěětru detru dešštiti

Je tJe třřeba najeba najíít jint jinéé zdroje zdroje 
energie a surovin a omezit energie a surovin a omezit 
produkciprodukci

Je nutno zajistit minimJe nutno zajistit minimáálnlníí
„„ekoeko““produkci bez produkci bez 
sklensklenííkových plynkových plynůů a s a s 
alternativnalternativníí energienergiíí

Je nutno omezit rozvoj zemJe nutno omezit rozvoj zemíí
ve svve svěěttěě a být skromný!a být skromný!





ZastZastáánci teorinci teoriíí o klimatu o klimatu 
a va věčěčný boj o udrný boj o udržžitelnostitelnost

�� Klima skepticismusKlima skepticismus

�� TTěžěžebnebníí spolespoleččnostinosti
�� ProrProrůůstovstovíí ekonomovekonomovéé a a 

politici politici 
�� ČČáást vst věědcdcůů (geolog(geologůů))
�� ČČáást ekologst ekologůů
�� VelkVelkéé podniky, korporace a podniky, korporace a 

nadnnadnáárodnrodníí spolespoleččnostinosti
�� LesnLesnííci, velkoproducentici, velkoproducenti

USA, Japonsko, AustrUSA, Japonsko, Austráálie, lie, 
Nový ZNový Zéélandland

�� GlobGlobáálnlníí hrozba klimatu hrozba klimatu 
pro Zemipro Zemi

�� HollywoodHollywood
�� EkologistEkologistéé a jejich hnuta jejich hnutíí
�� ProhnanProhnaníí politicipolitici
�� Producenti alternativnProducenti alternativníích ch 

zdrojzdrojůů
�� OchrOchráánci zvnci zvíířřatat
�� JadernJadernáá lobbylobby
�� FarmFarmáářřii

OstrovnOstrovníí zemzeměě, Banglad, Bangladéšéš a a 
chudchudéé zemzeměě Afriky, EUAfriky, EU





NNáásledky sledky „„boje s klimatemboje s klimatem““
�� BlbBlbéé knihy a filmy straknihy a filmy strašíšíccíí a podivna podivnáá Nobelova cena pro IPCC a Nobelova cena pro IPCC a 

A.A.GoraGora (2007)(2007)
�� Bezvadný stBezvadný stáátntníí a Evropský a Evropský jobjob s emisns emisníími povolenkami!mi povolenkami!
�� Masový rozvoj vMasový rozvoj věětrntrnííkkůů a ploa ploššnnéé niniččeneníí krajiny v Evropkrajiny v Evropěě, omezen, omezeníí

popoččttůů řřady druhady druhůů tatažžných ptných ptáákkůů
�� Masový rozvoj dotacMasový rozvoj dotacíí na neovna neověřěřenenéé technologie (technologie (biolbiolííhh) omezil ) omezil 

produkci potravin, zvýprodukci potravin, zvýššil chudobu a til chudobu a těžěžbu pralesbu pralesůů nejen v nejen v 
AmazoniiAmazonii

�� NasazenNasazeníí solsoláárnrníích panelch panelůů a masivna masivníí úúbytky ornbytky ornéé ppůůdy a daldy a dalšíší
ploploššnnáá devastace krajinydevastace krajiny

�� TTěžěžba tzv. bba tzv. břřidliidliččnnéého plynu s devastacho plynu s devastacíí v USAv USA
�� NevhodnNevhodnéé bioplynovbioplynovéé technologie zvytechnologie zvyššujujííccíí odpad a sklenodpad a sklenííkovkovéé

plynyplyny
�� ÚÚbytek lidbytek lidíí v zemv zeměědděělstvlstvíí a a „„Revoluce v krajinRevoluce v krajiněě““
�� Rozvoj jaderných technologiRozvoj jaderných technologiíí produkce energieprodukce energie
�� Subvence do hospodaSubvence do hospodařřeneníí s s bioodpadybioodpady
�� Auta zniAuta zniččenenáá ppřříísadami sadami biopalivbiopaliv do naftydo nafty
�� HospodHospodáářřskskéé i rozvojovi rozvojovéé problprobléémy zejmmy zejmééna v EUna v EU





Konference OSN o klimatu v Konference OSN o klimatu v 
KodaniKodani prosinec 2009prosinec 2009

�� ZaZaččáátek hospodtek hospodáářřskskéé krize v Evropkrize v Evropěě a USAa USA
�� USA, Indie, Japonsko, USA, Indie, Japonsko, ČČíína a dalna a dalšíší ukonukonččily ily 

diskuzi o pdiskuzi o přřijetijetíí dohod dohod KjKjóótata
�� Kanada, DKanada, Dáánsko a dalnsko a dalšíší titišše vycouvalye vycouvaly
�� OstrovnOstrovníí zemzeměě OceOceáánie a Asijsknie a Asijskéé zemzeměě se se 

pokusily bezpokusily bezúúspspěěššnněě zatlazatlaččitit
�� Konference se rozpadla bez výstupKonference se rozpadla bez výstupůů
�� ČČR vyslala plynovou skupinu DusR vyslala plynovou skupinu Dusíík, Bursk, Bursíík (!), k (!), 

AmbrozekAmbrozek a a MoldanMoldan, kter, kteráá neudneuděělala NIC!lala NIC!
�� Konference se rozpadla na zKonference se rozpadla na záávazky mvazky měěst, kterst, kteréé

jsou dnes nejasnjsou dnes nejasnéé
�� Krize smetla i to mKrize smetla i to máálo ze sliblo ze slibůů v Kodani!v Kodani!





Total greenhouse gas emissions in 2005, including land-use change.



Co dCo děělat v globlat v globáálnlníím svm svěěttěě
po rozpadu dohod o po rozpadu dohod o 

ochranochraněě klimatu?klimatu?
Jsou klimatickJsou klimatickéé scscéénnáářře?e?

SvSvěět vyspt vyspěělých zemlých zemíí zmzmíítaný taný 
dluhovou krizdluhovou krizíí jeješšttěě nedosnedosááhl dna, hl dna, 
zatzatíím jsou odstram jsou odstraňňovováány zbytnny zbytnéé

vvěěci a pci a přřekekáážžky rozvoje ky rozvoje 
–– ššetetřříí se jinde a jinak!se jinde a jinak!





SouSouččasnasnéé poznatky o klimatupoznatky o klimatu

�� SkuteSkuteččnněě se otepluje se otepluje 
�� ObjektivnObjektivníí ppřřííččina je stina je stáále ne zcela jasnle ne zcela jasnáá a lidský a lidský 

podpodííl asi nenl asi neníí hlavnhlavníí
�� ZvyZvyššuje se Sluneuje se Sluneččnníí i geologicki geologickáá aktivitaaktivita
�� Do roku 2050 se pravdDo roku 2050 se pravděěpodobnpodobněě bude vyvbude vyvííjet jet 

teplota a dle vteplota a dle vššech scech scéénnáářůřů stejnstejněě
�� Emise sklenEmise sklenííkových plynkových plynůů nejsou jediným nejsou jediným 

faktorem faktorem –– jsou tu i erupce sopek, jsou tu i erupce sopek, elel NiNiňňoo, zm, změěna na 
magnetickmagnetickéého pho póólu a vyosenlu a vyoseníí ZemZeměě, a jin, a jinéé
faktory, jako tfaktory, jako třřeba zveba zvěěttššeneníí objemu parobjemu par

�� ZmZměěny vny věětrtrůů a monzuna monzunůů okolo rovnokolo rovnííkuku
�� OceOceáány nestoupajny nestoupajíí tak rychle jak se tak rychle jak se ččekalo!ekalo!



Projevy klimatickProjevy klimatickéé zmzměěny v ny v ČČRR

�� ZvýZvýššeneníí prprůůmměěrných rných 
roroččnníích teplot o 1,1 ch teplot o 1,1 --1,51,5ooCC

�� ZmZměěna srna sráážžkových kových 
prprůůmměěrrůů v prv průůbběěhu rokuhu roku

�� VVííce klimatických excesce klimatických excesůů
(hladov(hladovéé vichry, pvichry, přříívalovvalovéé
dedeššttěě, ledovky), ledovky)

�� ZmZmíírnrněěnníí a zploa zploššttěěnníí
klimatu smklimatu směěrem k optimurem k optimu

�� OmezenOmezeníí doby sndoby sněěhovhovéé
pokrývkypokrývky



ČČekekáá nnáás v s v ČČR opravdu R opravdu 
„„revoluce krajinyrevoluce krajiny““, kterou , kterou 

oznoznáámili nmili něěktekteřříí botanici a botanici a 
skuteskuteččnníí ekologovekologovéé ??

Revoluce KrajinyRevoluce Krajiny
JiJiřříí SSáádlo a kol.dlo a kol.

20052005



OOččekekáávanvanéé nnáásledky klimaticksledky klimatickéé
zmzměěny v ny v ČČeskeskéé republicerepublice

�� ZvýZvýššeneníí teploty ateploty ažž o 2oC v o 2oC v ČČR R 
diferencovandiferencovaněě podle podle bioregionbioregionůů

�� ZmZměěna rozlona rozložženeníí srsráážžek do celek do celéého roku a ho roku a 
pokles zimnpokles zimníích (snch (sněěhových) srhových) sráážžekek

�� ZvýZvýššeneníí frekvence extrfrekvence extréémmůů popoččasasíí
�� OmezenOmezeníí ddéélky trvlky trváánníí snsněěhovhovéé pokrývky pokrývky 
�� OmezenOmezeníí dlouhodobých mrazivých situacdlouhodobých mrazivých situacíí
�� ZvýZvýššeneníí vzduvzduššnnéého proudho prouděěnníí ve vyve vyššíšších ch 

vrstvvrstvááchch
�� ZvýZvýššeneníí popoččtu inverzntu inverzníích situacch situacíí v v ČČRR



SkuteSkuteččnnéé ddůůsledky a dopadysledky a dopady
�� SnSníížženeníí prprůůtoktokůů řřek zejmek zejmééna v letnna v letníím obdobm obdobíí (rozkol(rozkolíísanost sanost 

prprůůtoktokůů))
�� NedostateNedostateččnost vodnnost vodníích zdrojch zdrojůů (v l(v lééttěě) a jejich dosycen) a jejich dosyceníí (v (v 

zimziměě))
�� RozRozšíšířřeneníí tlaku tlaku diverzitydiverzity a vegetaa vegetaččnníího tlaku pho tlaku přři posunu ke i posunu ke 

klimatickklimatickéému optimumu optimu
�� PrudkPrudkáá vegetavegetaččnníí revoluce! revoluce! –– rozvoj zelenrozvoj zeleněě ve mve měěstech a stech a 

zejmzejmééna na šíšířřeneníí leslesůů!!!!!!
�� Nesmyslnost stNesmyslnost stáávajvajííccíích cch cííllůů ochrany pochrany přříírody a krajiny jako rody a krajiny jako 

celku v jincelku v jinéé situacisituaci
�� ZmZměěna bezpena bezpeččnostnnostníí situace vlivem klimatických extrsituace vlivem klimatických extréémmůů

(torn(tornááda, smrda, smrššttěě, ledovky, p, ledovky, přříívalovvalovéé dedeššttěě, , bahnotokybahnotoky, , 
loklokáálnlníí povodnpovodněě, aj.), aj.)

�� PoPožžehnehnáánníí pro zempro zeměědděělstvlstvíí a lesnictva lesnictvíí v optimv optimáálnlníí krajinkrajiněě
�� ZvýZvýššenenáá socisociáálnlníí migrace z jihu do mmigrace z jihu do míírnrnéého pho páásmasma
�� Migrace Migrace „„novýchnových““ rostlin a rostlin a žživoivoččichichůů do nado naššeho prostoru eho prostoru 



ZZáávvěěrereččnnéé slovoslovo
Co nCo náás doopravdy s doopravdy ččekekáá??

Posuny lze modelovat a exaktnPosuny lze modelovat a exaktněě sledovat prostsledovat prostřřednictvednictvíím m 
modelmodelůů vývoje rvývoje růůzných situaczných situacíí (Evropsky ESPON datab(Evropsky ESPON databááze). ze). 

VyspVyspěělléé zemzeměě a ma měěsta (!) psta (!) přřechecháázejzejíí na taktiku na taktiku prevence a prevence a 
adaptaceadaptace na klimatickou zmna klimatickou změěnu a to i v dobnu a to i v doběě klesklesáánníí HDP!HDP!

ZvýZvýššeneníí bezpebezpeččnostnnostníích rizik (viz pch rizik (viz přředchozedchozíí –– pokles HDP) pokles HDP) ––
ekonomickekonomickáá krize x socikrize x sociáálnlníí krize = produkty :krize = produkty :

ArabskArabskéé jaro, migrace východu, sebevrajaro, migrace východu, sebevražžednost, etnickednost, etnickéé
nepokoje a nnepokoje a náásilsilíí svsvěětovtověě (terorismus v(terorismus vššech ech úúrovnrovníí))

ZZáásadnsadníí zmzměěny struktury krajiny a mny struktury krajiny a měěst a to z hlediska st a to z hlediska 
prostupnosti a pprostupnosti a přříístupnosti.stupnosti.

ZvýZvýššeneníí potravinovpotravinovéé produkce i produkce lesa v naprodukce i produkce lesa v naššem em 
klimatickklimatickéém pm páásmu.smu.

Decentralizace produkce potravin (!) a novDecentralizace produkce potravin (!) a novéé produkprodukččnníí vztahy, vztahy, 
omezenomezeníí dovozdovozůů (import(importůů) a omezen) a omezeníí volnvolnéého obchoduho obchodu



ZapomeZapomeňňte na te na RioRio!!
-- poslednposledníí zvolzvoláánníí i za letoi za letoššnníí konferenckonferencíí, , 

kterkteráá bude nejspbude nejspíšíše ze zřřejmejměě výletem za výletem za 
exotikouexotikou……

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost……

Mgr.Michael PondMgr.Michael Ponděěllííččekek


