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Přestože světové počasí je stále více extrémní a také u nás 

hrozí častější povodně nebo nečekané výkyvy na obou stranách 

teplotní stupnice, žádná globální klimatická katastrofa Zemi 

podle klimatologů v dohledné době nehrozí. Největším globálním 

problémem bude zřejmě nedostatek pitné vody v Asii a Africe.  

 

Poslední zima byla zase podivná. Celý leden nad nulou, v únoru 

sibiřské mrazy a v březnu přišlo jaro s patnácti stupni Celsia. 

Průběh počasí se nám zdá vždycky podivný. Máme naplánovány 

nějaké aktivity nebo dovolenou a potom si říkáme, že nám počasí 

nepřálo. Není to však vina počasí, ale našeho plánování, které  

 

děláme se značným předstihem. Česká republika leží uprostřed 

Evropy v mírném pásu, pro který je charakteristické časté 

střídání a změny počasí. Teplejší leden a studený únor by nás 

neměl nijak překvapovat, je to běžné. Arktické mrazy v únoru 

už tak běžné nejsou, ale pokud se jednou za čas vyskytnou, tak  

 

zpravidla právě v únoru. Lidé se domnívají, že počasí je rok 

od roku zmatenější. V létě není léto, v zimě zase chybí zima. 

O zimě si obecně myslíme, že by měla být doprovázena přívaly 

sněhu. Ale ani horké léto bez deště, ani ladovská zima nebývají 

v našich podmínkách běžné. Střídání ročních období není úplně  

 

pravidelné a někdy opravdu máme pocit, že zima skončila příliš 

rychle, jaro není žádné a léto se chová jako podzim. V posledním 

období se každý rok vyskytne nějaká extrémní situace spojená 

s počasím, kterou si potom pamatujeme, a proto máme pocit, že 

rok jako celek nebyl normální. Nezbývá než připravit se na  

 

extrémy. Hydrologové zpracovali model vývoje počasí na třicet 

let, v rámci kterého modelovali vývoj klimatu v České republice 

pro jednotlivá třicetiletá období. Na projektu financovaném 

ministerstvem životního prostředí spolupracovali odborníci 

z mnoha institucí a výsledky jsou určeny hlavně jako podklad  

 

k rozhodování o opatřeních, která musíme přijmout. Samozřejmě 

můžeme diskutovat o tom, proč se klima v posledních desetiletích 

mění a kdo za to může. Je možné uvažovat i o opatřeních, která 

by mohla nepříznivý dopad činnosti člověka na klima zmírnit. 

Ale nemůžeme jen stát a dívat se, jak nám voda ničí majetky  



Meziškolní soutěž ZAV 2018/2019 – Desetiminutovka září–říjen 2018 

2 
 

a krajinu, jak vichřice kácí smrkové monokultury nebo sucho 

způsobuje slabou úrodu. Zmírnit tyto projevy mohou dobře 

naplánovaná a dobře realizovaná opatření v krajině i ve městech. 

V posledních desetiletích se globální teplota zvyšovala, 

zvyšovala se i regionální teplota nad evropským kontinentem.  

 

V některých desetiletích více, jindy méně. A stejně tomu bude 

i v tomto století. Některá desetiletí budou teplejší, jiná 

chladnější, ale v porovnání s předcházejícím stoletím budou 

teploty s velkou pravděpodobností celkově výše. Klimatický 

systém má obrovskou setrvačnost a projevy dlouhodobých změn  

 

mají dlouhou dobu trvání. To, že se v posledním desetiletí 

oteplování zpomalilo, neznamená, že se klima stabilizovalo. 

Pořád zaznamenáváme častější a intenzivnější projevy extrémního 

počasí, než na jaké byli zvyklí naši prarodiče. A nám nezbývá 

než se na extrémní počasí dobře připravit. Za poslední tři  

 

desetiletí je nárůst globálních teplot zhruba o půl stupně, 

za poslední století o celý stupeň. To, zda se bude nárůst dále 

zrychlovat, záleží na mnoha faktorech. Dnešní klimatické modely, 

a to jak globální, tak i regionální, většinou předpokládají, že 

ano. Některé odhady hovoří i o několika stupních Celsia v tomto  

 

století. To jsou však extrémní odhady založené na extrémně 

nepravděpodobných emisních scénářích, které až do konce století 

předpokládají neustálou prioritu spalování fosilních paliv. 

A to přece s rozvojem technologií a pravděpodobným nedostatkem 

fosilních paliv není reálné. Ale je nutné rozvoj technologií  

 

podporovat nejen v moderní společnosti, ale hlavně v rozvojovém 

světě. Velmi často se hovoří o snižování rizik spojených 

s produkcí skleníkových plynů, kterou způsobuje svou činností 

člověk. Nejlepší opatření jsou taková, která podporují právě 

vývoj a používání nových technologií. Tím pomůžeme nejen  

 

klimatu, ale i sobě. Měli bychom se zaměřit na ochranu před 

povodněmi, počítat se změnou rozložení srážek v průběhu roku 

nebo teplotními extrémy na obou stranách teplotní stupnice. 

V médiích se chvíli mluví o oteplování, pak zase o nové době 

ledové. Zmínky o době ledové souvisí nejen s vývojem klimatu,  
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ale i s geologickým pojetím času. Tisíce let, to je v této 

souvislosti ta správná časová míra. Ovšem malá doba ledová je 

označení pro teplotní výkyv v trvání několika desítek let a ten 

samozřejmě nelze vyloučit. V nejbližších desetiletích však není 

déletrvající ochlazení pravděpodobné. Současné teploty jsou  

 

nejvyšší za pět set let, lze odhadnout, zda a kdy zase začnou 

klesat? Krátkodobé poklesy v trvání několika let na regionální 

úrovni jsou možné kdykoli, globální pokles je nepravděpodobný. 

Není správné zjednodušovat změnu klimatu jen na zvyšování 

teploty. Klima je složitý komplex, kdy se mění nejen teplota,  

 

ale i režim srážek, vlhkostní poměry nebo rozložení a pohyb 

tlakových útvarů. V budoucnosti očekáváme změny v režimu srážek 

v průběhu celého roku. Vyšší úhrny v zimě, poklesy v dubnu až 

červnu a větší proměnlivost v létě. Méně srážek sněhových 

a v celoročním vyjádření, méně srážkových dní při stejných  

 

ročních úhrnech. To s sebou přináší četnější výskyt suchých 

období beze srážek. V České republice asi extrémní počasí 

nezpůsobí tak závratné škody, tedy když se připravíme na 

povodně. Ale soudí se, že sucha zasáhnou Afriku či Asii 

a vyvolají zde vážné krize a hladomory. Za největší globální  

 

hrozbu příštích desetiletí považujeme nedostatek pitné vody. 

Pokud nebudeme schopni na tento problém reagovat s dostatečným 

předstihem, tak hladomory a migrace minimálně v subsaharské 

Africe, v severní Indii nebo v jihovýchodní a střední Asii budou 

realitou. Jedním z dalších problémů je odtávání mořského ledu  

 

a oteplování světových oceánů. Co může tento stav způsobit? 

Odtávání mořského i pevninského ledu a oteplování povrchových 

vrstev oceánu mění slanost a hustotu mořské vody. A s tím 

souvisí proudění v oceánech, které je hodně citlivé na rozložení 

hustoty vody v povrchových vrstvách. Jednoduše řečeno, pokud je  

 

voda na povrchu příliš teplá nebo málo slaná, zůstává blízko 

hladiny, neklesá a tím zpomaluje proudění v oceánu. V Evropě si 

užíváme příznivý vliv Golfského proudu, jehož zpomalení nebo 

zmenšení by znamenalo výrazné ochlazení ve střední a severní 

Evropě. Tyto procesy jsou však postupné a dlouhodobé, nemusíme  



Meziškolní soutěž ZAV 2018/2019 – Desetiminutovka září–říjen 2018 

4 
 

se v této souvislosti obávat náhlé změny. Podle některých 

předpovědí může zvýšení globálních teplot vyhubit až pětinu 

druhů rostlin a živočichů. Fauna i flóra se postupným změnám 

většinou umí přizpůsobit. Oteplování může podmínky pro výskyt 

některých druhů i zlepšovat nebo rozšiřovat oblasti jejich  

 

výskytu. Pokud sledujeme výstupy různých vědeckých týmů na poli 

botaniky a zoologie, často se dozvídáme o objevení nových druhů 

nebo o výskytu nepůvodních druhů v překvapivých místech. U nás 

jsou to například doložené výskyty klíšťat v nadmořských výškách 

kolem tisíce metrů. Ale některé biotopy jsou hodně ohrožené.  

 

Například koráli postupně vymírají nejen vlivem vyšších teplot, 

ale i změnou chemismu a tedy vyšší kyselostí vody v oceánech. 

A na korálové útesy je vázáno značné množství druhů, které se 

přizpůsobit nemohou. Globální oteplování se většinou dává do 

souvislosti se zvyšující se produkcí oxidu uhličitého. Co hraje  

 

větší roli, příroda na planetě Zemi, Slunce nebo člověk? To je 

dlouhodobý spor mezi klimatology. Dnes převládl názor, že vliv 

člověka na podnebí je ve svém komplexu vyšší než vliv Slunce. 

Analýzy různých radiačních vlivů tento názor podporují, mnozí 

jsou však přesvědčeni, že lze jen těžko vytrhnout jeden vliv  

 

a stanovit jeho procentní podíl na současných globálních 

změnách. Na to je klimatický systém příliš komplikovaný a naše 

znalosti různých vztahů a vazeb stále ještě příliš povrchní.  

Klimatický systém na tento rychlý proces reaguje a člověk se 

musí přizpůsobit. Měl by své negativní působení na přírodu  

 

snižovat, ale není důvod pro žádná radikální opatření, jejichž 

dopad neumíme předpokládat. 


