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„Snížení našich emisí skleníkových 
plynů není jen nutnost podložená vě-
dou, stále více se ukazuje být také lid-
skoprávním problémem naší doby… 
z historie víme, že pokud se lidé spo-
lečně postaví za správnou věc, nemů-
že je nic zastavit.“

Desmond Tutu

PŘEDMLUVA
Poslední dvě století byla naše ekono-
mika postavená na neomezené spo-
třebě fosilních paliv doprovázené ra-
zantním růstem emisí, které umocňu-
jí skleníkový jev. Tato publikace před-
kládá čtenáři shrnutí výsledků pozná-
ní klimatologů z Mezivládního panelu 
pro změnu klimatu (IPCC) o tom, co 
zvýšená koncentrace emisí znamená 
pro globální klimatický systém. Dozví-
me se také, jaké změny podnebí mů-
žeme podle klimatologických modelů 
očekávat v České republice a v nepo-
slední řadě o řešeních, o něž usiluje 
mezinárodní společenství.

Z nesčetných odborných studií je stá-
le zřetelnější, že pokud chceme glo-
bální změny klimatu udržet ve zvlada-
telných mezích, musíme se v poměr-
ně blízké budoucnosti zbavit závislos-
ti na fosilních palivech. To je výzva, 

kterou už nemůžeme nechat na příští 
generace. Změna našeho uvažování 
o spotřebě, dopadech vlastního cho-
vání a možnostech udržitelného živo-
ta pro další generace je zároveň příle-
žitost. Příležitost snížit účty, které do-
mácnosti i firmy platí za energii. Příle-
žitost k vyčištění smogu, který škodí 
lidskému zdraví. Příležitost, jak zajistit 
dostupnou a čistou energii pro milio-
ny chudých lidí po celém světě.

Pozitivní trendy – ať už je to ústup od 
uhlí a dalších fosilních paliv, rozvoj ob-
novitelných zdrojů energie a čistých 
technologií nebo třeba účinnější 
ochrana pralesů – se rozbíhají. Nová 
globální smlouva o ochraně klimatu 
spojila většinu zemí světa ve snaze 
dosáhnout ve druhé polovině tohoto 
století uhlíkové neutrality. Nicméně 
základem dohody jsou dobrovolná 
opatření jednotlivých vlád, měst, fi-
rem nebo rodin, která jsou zatím ne-
dostatečná. Podstatná část úkolu te-
dy ještě leží před námi. 

Petra Honcová 
koordinátorka Klimatické koalice
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ÚVOD 
Klima je v úzkém slova smyslu defino-
váno jako průměrný fyzikální stav at-
mosféry spolu s jeho proměnlivostí v 
prostoru i v čase v daném místě nebo 
v dané oblasti; projevuje se pak cha-
rakteristickým počasím v období 
mnoha let. K popisu klimatu v dané 
oblasti používáme statistické charak-
teristiky a časové průběhy teploty 
vzduchu, atmosférických srážek, slu-
nečního svitu, rychlosti větru, vlhkosti 
vzduchu a dalších veličin. Je ovlivňová-
no mnoha faktory, zejména zeměpis-
nou polohou, nadmořskou výškou, 

tvary terénu a blízkostí moře i men-
ších vodních ploch. Snažíme¬ li se po-
chopit mechanismus, který vytváří kli-
ma na planetě Zemi, musíme vzít do 
úvahy celý rozsáhlý klimatický systém, 
který vedle atmosféry zahrnuje oceá-
ny, pevniny, horská pásma, vegetační 
kryt, sněhovou pokrývku, pevninský a 
mořský led, vazbu troposféry a stra-
tosféry. Mimo fyzikální faktory má kli-
ma rovněž dimenzi chemickou, da-
nou složením ovzduší. V širokém 
slova smyslu je klima popis charakte-
ru celého tohoto systému. V součas-
né době ovlivňuje klima v rostoucí mí-
ře lidská činnost. (obr. 1).
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OBR. 1: SCHÉMA ZÁKLADNÍCH ČÁSTÍ KLIMATICKÉHO SYSTÉMU ZEMĚ



KLIMA A TEPLOTA 
Nejdůležitější charakteristikou klima-
tu je teplota, která je především závis-
lá na slunečním záření. Z celkového 
množství sluneční energie přicházejí-
cí na horní hranici atmosféry se asi 
30 % odrazí od ovzduší, oblaků a 
zemského povrchu. Největší část, asi 
45 %, je pohlcena povrchem Země, 
který ohřívá. Tento sluneční ohřev činí 
v průměru zhruba 160 W/m2. Stejné-
ho množství energie, které zemský 
povrch přijal, by měl opět nějakým 
způsobem pozbýt: musí zůstat za-
chována podmínka setrvalého stavu, 
jinak by docházelo k hromadění ener-
gie a zemský povrch by se postupně 
ohříval. Menší část energie se spotře-
buje na výparné teplo vody a různé 
další procesy (včetně fotosyntézy), 
největší část se vyzáří zpět ve formě 
dlouhovlnného infračerveného záře-
ní odpovídajícího průměrné teplotě 
zhruba 15 °C. To je do velké míry ab-
sorbováno skleníkovými plyny a opět 
vyzařováno všemi směry.

Představme si, že by skleníkové plyny 
byly soustředěné do tenké vrstvy ně-
kde ve výšce nad zemským povrchem 
podobně jako sklo skleníku; potom 
polovina zářivé energie, kterou vydá-
vají, směřuje nahoru do kosmického 

prostoru a polovina dolů k zemské-
mu povrchu. Je zřejmé, že při zemi, 
pod „sklem skleníku“, se bude v kom-
binaci s tepelným vyzařováním zem-
ského povrchu vlivem skleníkových 
plynů udržovat vyšší teplota.

Jenže skleníkové plyny jsou obsaženy 
v celé atmosféře. Lepší představa je-
jich fungování je proto taková, že 
oněch „skel“ je nad zemí řada. Dolů 
na zem září to spodní, které je nejtep-
lejší. Do vesmíru až to horní, velmi 
chladné. Rozdíl oproti předchozímu 
modelu je podobný, jako jej známe 
u oken: vícenásobné zasklení izoluje 
mnohem lépe než sklo jednoduché.

Skleníkový efekt zemské atmosféry je 
skutečně mohutný a má na zemské 
klima zcela zásadní vliv. Díky němu je 
průměrná teplota zemského povr-
chu v současnosti asi 15 °C, což je 
o 33 °C více než teplota, kterou by po-
vrch planety (pokud by – nerealisticky – 
zůstal tmavý jako nyní) měl, kdyby na 
něj nedopadalo záření samotného 
ovzduší. Toho je totiž asi 333 W/m2, 
dvakrát více než pohlcovaného záření 
slunečního. Zemský povrch pak vyza-
řuje vzhůru téměř 400 W/m2, jak od-
povídá jeho průměrné teplotě.
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Nejúčinnějším skleníkovým plynem je 
vodní pára, která je zodpovědná za 
zmiňovaný rozdíl teplot téměř ze 
dvou třetin. V pořadí účinnosti násle-
duje oxid uhličitý (CO2), který se na ab-
sorpci podílí asi 25 %. Jako další důle-
žité skleníkové plyny vždy působily 
také ozon (O3), oxid dusný (N2O), me-
tan (CH4) – jiné významné skleníkové 
plyny se v ovzduší před průmyslovou 
revolucí nevyskytovaly.
 
Podnebí je základním činitelem, který 
utváří podobu biosféry. V průběhu 
geologické historie Země se klima 
měnilo – na kosmické poměry – po-
zoruhodně málo. Byla období výraz-
ně teplejší než dnes, také dlouhé do-
by chladnější včetně téměř úplného 
zalednění planety, kdy život přežíval 
jen v omezených enklávách. V posled-
ních padesáti miliónech let teplota 
většinou klesala, celkem asi až o 8 ºC 
do začátku čtvrtohor, čili předposled-
ního geologického období (pleistocé-
nu, začal před 2,6 miliony let). Během 
něj se střídaly doby ledové a kratší 
meziledové. V průběhu poslední le-
dové doby, která skončila před 11,7 ti-
síci lety, byla teplota jen o několik má-
lo stupňů nižší než dnes, avšak 
podoba přírody na pevninách byla 
podstatně jiná, jejich velká část byla 
zaledněna. Hladina moří byla o sto 

metrů nižší, protože voda byla vázána 
v mohutných ledových příkrovech Se-
verní Ameriky a severní Evropy.

Po skončení poslední doby ledové 
nastalo nové geologické období zva-
né holocén, ve kterém žijeme. Jeho 
hlavním rysem bylo až donedávna to, 
že klima bylo pozoruhodně stálé. Vše-
obecně se soudí, že právě stálé klima 
bylo klíčové pro rozvoj civilizace, zalo-
žené na zemědělství, jež postupně 
vznikalo po odeznění nepříznivého 
proměnlivého klimatu.

GLOBÁLNÍ ZMĚNA 
KLIMATU 
V současné době jsme svědky probí-
hající globální změny klimatu, která se 
projevuje řadou jevů, včetně zvýšení 
průměrné globální teploty (což se na-
zývá globální oteplení). Čím je růst 
teploty způsoben? Tím, že v ovzduší 
přibylo skleníkových plynů – vzpome-
neme-li na dříve uvedený model 
mnohonásobného zasklení, lze si to 
představit jako přidání dalšího skla. 
To vede ke stavu, že Země do vesmí-
ru už desítky let vrací o necelý jeden 
watt na metr čtvereční méně tepla, 
než pohlcuje ze slunce. 

Globální klimatická změna je spolu 
s rychlou redukcí světové biologické 
rozmanitosti považována za vůbec 
nejvážnější současné ohrožení život-
ního prostředí v celosvětovém měřít-
ku. Autoritativní informace o průběhu 
změny podávají zprávy Mezivládního 
panelu pro klimatickou změnu 
(IPCC – Intergovernmental Panel on 
Climate Change), založeného Progra-
mem pro životní prostředí OSN (U-
NEP) a Světovou meteorologickou or-
ganizací (WMO) v roce 1988, kde za-
sedají zástupci všech zemí světa; v ro-
ce 2013 a 2014 byla vydána jeho 5. 
hodnotící zpráva (AR5, Assessment 
Report 5). Klimatický systém Země je 
podroben neobyčejně rozsáhlému 
pozorování a výzkumu, zprávy IPCC 
shrnují výsledky práce tisíců vědců a 
stovek vědeckých programů, a jsou 
podrobeny mnohastupňové kontro-
le. Slouží jako nejdůležitější zdroj in-
formací, jimiž se řídí světoví rozhodu-
jící činitelé, politikové, představitelé 
průmyslu. Výsledky tří pracovních 
skupin IPCC obsažené v obsáhlých 
svazcích byly shrnuty v Syntetické 
zprávě publikované 2. listopadu 
2014; následující text vychází z jejího 
„Shrnutí pro politické představitele“.

Základní zjištění zní: Vliv člověka na kli-
matický systém je zřejmý. Nedávné 

změny klimatu měly dalekosáhlé do-
pady na lidské a přírodní systémy a 
v blízké i vzdálenější budoucnosti se 
ještě prohloubí. Lidská činnost půso-
bí na klima různými způsoby, avšak 
jednoznačně nejvýznamnějším fakto-
rem jsou emise skleníkových plynů, 
které zvyšují přirozený skleníkový 
efekt zemské atmosféry; současné 
antropogenní emise skleníkových ply-
nů jsou nejvyšší v historii. Nejdůleži-
tější pozorované změny klimatického 
systému jsou tyto:

    › Oteplování klimatického systé-
mu je jednoznačné, mnohé z pozoro-
vaných změn jsou bezprecedentní za 
desetiletí až tisíciletí. Atmosféra a oce-
án se oteplily, množství sněhu a ledu 
se zmenšilo, hladina oceánu se zvýšila. 

    › Každá z posledních tří dekád by-
la postupně teplejší než kterákoliv 
z předcházejících dekád od r. 1850 na 
Severní polokouli, období 1983–2012 
bylo pravděpodobně nejteplejším tři-
cetiletým obdobím za posledních 
1400 let.

    › Oteplení oceánu představuje 
hlavní podíl energie přidané do klima-
tického systému, jde o více než 90 % 
energie nahromaděné mezi lety 1971 
a 2010. Je prakticky jisté, že horní vrst-

va oceánu (0–700 m) se v tomto ob-
dobí oteplila (pravděpodobně už od 
r. 1870).

    › Za poslední dvě dekády se 
zmenšoval Grónský a Antarktický le-
dový štít, ledovce se dále zmenšovaly 
téměř všude na světě a zmenšoval se 
rozsah sněhové pokrývky na severní 
polokouli.

    › Rychlost zvyšování hladiny oceá-
nu byla velmi pravděpodobně vyšší 
než za poslední dvě tisíciletí. Za obdo-

bí 1901–2010 se hladina oceánu zvý-
šila v průměru o 19 cm.

    › Atmosférické koncentrace oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného 
dosáhly úrovně nejvyšší za období 
nejméně posledních 800 tisíc let. Ob-
sah CO2 se zvýšil od předindustriální 
doby o 40 % především z důvodu 
spalování fosilních paliv a také jako vý-
sledek emisí doprovázejících změny 
využití území. Oceán absorboval při-
bližně 30 % emisí antropogenního 
CO2, což způsobilo jeho acidifikaci.
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že klima bylo pozoruhodně stálé. Vše-
obecně se soudí, že právě stálé klima 
bylo klíčové pro rozvoj civilizace, zalo-
žené na zemědělství, jež postupně 
vznikalo po odeznění nepříznivého 
proměnlivého klimatu.

GLOBÁLNÍ ZMĚNA 
KLIMATU 
V současné době jsme svědky probí-
hající globální změny klimatu, která se 
projevuje řadou jevů, včetně zvýšení 
průměrné globální teploty (což se na-
zývá globální oteplení). Čím je růst 
teploty způsoben? Tím, že v ovzduší 
přibylo skleníkových plynů – vzpome-
neme-li na dříve uvedený model 
mnohonásobného zasklení, lze si to 
představit jako přidání dalšího skla. 
To vede ke stavu, že Země do vesmí-
ru už desítky let vrací o necelý jeden 
watt na metr čtvereční méně tepla, 
než pohlcuje ze slunce. 
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Globální klimatická změna je spolu 
s rychlou redukcí světové biologické 
rozmanitosti považována za vůbec 
nejvážnější současné ohrožení život-
ního prostředí v celosvětovém měřít-
ku. Autoritativní informace o průběhu 
změny podávají zprávy Mezivládního 
panelu pro klimatickou změnu 
(IPCC – Intergovernmental Panel on 
Climate Change), založeného Progra-
mem pro životní prostředí OSN (U-
NEP) a Světovou meteorologickou or-
ganizací (WMO) v roce 1988, kde za-
sedají zástupci všech zemí světa; v ro-
ce 2013 a 2014 byla vydána jeho 5. 
hodnotící zpráva (AR5, Assessment 
Report 5). Klimatický systém Země je 
podroben neobyčejně rozsáhlému 
pozorování a výzkumu, zprávy IPCC 
shrnují výsledky práce tisíců vědců a 
stovek vědeckých programů, a jsou 
podrobeny mnohastupňové kontro-
le. Slouží jako nejdůležitější zdroj in-
formací, jimiž se řídí světoví rozhodu-
jící činitelé, politikové, představitelé 
průmyslu. Výsledky tří pracovních 
skupin IPCC obsažené v obsáhlých 
svazcích byly shrnuty v Syntetické 
zprávě publikované 2. listopadu 
2014; následující text vychází z jejího 
„Shrnutí pro politické představitele“.

Základní zjištění zní: Vliv člověka na kli-
matický systém je zřejmý. Nedávné 

změny klimatu měly dalekosáhlé do-
pady na lidské a přírodní systémy a 
v blízké i vzdálenější budoucnosti se 
ještě prohloubí. Lidská činnost půso-
bí na klima různými způsoby, avšak 
jednoznačně nejvýznamnějším fakto-
rem jsou emise skleníkových plynů, 
které zvyšují přirozený skleníkový 
efekt zemské atmosféry; současné 
antropogenní emise skleníkových ply-
nů jsou nejvyšší v historii. Nejdůleži-
tější pozorované změny klimatického 
systému jsou tyto:

    › Oteplování klimatického systé-
mu je jednoznačné, mnohé z pozoro-
vaných změn jsou bezprecedentní za 
desetiletí až tisíciletí. Atmosféra a oce-
án se oteplily, množství sněhu a ledu 
se zmenšilo, hladina oceánu se zvýšila. 

    › Každá z posledních tří dekád by-
la postupně teplejší než kterákoliv 
z předcházejících dekád od r. 1850 na 
Severní polokouli, období 1983–2012 
bylo pravděpodobně nejteplejším tři-
cetiletým obdobím za posledních 
1400 let.

    › Oteplení oceánu představuje 
hlavní podíl energie přidané do klima-
tického systému, jde o více než 90 % 
energie nahromaděné mezi lety 1971 
a 2010. Je prakticky jisté, že horní vrst-

va oceánu (0–700 m) se v tomto ob-
dobí oteplila (pravděpodobně už od 
r. 1870).

    › Za poslední dvě dekády se 
zmenšoval Grónský a Antarktický le-
dový štít, ledovce se dále zmenšovaly 
téměř všude na světě a zmenšoval se 
rozsah sněhové pokrývky na severní 
polokouli.

    › Rychlost zvyšování hladiny oceá-
nu byla velmi pravděpodobně vyšší 
než za poslední dvě tisíciletí. Za obdo-

bí 1901–2010 se hladina oceánu zvý-
šila v průměru o 19 cm.

    › Atmosférické koncentrace oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného 
dosáhly úrovně nejvyšší za období 
nejméně posledních 800 tisíc let. Ob-
sah CO2 se zvýšil od předindustriální 
doby o 40 % především z důvodu 
spalování fosilních paliv a také jako vý-
sledek emisí doprovázejících změny 
využití území. Oceán absorboval při-
bližně 30 % emisí antropogenního 
CO2, což způsobilo jeho acidifikaci.



KLIMA A TEPLOTA 
Nejdůležitější charakteristikou klima-
tu je teplota, která je především závis-
lá na slunečním záření. Z celkového 
množství sluneční energie přicházejí-
cí na horní hranici atmosféry se asi 
30 % odrazí od ovzduší, oblaků a 
zemského povrchu. Největší část, asi 
45 %, je pohlcena povrchem Země, 
který ohřívá. Tento sluneční ohřev činí 
v průměru zhruba 160 W/m2. Stejné-
ho množství energie, které zemský 
povrch přijal, by měl opět nějakým 
způsobem pozbýt: musí zůstat za-
chována podmínka setrvalého stavu, 
jinak by docházelo k hromadění ener-
gie a zemský povrch by se postupně 
ohříval. Menší část energie se spotře-
buje na výparné teplo vody a různé 
další procesy (včetně fotosyntézy), 
největší část se vyzáří zpět ve formě 
dlouhovlnného infračerveného záře-
ní odpovídajícího průměrné teplotě 
zhruba 15 °C. To je do velké míry ab-
sorbováno skleníkovými plyny a opět 
vyzařováno všemi směry.

Představme si, že by skleníkové plyny 
byly soustředěné do tenké vrstvy ně-
kde ve výšce nad zemským povrchem 
podobně jako sklo skleníku; potom 
polovina zářivé energie, kterou vydá-
vají, směřuje nahoru do kosmického 

prostoru a polovina dolů k zemské-
mu povrchu. Je zřejmé, že při zemi, 
pod „sklem skleníku“, se bude v kom-
binaci s tepelným vyzařováním zem-
ského povrchu vlivem skleníkových 
plynů udržovat vyšší teplota.

Jenže skleníkové plyny jsou obsaženy 
v celé atmosféře. Lepší představa je-
jich fungování je proto taková, že 
oněch „skel“ je nad zemí řada. Dolů 
na zem září to spodní, které je nejtep-
lejší. Do vesmíru až to horní, velmi 
chladné. Rozdíl oproti předchozímu 
modelu je podobný, jako jej známe 
u oken: vícenásobné zasklení izoluje 
mnohem lépe než sklo jednoduché.

Skleníkový efekt zemské atmosféry je 
skutečně mohutný a má na zemské 
klima zcela zásadní vliv. Díky němu je 
průměrná teplota zemského povr-
chu v současnosti asi 15 °C, což je 
o 33 °C více než teplota, kterou by po-
vrch planety (pokud by – nerealisticky – 
zůstal tmavý jako nyní) měl, kdyby na 
něj nedopadalo záření samotného 
ovzduší. Toho je totiž asi 333 W/m2, 
dvakrát více než pohlcovaného záření 
slunečního. Zemský povrch pak vyza-
řuje vzhůru téměř 400 W/m2, jak od-
povídá jeho průměrné teplotě.

Nejúčinnějším skleníkovým plynem je 
vodní pára, která je zodpovědná za 
zmiňovaný rozdíl teplot téměř ze 
dvou třetin. V pořadí účinnosti násle-
duje oxid uhličitý (CO2), který se na ab-
sorpci podílí asi 25 %. Jako další důle-
žité skleníkové plyny vždy působily 
také ozon (O3), oxid dusný (N2O), me-
tan (CH4) – jiné významné skleníkové 
plyny se v ovzduší před průmyslovou 
revolucí nevyskytovaly.
 
Podnebí je základním činitelem, který 
utváří podobu biosféry. V průběhu 
geologické historie Země se klima 
měnilo – na kosmické poměry – po-
zoruhodně málo. Byla období výraz-
ně teplejší než dnes, také dlouhé do-
by chladnější včetně téměř úplného 
zalednění planety, kdy život přežíval 
jen v omezených enklávách. V posled-
ních padesáti miliónech let teplota 
většinou klesala, celkem asi až o 8 ºC 
do začátku čtvrtohor, čili předposled-
ního geologického období (pleistocé-
nu, začal před 2,6 miliony let). Během 
něj se střídaly doby ledové a kratší 
meziledové. V průběhu poslední le-
dové doby, která skončila před 11,7 ti-
síci lety, byla teplota jen o několik má-
lo stupňů nižší než dnes, avšak 
podoba přírody na pevninách byla 
podstatně jiná, jejich velká část byla 
zaledněna. Hladina moří byla o sto 

metrů nižší, protože voda byla vázána 
v mohutných ledových příkrovech Se-
verní Ameriky a severní Evropy.

Po skončení poslední doby ledové 
nastalo nové geologické období zva-
né holocén, ve kterém žijeme. Jeho 
hlavním rysem bylo až donedávna to, 
že klima bylo pozoruhodně stálé. Vše-
obecně se soudí, že právě stálé klima 
bylo klíčové pro rozvoj civilizace, zalo-
žené na zemědělství, jež postupně 
vznikalo po odeznění nepříznivého 
proměnlivého klimatu.

GLOBÁLNÍ ZMĚNA 
KLIMATU 
V současné době jsme svědky probí-
hající globální změny klimatu, která se 
projevuje řadou jevů, včetně zvýšení 
průměrné globální teploty (což se na-
zývá globální oteplení). Čím je růst 
teploty způsoben? Tím, že v ovzduší 
přibylo skleníkových plynů – vzpome-
neme-li na dříve uvedený model 
mnohonásobného zasklení, lze si to 
představit jako přidání dalšího skla. 
To vede ke stavu, že Země do vesmí-
ru už desítky let vrací o necelý jeden 
watt na metr čtvereční méně tepla, 
než pohlcuje ze slunce. 
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hající globální změny klimatu, která se 
projevuje řadou jevů, včetně zvýšení 
průměrné globální teploty (což se na-
zývá globální oteplení). Čím je růst 
teploty způsoben? Tím, že v ovzduší 
přibylo skleníkových plynů – vzpome-
neme-li na dříve uvedený model 
mnohonásobného zasklení, lze si to 
představit jako přidání dalšího skla. 
To vede ke stavu, že Země do vesmí-
ru už desítky let vrací o necelý jeden 
watt na metr čtvereční méně tepla, 
než pohlcuje ze slunce. 
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OBR. 2: DŮLEŽITÉ FAKTORY GLOBÁLNÍ ZMĚNY KLIMATU

pozorovaná globální roční průměrná teplotní odchylka povrchu oceánu a pevninya)

Globální klimatická změna je spolu 
s rychlou redukcí světové biologické 
rozmanitosti považována za vůbec 
nejvážnější současné ohrožení život-
ního prostředí v celosvětovém měřít-
ku. Autoritativní informace o průběhu 
změny podávají zprávy Mezivládního 
panelu pro klimatickou změnu 
(IPCC – Intergovernmental Panel on 
Climate Change), založeného Progra-
mem pro životní prostředí OSN (U-
NEP) a Světovou meteorologickou or-
ganizací (WMO) v roce 1988, kde za-
sedají zástupci všech zemí světa; v ro-
ce 2013 a 2014 byla vydána jeho 5. 
hodnotící zpráva (AR5, Assessment 
Report 5). Klimatický systém Země je 
podroben neobyčejně rozsáhlému 
pozorování a výzkumu, zprávy IPCC 
shrnují výsledky práce tisíců vědců a 
stovek vědeckých programů, a jsou 
podrobeny mnohastupňové kontro-
le. Slouží jako nejdůležitější zdroj in-
formací, jimiž se řídí světoví rozhodu-
jící činitelé, politikové, představitelé 
průmyslu. Výsledky tří pracovních 
skupin IPCC obsažené v obsáhlých 
svazcích byly shrnuty v Syntetické 
zprávě publikované 2. listopadu 
2014; následující text vychází z jejího 
„Shrnutí pro politické představitele“.

Základní zjištění zní: Vliv člověka na kli-
matický systém je zřejmý. Nedávné 

změny klimatu měly dalekosáhlé do-
pady na lidské a přírodní systémy a 
v blízké i vzdálenější budoucnosti se 
ještě prohloubí. Lidská činnost půso-
bí na klima různými způsoby, avšak 
jednoznačně nejvýznamnějším fakto-
rem jsou emise skleníkových plynů, 
které zvyšují přirozený skleníkový 
efekt zemské atmosféry; současné 
antropogenní emise skleníkových ply-
nů jsou nejvyšší v historii. Nejdůleži-
tější pozorované změny klimatického 
systému jsou tyto:

    › Oteplování klimatického systé-
mu je jednoznačné, mnohé z pozoro-
vaných změn jsou bezprecedentní za 
desetiletí až tisíciletí. Atmosféra a oce-
án se oteplily, množství sněhu a ledu 
se zmenšilo, hladina oceánu se zvýšila. 

    › Každá z posledních tří dekád by-
la postupně teplejší než kterákoliv 
z předcházejících dekád od r. 1850 na 
Severní polokouli, období 1983–2012 
bylo pravděpodobně nejteplejším tři-
cetiletým obdobím za posledních 
1400 let.

    › Oteplení oceánu představuje 
hlavní podíl energie přidané do klima-
tického systému, jde o více než 90 % 
energie nahromaděné mezi lety 1971 
a 2010. Je prakticky jisté, že horní vrst-

va oceánu (0–700 m) se v tomto ob-
dobí oteplila (pravděpodobně už od 
r. 1870).

    › Za poslední dvě dekády se 
zmenšoval Grónský a Antarktický le-
dový štít, ledovce se dále zmenšovaly 
téměř všude na světě a zmenšoval se 
rozsah sněhové pokrývky na severní 
polokouli.

    › Rychlost zvyšování hladiny oceá-
nu byla velmi pravděpodobně vyšší 
než za poslední dvě tisíciletí. Za obdo-

Komplexní vztah mezi pozorováními (grafy a, b, c) a emisemi (graf d). Pozorování a další ukazatele měnícího se globálního klimatického 

systému. 

bí 1901–2010 se hladina oceánu zvý-
šila v průměru o 19 cm.

    › Atmosférické koncentrace oxidu 
uhličitého, metanu a oxidu dusného 
dosáhly úrovně nejvyšší za období 
nejméně posledních 800 tisíc let. Ob-
sah CO2 se zvýšil od předindustriální 
doby o 40 % především z důvodu 
spalování fosilních paliv a také jako vý-
sledek emisí doprovázejících změny 
využití území. Oceán absorboval při-
bližně 30 % emisí antropogenního 
CO2, což způsobilo jeho acidifikaci.

Kombinovaná globální 

roční průměrná teplotní 

odchylka povrchu oceá-

nu a pevniny za období 

1986–2005. Barvy ozna-

čují různé soubory dat. 
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Globání roční průměrné 

změny hladiny oceánu 

vztažené k průměru za 

období 1986–2005 

v nejdelší časové řadě 

dat. Barvy označují růz-

né soubory dat. Všechny 

údaje jsou srovnány tak, 

aby měly stejnou hod-

notu v r. 1993, což je 

první rok zobrazování. 

Pokud je hodnoceno, 

jsou nejistoty indikovány 

barevným stínováním.

Atmosférické koncetrace skleníkových plynů oxidu uhličitého (CO2, zeleně), metanu (CH4, oranžově), oxidu dusného (N2O, čer-

veně) zjištěné na základě údajů z vrtných jader z ledovců (body v grafu) a z přímých měření (čáry v grafu).

náročnosti energetiky) dodávek ener-
gie ve světě.

Pokračující emise skleníkových plynů 
způsobí další oteplování a dlouhodo-
bé změny ve všech složkách klimatic-
kého systému, čímž se zvyšuje prav-
děpodobnost závažných všudypří-
tomných a nevratných dopadů na 
obyvatele a ekosystémy. Kumulativní 
emise CO2 do značné míry určují prů-

měrné globální oteplení povrchu kon-
cem 21. století a v následujícím období. 

Několik linií důkazů svědčí o silném, 
konzistentním a téměř lineárním 
vztahu mezi kumulativními emisemi 
CO2 a z nich plynoucí globální změ-
nou teploty do roku 2100.

Výsledky modelování ukazují, že pokud 
chceme omezit člověkem vyvolaný 

nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.
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Globální antropogenní emise z lesnictví a ostatních změn využití půdy stejně jako ze spalování fosilních paliv, produkce cemen-

tu a spalování ropných plynů na ropných polích. Kumulativní emise CO2 z těchto zdrojů a jejich nejistoty jsou znázorněny jako 

sloupečky a úsečky na pravé straně. Globální efekty akumulace emisí CH4 a N2O jsou ukázána na panelu c).

nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.



Severní Evropa
Teplota se zvyšuje mnohem rychleji 
než celosvětový průměr
Zmenšuje se pokrytí sněhem, u řek a 
jezer ledem
Zvyšují se průtoky řek
Druhy se přesouvají na sever
Zvyšují se výnosy plodin
Snižuje se poptávka po energii 
k vytápění
Zvyšuje se potenciál hydroenergetiky
Roste riziko škod v důsledku letních 
bouří
V létě narůstá cestovní ruch

Arktida
Teplota se zvyšuje mnohem rychleji 
než celosvětový průměr
Zmenšuje se pokrytí Severního 
ledového oceánu ledem
Zmenšuje se Grónský ledovec
Zmenšuje se rozloha permafrostu
Zvyšuje se riziko ztráty biologické 
rozmanitosti
Narůstá intenzita námořní dopravy a 
těžby ložisek ropy a zem. plynu

Pobřežní oblasti a regionální 
moře
Stoupá hladina moří
Zvyšuje se teplota mořské hladiny
Zvyšuje se kyselost moří
Druhy ryb a planktonu se šíří na 
sever
Probíhají změny ve společenstvích 
fytoplanktonu
Zvyšují se rizika pro rybí populace

Severozápadní Evropa
Zvyšuje se zimní úhrn srážek
Zvyšují se průtoky řek
Druhy se přesouvají na sever
Snižuje se poptávka po energii 
k vytápění
Roste riziko říčních a pobřežních 
záplav

Oblast Středozemního moře
Teplota se zvyšuje rychleji než 
evropský průměr
Snižuje se roční úhrn srážek
Snižují se průtoky řek
Zvyšuje se riziko ztráty biologické 
rozmanitosti
Roste riziko desertifikace
Roste poptávka po vodě 
k zemědělským účelům
Snižují se výnosy plodin
Zvyšuje se riziko lesních požárů
Roste úmrtnost v důsledku vln veder
Rozšiřují se stanoviště pro přenašeče 
v Evropě se nevyskytujících 
onemocnění
Snižuje se potenciál hydroenergetiky
Ubývá turistů v létě a roste turistický 
potenciál pro ostatní období

Horské oblasti
Teplota se zvyšuje rychleji než 
evropský průměr
Zmenšuje se rozsah a tloušťka 
ledovců
Zmenšuje se rozloha horského 
permafrostu
Rostlinné a živočišné druhy se šíří do 
vyšších nadmořských výšek
Vysoké riziko vyhynutí druhů v 
alpských oblastech
Zvyšuje se riziko půdní eroze
Ubývá lyžařské turistiky

Střední a východní Evropa
Nárůst extrémně vysokých teplot
Snižuje se letní úhrn srážek
Nárůst teploty vody
Zvyšuje se riziko lesních požárů
Snížení ekonomické hodnoty lesů

Zdroj: EEA, 2012
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OBR. 3: POZOROVANÉ A ODHADOVANÉ DOPADY ZMĚNY KLIMATU NA HLAVNÍ 
REGIONY V EVROPĚ

náročnosti energetiky) dodávek ener-
gie ve světě.

Pokračující emise skleníkových plynů 
způsobí další oteplování a dlouhodo-
bé změny ve všech složkách klimatic-
kého systému, čímž se zvyšuje prav-
děpodobnost závažných všudypří-
tomných a nevratných dopadů na 
obyvatele a ekosystémy. Kumulativní 
emise CO2 do značné míry určují prů-

měrné globální oteplení povrchu kon-
cem 21. století a v následujícím období. 

Několik linií důkazů svědčí o silném, 
konzistentním a téměř lineárním 
vztahu mezi kumulativními emisemi 
CO2 a z nich plynoucí globální změ-
nou teploty do roku 2100.

Výsledky modelování ukazují, že pokud 
chceme omezit člověkem vyvolaný 

Na obrázku 3 jsou souhrnně uvedeny pozorované a odhadované 

dopady změny klimatu na hlavní regiony v Evropě podle zprávy 

Evropské agentury pro životní prostředí (SOER 2015).

nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.



SITUACE V ČR 
Matematicko-fyzikální fakulta Univer-
zity Karlovy se zabývala situací 
v České republice. Její hlavní zjištění 
jsou tato:

    › zvýšení průměrných, maximál-
         ních i minimálních teplot
    › zvýšení počtu tropických nocí a 
         letních a tropických dnů
    › zvýšení počtu horkých vln
    › zesílení efektu městského 
         tepelného ostrova
    › snížení množství sněhu 
         v horských oblastech
    › zvýšení počtu epizod sucha
    › mírný posun v hodnocení rizika 
         požárů
    › nevýrazné změny pro srážky, 
         relativní vlhkost, rychlost větru a 
         sluneční svit

ANTROPOGENNÍ 
EMISE SKLENÍKOVÝCH 
PLYNŮ
Od dob před průmyslovou revolucí 
způsobily antropogenní emise sklení-
kových plynů velké zvýšení atmosfé-
rických koncentrací CO2, CH4, a N2O 
(obr. 1c). V období 1750–2011 ku-
mulativní antropogenní emise CO2 do 

atmosféry činily 2040±310 Gt. Asi 
40 % těchto emisí zůstává v atmosfé-
ře (880±35 Gt CO2), zbytek byl odčer-
pán z atmosféry a uložen na zemi (do 
rostlin a půdy) a v oceánu. Celkové 
antropogenní emise skleníkových ply-
nů se nadále zvyšovaly v období 
1970–2010 s větším absolutním pří-
růstkem v letech 2000 až 2010, a to 
navzdory rostoucímu počtu tzv. miti-
gačních opatření (tj. opatření, která se 
snaží snížit emise oproti jejich nere-
gulovanému vývoji, čili zmírnit změnu 
klimatu). Antropogenní emise sklení-
kových plynů za rok 2010 dosáhly 
49±4,5 Gt tzv. ekvivalentu CO2. Emise 
CO2 ze spalování fosilních paliv a 
z průmyslových procesů přispěly při-
bližně 78 % k celkovému zvýšení emisí 
skleníkových plynů v období 1970–2010, 
s podobným procentuálním příspěv-
kem ke zvýšení v období 2000–2010 
(obr. 4). V globálním měřítku byl eko-
nomický a populační růst nadále nej-
důležitější příčinou růstu emisí CO2 
způsobeného spalováním fosilních 
paliv. Nárůst způsobený růstem po-
čtu obyvatel v letech 2000–2010 zů-
stal zhruba shodný s předchozími 
třemi desetiletími, zatímco nárůst 
způsobený ekonomickým růstem 
prudce vzrostl. Zvýšené využívání uhlí 
obrátilo dlouhodobý trend postupné 
dekarbonizace (tj. snižování uhlíkové 
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nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.
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OBR. 4: CELKOVÉ ROČNÍ ANTROPOGENNÍ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

náročnosti energetiky) dodávek ener-
gie ve světě.

Pokračující emise skleníkových plynů 
způsobí další oteplování a dlouhodo-
bé změny ve všech složkách klimatic-
kého systému, čímž se zvyšuje prav-
děpodobnost závažných všudypří-
tomných a nevratných dopadů na 
obyvatele a ekosystémy. Kumulativní 
emise CO2 do značné míry určují prů-

měrné globální oteplení povrchu kon-
cem 21. století a v následujícím období. 

Několik linií důkazů svědčí o silném, 
konzistentním a téměř lineárním 
vztahu mezi kumulativními emisemi 
CO2 a z nich plynoucí globální změ-
nou teploty do roku 2100.

Výsledky modelování ukazují, že pokud 
chceme omezit člověkem vyvolaný 
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nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.



Pozorované oteplování

Skleníkové plyny

Další antropogenní vlivy

Kombinované antropogenní vlivy

°C 0,5 1,0-0,5

Přirozené vlivy

Přirozená vnitřní variabilita klimatu

OBR. 5: PŘÍSPĚVKY KE ZMĚNĚ POZOROVANÉ PŘÍZEMNÍ TEPLOTY

Emise i koncentrace jednotlivých skleníkových plynů se vyjadřují v ppm (part per million, 1 miliontina objemu vzduchu) nebo 
ppb (part per billion, 1 miliardtina objemu vzduchu), nebo v ekvivalentu CO2. V tomto druhém případě se plyny přepočítávají 
podle svého ohřívacího potenciálu, tedy jaká by byla koncentrace CO2, která by způsobila stejný ohřev.

Zpráva IPCC AR5 pracuje se 4 emisní-
mi scénáři zvanými RCP (Representa-
tive Concentration Pathways, repre-
zentativní průběhy vývoje koncentra-
cí), které popisují čtyři různé možnosti 
vývoje v 21. století, pokud jde o emise 
skleníkových plynů a jejich koncentra-
ce v atmosféře, emise dalších látek 

znečišťujících ovzduší a o využívání 
půdy. Scénáře RCP popisují scénář 
striktního omezení emisí (RCP2.6), 
dva přechodné scénáře (RCP4.5 a 
RCP6.0) a jeden scénář s velmi vyso-
kými emisemi skleníkových plynů 
(RCP8.5). Scénáře bez dalšího úsilí 
omezit emise (základní scénáře) vedou 

k situaci mezi RCP6.0 a RCP8.5. 
RCP2.6 je reprezentativní scénář, kte-
rý si klade za cíl udržet globální otep-
lování pravděpodobně nižší než 2 °C 
nad úrovní teploty před průmyslovou 
revolucí. Pro konec století vychází 
z jednotlivých scénářů další nárůst 

teploty o 0,3–4,8 °C a vzrůst hladiny 
moří o 0,3–1,0 m1. 

Globální emise skleníkových plynů 
podle jednotlivých složek jsou na 
obr. 4, podle jednotlivých hospodář-
ských sektorů na obr. 6 a podle 
světových regionů na obr. 7. 
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MEZINÁRODNÍ ÚMLU-
VY A VYJEDNÁVÁNÍ
V odpovědi na hrozbu změny klimatu 
byla v roce 1992 v Riu de Janeiro po-
depsána Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu (UNFCCC, UN Fra-
mework Convention on Climate 
Change), v níž se státy zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní 
ovlivnění klimatického systému“ (člá-
nek 2). Pokrok přinesl rok 1997, kdy 
byl v prosinci v japonském Kjótu po-
depsán protokol, v němž se průmys-
lově vyspělé státy zavázaly snížit emi-

se skleníkových plynů v letech 
2008–2012 o 5,2 % (průměr z tohoto 
pětiletého období) ve srovnání s ro-
kem 1990. Kjótský protokol je kritizo-
ván jako nedostatečný nástroj přede-
vším ze dvou důvodů. Nepřipojily se 
k němu Spojené státy a nevyžaduje 
žádná zmírňující opatření od rozvojo-
vých zemí včetně Číny, Indie, Brazílie. 
Dále se namítá, že předpokládané re-
dukce emisí skleníkových plynů, i kdy-
by jich dosáhlo, jsou příliš malé, než 
aby měly zásadnější vliv na zmírnění 
změny klimatu.

Celý proces pokračuje prostřednic-
tvím pravidelných ročních konferencí, 
které se postupně staly velkými klima-
tickými summity. Jsou označovány ja-
ko „konference stran UNFCCC“ (Con-
ference of the Parties, COP). Při 
jednáních o nahrazení Kjótského pro-
tokolu bylo dosaženo dílčího úspě-
chu na konferenci COP 15 v Kodani 
v roce 2009, kdy došlo ke shodě na li-
mitu maximálního zvýšení teploty – 
hranice byla stanovena na 2 °C. Tato 
skutečnost ale nestačila k nastolení 
nového „klimatického režimu“, který 
by se zasadil o silnou a skutečně glo-
bální ochranu klimatu. Veškerá po-
zornost a naděje se proto v roce 
2015 upínaly ke COP 21 v Paříži, kde 
měla být po několikaletých přípra-
vách přijata nová globální smlouva. 
Smlouva s platností od roku 2020 
měla stanovit závazná zmírňující (miti-
gační) opatření, především podstatné 
snížení emisí skleníkových plynů tak, 
aby zvýšení průměrné globální teplo-
ty zůstalo co nejníže pod hranicí 2 °C.  

V rámci přípravy na jednání o snižová-
ní emisí představila většina států svě-
ta vlastní národní příspěvky. Před pa-
řížskou konferencí již bylo jasné, že 
ohlášené národní příspěvky ke sníže-
ní celosvětové emisní zátěže, nejsou 
dostatečně ambiciózní.  Ovšem médii 

resonovala optimistická prohlášení 
prezidentů a předsedů vlád většiny 
států i představitelů hlavních světo-
vých organizací včetně OSN, OECD a 
mnoha dalších. Povzbudivým pří-
spěvkem do globální diskuse byla 
i v červnu 2015 vydaná encyklika pa-
peže Františka, „Laudato Si“, která dů-
razně nabádá globální vůdce, aby 
v Paříži dospěli k dobré dohodě.

ŘEŠENÍ PŘÍČIN 
A DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY: 
PAŘÍŽSKÁ DOHODA
Státy OSN se na prosincovém su-
mmitu v Paříži shodly, jak budou po-
stupovat při snižování své závislosti 
na fosilních palivech: uhlí, ropě a zem-
ním plynu. Nová globální dohoda, kte-
rá nahradí Kjótský protokol, je průlo-
movým závazkem. Poprvé se 
Evropa i USA, Čína, Indie a všechny 
členské státy OSN dohodly na společ-
ném postupu proti přibývání sklení-
kových plynů v atmosféře – a potaž-
mo proti globálním změnám 
podnebí. Neméně důležitou součástí 
dohody je i podpora adaptací na již 
nevyhnutelné změny a její financování.

Na zahájení konference vystoupilo 
150 vrcholných světových politiků a 
političek, největší počet v dějinách 
OSN. Mluvili zde prezidenti Obama a 
Si i premiér Sobotka. Jejich názory ve 
své řeči shrnul francouzský prezident 
Francois Hollande, který prohlásil, že 
„boj proti terorismu a boj proti klima-
tickým změnám jsou dvě největší glo-
bální výzvy, kterým musíme čelit.“ 

Podle světových mocností znamená 
dohoda „bod obratu pro celý svět“ 
(prezident Obama) či „historický krok 
vpřed“ (hlavní zmocněnec Číny) a po-
dle zástupců nejvíce postižených ze-
mí „naději pro přežití“ (ministr Mar-
shallových ostrovů). Podle premiéra 
Sobotky je dohoda přelomová tím, že 
zapojuje celé mezinárodní společen-
ství. Co se ale týče ambic snižování 
emisí skleníkových plynů, neodpovídá 
plně původní představě České re-
publiky, uvedl premiér.
 
V porovnání s Kjótským protokolem 
je Pařížská dohoda mnohem důklad-
nější a rozsáhlejší. Snižování emisí se 
týká nejen bohatých zemí , ale všech 
států světa – tentokrát vznikla oprav-
du globální spolupráce.

Státy světa se především dohodly, že 
budou snižovat svoji závislost na ubý-

vajících fosilních palivech – a tedy 
i svůj příspěvek ke znečištění našeho 
společného ovzduší. Své konkrétní, 
měřitelné závazky do Paříže přivezly 
EU, USA, Japonsko i hlavní rozvojové 
země.

Čína se například zavázala, že své 
emise začne snižovat dříve, než by 
dosáhla současného průměru Evrop-
ské unie. V přepočtu na obyvatele a 
bohatství země jsou závazky Číny, In-
die a dokonce Indonésie a Brazílie sil-
nější než plány, které v Paříži slíbila EU 
a USA.

Evropská unie se zavázala snížit emi-
se skleníkových plynů o nejméně 
40 % do roku 2030 ve srovnání s ro-
kem 1990. Přijala také závazný cíl zvý-
šit do roku 2030 podíl obnovitelných 
zdrojů na 27 % a indikativní cíl snížit 
spotřebu energie o 27 %.

Dohoda je právně závazná. Jednotlivé 
státy ji ještě musí ratifikovat. Ve větši-
ně zemí to ale bude jenom formalita. 
Dohoda nabude účinnosti, až ji potvr-
dí 55 států, které společně pokrývají 
alespoň 55 % světových emisí sklení-
kových plynů. Dohoda nicméně ne-
obsahuje sankce, spoléhá na tlak me-
zinárodního společenství a pravidel-
ný přezkum závazků.

Nemálo uhlí nebo ropy jsme už spálili 
a ještě pálit budeme. Proto meziná-
rodní společenství muselo především 
říci, kde narýsuje čáru: kde chceme, 
aby se přibývání skleníkových plynů 
zastavilo, a jaký růst globální teploty 
už nehodláme připustit. 

Pařížský summit se dohodl na hranici 
+2 °C oproti době před průmyslovou 
revolucí – přičemž snahy mají směřo-
vat k udržení oteplování na úrovni 
1,5 °C. To je důležité hlavně pro ost-
rovní státy, pro které každých několik 
centimetrů mořské hladiny znamená 
obrovský rozdíl. Nebo pro suché, 
chudé státy v Africe, kde každý stupeň 
připraví o živobytí miliony drobných 
rolníků. 

Pro srovnání: rozdíl mezi dneškem a 
vrcholem poslední doby ledové (tedy 
dobou, kdy dnešní Varšavu a Berlín 
pokrýval podobný polární ledovec, jaký 
je dnes v Antarktidě a Grónsku), činí 
4–7 °C. Samozřejmě opačným směrem.

Dohoda říká, že ve druhé polovině 
století bychom měli dosáhnout tak-
zvané uhlíkové neutrality. V zásadě to 
znamená, že do té doby přestaneme 
používat fosilní paliva. Nové skleníko-
vé plyny by měly vznikat pouze 
v množství, jaké příroda dokáže pohl-
covat. Některé státy OSN a také řada 
vědců nicméně namítá, že tento cíl je 
stanoven příliš vágně.

Množství fosilních paliv, které ještě 
můžeme spálit, aniž bychom stanove-
nou hranici překročili, vyčísluje uhlíko-
vý rozpočet, sestavený Mezivládním 
panelem pro změny klimatu.    Vědci 
upozorňují, že v zemi je třeba pone-
chat 88 % známých zásob uhlí, 35 % 
ropy a polovinu zásob plynu. 
Tabulka 1 ukazuje, kolik procent 
známých zásob fosilních paliv musí 
zůstat v zemi v jednotlivých částech 
světa podle propočtu, publikovaného 
v časopise Nature.

Období 1951–2010

náročnosti energetiky) dodávek ener-
gie ve světě.

Pokračující emise skleníkových plynů 
způsobí další oteplování a dlouhodo-
bé změny ve všech složkách klimatic-
kého systému, čímž se zvyšuje prav-
děpodobnost závažných všudypří-
tomných a nevratných dopadů na 
obyvatele a ekosystémy. Kumulativní 
emise CO2 do značné míry určují prů-

měrné globální oteplení povrchu kon-
cem 21. století a v následujícím období. 

Několik linií důkazů svědčí o silném, 
konzistentním a téměř lineárním 
vztahu mezi kumulativními emisemi 
CO2 a z nich plynoucí globální změ-
nou teploty do roku 2100.

Výsledky modelování ukazují, že pokud 
chceme omezit člověkem vyvolaný 

nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.



Zpráva IPCC AR5 pracuje se 4 emisní-
mi scénáři zvanými RCP (Representa-
tive Concentration Pathways, repre-
zentativní průběhy vývoje koncentra-
cí), které popisují čtyři různé možnosti 
vývoje v 21. století, pokud jde o emise 
skleníkových plynů a jejich koncentra-
ce v atmosféře, emise dalších látek 

znečišťujících ovzduší a o využívání 
půdy. Scénáře RCP popisují scénář 
striktního omezení emisí (RCP2.6), 
dva přechodné scénáře (RCP4.5 a 
RCP6.0) a jeden scénář s velmi vyso-
kými emisemi skleníkových plynů 
(RCP8.5). Scénáře bez dalšího úsilí 
omezit emise (základní scénáře) vedou 

k situaci mezi RCP6.0 a RCP8.5. 
RCP2.6 je reprezentativní scénář, kte-
rý si klade za cíl udržet globální otep-
lování pravděpodobně nižší než 2 °C 
nad úrovní teploty před průmyslovou 
revolucí. Pro konec století vychází 
z jednotlivých scénářů další nárůst 

teploty o 0,3–4,8 °C a vzrůst hladiny 
moří o 0,3–1,0 m1. 

Globální emise skleníkových plynů 
podle jednotlivých složek jsou na 
obr. 4, podle jednotlivých hospodář-
ských sektorů na obr. 6 a podle 
světových regionů na obr. 7. 
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OBR. 6: GLOBÁLNÍ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ PODLE SEKTORŮ

OBR. 7: GLOBÁLNÍ EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ PODLE SVĚTOVÝCH REGIONŮ

1 Označení scénářů odpovídá zvýšenému radiačnímu působení (viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Radiační_působení) skleníko-
vých plynů ve W/m2 úměrně jejich koncentracím. Zdroj: McGlade, C.; Ekins, P.: The geographical distribution of fossil fuels 
unused when limiting global warming to 2 °C. Nature, vol. 517, 2015.

MEZINÁRODNÍ ÚMLU-
VY A VYJEDNÁVÁNÍ
V odpovědi na hrozbu změny klimatu 
byla v roce 1992 v Riu de Janeiro po-
depsána Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu (UNFCCC, UN Fra-
mework Convention on Climate 
Change), v níž se státy zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní 
ovlivnění klimatického systému“ (člá-
nek 2). Pokrok přinesl rok 1997, kdy 
byl v prosinci v japonském Kjótu po-
depsán protokol, v němž se průmys-
lově vyspělé státy zavázaly snížit emi-

se skleníkových plynů v letech 
2008–2012 o 5,2 % (průměr z tohoto 
pětiletého období) ve srovnání s ro-
kem 1990. Kjótský protokol je kritizo-
ván jako nedostatečný nástroj přede-
vším ze dvou důvodů. Nepřipojily se 
k němu Spojené státy a nevyžaduje 
žádná zmírňující opatření od rozvojo-
vých zemí včetně Číny, Indie, Brazílie. 
Dále se namítá, že předpokládané re-
dukce emisí skleníkových plynů, i kdy-
by jich dosáhlo, jsou příliš malé, než 
aby měly zásadnější vliv na zmírnění 
změny klimatu.

Celý proces pokračuje prostřednic-
tvím pravidelných ročních konferencí, 
které se postupně staly velkými klima-
tickými summity. Jsou označovány ja-
ko „konference stran UNFCCC“ (Con-
ference of the Parties, COP). Při 
jednáních o nahrazení Kjótského pro-
tokolu bylo dosaženo dílčího úspě-
chu na konferenci COP 15 v Kodani 
v roce 2009, kdy došlo ke shodě na li-
mitu maximálního zvýšení teploty – 
hranice byla stanovena na 2 °C. Tato 
skutečnost ale nestačila k nastolení 
nového „klimatického režimu“, který 
by se zasadil o silnou a skutečně glo-
bální ochranu klimatu. Veškerá po-
zornost a naděje se proto v roce 
2015 upínaly ke COP 21 v Paříži, kde 
měla být po několikaletých přípra-
vách přijata nová globální smlouva. 
Smlouva s platností od roku 2020 
měla stanovit závazná zmírňující (miti-
gační) opatření, především podstatné 
snížení emisí skleníkových plynů tak, 
aby zvýšení průměrné globální teplo-
ty zůstalo co nejníže pod hranicí 2 °C.  

V rámci přípravy na jednání o snižová-
ní emisí představila většina států svě-
ta vlastní národní příspěvky. Před pa-
řížskou konferencí již bylo jasné, že 
ohlášené národní příspěvky ke sníže-
ní celosvětové emisní zátěže, nejsou 
dostatečně ambiciózní.  Ovšem médii 

resonovala optimistická prohlášení 
prezidentů a předsedů vlád většiny 
států i představitelů hlavních světo-
vých organizací včetně OSN, OECD a 
mnoha dalších. Povzbudivým pří-
spěvkem do globální diskuse byla 
i v červnu 2015 vydaná encyklika pa-
peže Františka, „Laudato Si“, která dů-
razně nabádá globální vůdce, aby 
v Paříži dospěli k dobré dohodě.

ŘEŠENÍ PŘÍČIN 
A DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY: 
PAŘÍŽSKÁ DOHODA
Státy OSN se na prosincovém su-
mmitu v Paříži shodly, jak budou po-
stupovat při snižování své závislosti 
na fosilních palivech: uhlí, ropě a zem-
ním plynu. Nová globální dohoda, kte-
rá nahradí Kjótský protokol, je průlo-
movým závazkem. Poprvé se 
Evropa i USA, Čína, Indie a všechny 
členské státy OSN dohodly na společ-
ném postupu proti přibývání sklení-
kových plynů v atmosféře – a potaž-
mo proti globálním změnám 
podnebí. Neméně důležitou součástí 
dohody je i podpora adaptací na již 
nevyhnutelné změny a její financování.

Na zahájení konference vystoupilo 
150 vrcholných světových politiků a 
političek, největší počet v dějinách 
OSN. Mluvili zde prezidenti Obama a 
Si i premiér Sobotka. Jejich názory ve 
své řeči shrnul francouzský prezident 
Francois Hollande, který prohlásil, že 
„boj proti terorismu a boj proti klima-
tickým změnám jsou dvě největší glo-
bální výzvy, kterým musíme čelit.“ 

Podle světových mocností znamená 
dohoda „bod obratu pro celý svět“ 
(prezident Obama) či „historický krok 
vpřed“ (hlavní zmocněnec Číny) a po-
dle zástupců nejvíce postižených ze-
mí „naději pro přežití“ (ministr Mar-
shallových ostrovů). Podle premiéra 
Sobotky je dohoda přelomová tím, že 
zapojuje celé mezinárodní společen-
ství. Co se ale týče ambic snižování 
emisí skleníkových plynů, neodpovídá 
plně původní představě České re-
publiky, uvedl premiér.
 
V porovnání s Kjótským protokolem 
je Pařížská dohoda mnohem důklad-
nější a rozsáhlejší. Snižování emisí se 
týká nejen bohatých zemí , ale všech 
států světa – tentokrát vznikla oprav-
du globální spolupráce.

Státy světa se především dohodly, že 
budou snižovat svoji závislost na ubý-

vajících fosilních palivech – a tedy 
i svůj příspěvek ke znečištění našeho 
společného ovzduší. Své konkrétní, 
měřitelné závazky do Paříže přivezly 
EU, USA, Japonsko i hlavní rozvojové 
země.

Čína se například zavázala, že své 
emise začne snižovat dříve, než by 
dosáhla současného průměru Evrop-
ské unie. V přepočtu na obyvatele a 
bohatství země jsou závazky Číny, In-
die a dokonce Indonésie a Brazílie sil-
nější než plány, které v Paříži slíbila EU 
a USA.

Evropská unie se zavázala snížit emi-
se skleníkových plynů o nejméně 
40 % do roku 2030 ve srovnání s ro-
kem 1990. Přijala také závazný cíl zvý-
šit do roku 2030 podíl obnovitelných 
zdrojů na 27 % a indikativní cíl snížit 
spotřebu energie o 27 %.

Dohoda je právně závazná. Jednotlivé 
státy ji ještě musí ratifikovat. Ve větši-
ně zemí to ale bude jenom formalita. 
Dohoda nabude účinnosti, až ji potvr-
dí 55 států, které společně pokrývají 
alespoň 55 % světových emisí sklení-
kových plynů. Dohoda nicméně ne-
obsahuje sankce, spoléhá na tlak me-
zinárodního společenství a pravidel-
ný přezkum závazků.

Nemálo uhlí nebo ropy jsme už spálili 
a ještě pálit budeme. Proto meziná-
rodní společenství muselo především 
říci, kde narýsuje čáru: kde chceme, 
aby se přibývání skleníkových plynů 
zastavilo, a jaký růst globální teploty 
už nehodláme připustit. 

Pařížský summit se dohodl na hranici 
+2 °C oproti době před průmyslovou 
revolucí – přičemž snahy mají směřo-
vat k udržení oteplování na úrovni 
1,5 °C. To je důležité hlavně pro ost-
rovní státy, pro které každých několik 
centimetrů mořské hladiny znamená 
obrovský rozdíl. Nebo pro suché, 
chudé státy v Africe, kde každý stupeň 
připraví o živobytí miliony drobných 
rolníků. 

Pro srovnání: rozdíl mezi dneškem a 
vrcholem poslední doby ledové (tedy 
dobou, kdy dnešní Varšavu a Berlín 
pokrýval podobný polární ledovec, jaký 
je dnes v Antarktidě a Grónsku), činí 
4–7 °C. Samozřejmě opačným směrem.

Dohoda říká, že ve druhé polovině 
století bychom měli dosáhnout tak-
zvané uhlíkové neutrality. V zásadě to 
znamená, že do té doby přestaneme 
používat fosilní paliva. Nové skleníko-
vé plyny by měly vznikat pouze 
v množství, jaké příroda dokáže pohl-
covat. Některé státy OSN a také řada 
vědců nicméně namítá, že tento cíl je 
stanoven příliš vágně.

Množství fosilních paliv, které ještě 
můžeme spálit, aniž bychom stanove-
nou hranici překročili, vyčísluje uhlíko-
vý rozpočet, sestavený Mezivládním 
panelem pro změny klimatu.    Vědci 
upozorňují, že v zemi je třeba pone-
chat 88 % známých zásob uhlí, 35 % 
ropy a polovinu zásob plynu. 
Tabulka 1 ukazuje, kolik procent 
známých zásob fosilních paliv musí 
zůstat v zemi v jednotlivých částech 
světa podle propočtu, publikovaného 
v časopise Nature.

Emise v milionech tun

náročnosti energetiky) dodávek ener-
gie ve světě.

Pokračující emise skleníkových plynů 
způsobí další oteplování a dlouhodo-
bé změny ve všech složkách klimatic-
kého systému, čímž se zvyšuje prav-
děpodobnost závažných všudypří-
tomných a nevratných dopadů na 
obyvatele a ekosystémy. Kumulativní 
emise CO2 do značné míry určují prů-

měrné globální oteplení povrchu kon-
cem 21. století a v následujícím období. 

Několik linií důkazů svědčí o silném, 
konzistentním a téměř lineárním 
vztahu mezi kumulativními emisemi 
CO2 a z nich plynoucí globální změ-
nou teploty do roku 2100.

Výsledky modelování ukazují, že pokud 
chceme omezit člověkem vyvolaný 

nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Radia%C4%8Dn%C3%AD_p%C5%AFsoben%C3%AD


Hlavními emitenty skleníkových plynů 
jsou v současnosti Čína (25 % 
z globálního úhrnu; 11 Gt ročně) a 
USA (14,4 %; 6,2 Gt) následovány Indií, 
Ruskou federací, Japonskem, Brazílií a 
Německem. Evropská unie se podílí 
11 %. V roce 2014 byla koncentrace 
skleníkových plynů v ovzduší přibližně 
450 ppm ekvivalentu CO2. Samotný 
CO2 přesáhl v roce 2015, bráno 
v globálním průměru, koncentraci 400 
ppm (koncentrace předprůmyslová 
byla 280 ppm). Dobrou zprávou je, že 
v roce 2014 globální emise CO2 

možná nestouply: podle zprávy Mezi-
národní energetické agentury měly 
hodnotu 32,3 Gt, což je stejně jako 
v r. 2013. Bylo by to poprvé v historii, 
kdy došlo k rozdvojení (decoupling) 
křivek ekonomického růstu, který 
stoupl o 3 % (měřeno světovým HDP), 
a produkcí globálních emisí. Největ-
ším zdrojem emisí skleníkových plynů 
je energetika (viz obr. 6), jež je páteří 
současné ekonomiky. Fosilní paliva 
jsou v současné době zdrojem téměř 
čtyř pětin globálně spotřebované 
energie. 

Odhadem až 1,2 miliadry lidí nemá přístup k elektrické 
energii a až 2,8 miliadry lidí spoléhá při vaření a vytápění 
na tradiční biomasu (tj. spalování dřeva, dřevěného uhlí a 
sušeného zvířecího trusu).

Jaderná energie
Obnovitelné zdroje energie (OZE)
Fosilní paliva

Tradiční OZE
Moderní OZE

Biopaliva
Biomasa / větrná / solární / geotermální elektřina
Vodní energie
Biomasa / geotermální / solární zdroj tepla

2,6 %
19,1 %
78,3 %

9 %
10,1 %

0,8 %
1,3 %
3,9 %
4,1 %

OBR. 8: GLOBÁLNÍ ZDROJE ENERGIE

Úvahy o „nové energetice“ se soustře-
ďují především na otázku obnovitel-
ných zdrojů. Jak je vidět z obrázku 8, 
jejich podíl je dosud malý, ale převáž-
ně se soudí, že jejich potenciál je do-

statečný pro budoucí pokrytí veškeré 
energetické potřeby globální ekono-
miky. Pro optimisticky laděný výsledek 
svědčí i vysoká míra růstu hlavních 
zdrojů, jak jsou zachyceny na obr. 9.
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MEZINÁRODNÍ ÚMLU-
VY A VYJEDNÁVÁNÍ
V odpovědi na hrozbu změny klimatu 
byla v roce 1992 v Riu de Janeiro po-
depsána Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu (UNFCCC, UN Fra-
mework Convention on Climate 
Change), v níž se státy zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní 
ovlivnění klimatického systému“ (člá-
nek 2). Pokrok přinesl rok 1997, kdy 
byl v prosinci v japonském Kjótu po-
depsán protokol, v němž se průmys-
lově vyspělé státy zavázaly snížit emi-

se skleníkových plynů v letech 
2008–2012 o 5,2 % (průměr z tohoto 
pětiletého období) ve srovnání s ro-
kem 1990. Kjótský protokol je kritizo-
ván jako nedostatečný nástroj přede-
vším ze dvou důvodů. Nepřipojily se 
k němu Spojené státy a nevyžaduje 
žádná zmírňující opatření od rozvojo-
vých zemí včetně Číny, Indie, Brazílie. 
Dále se namítá, že předpokládané re-
dukce emisí skleníkových plynů, i kdy-
by jich dosáhlo, jsou příliš malé, než 
aby měly zásadnější vliv na zmírnění 
změny klimatu.

Celý proces pokračuje prostřednic-
tvím pravidelných ročních konferencí, 
které se postupně staly velkými klima-
tickými summity. Jsou označovány ja-
ko „konference stran UNFCCC“ (Con-
ference of the Parties, COP). Při 
jednáních o nahrazení Kjótského pro-
tokolu bylo dosaženo dílčího úspě-
chu na konferenci COP 15 v Kodani 
v roce 2009, kdy došlo ke shodě na li-
mitu maximálního zvýšení teploty – 
hranice byla stanovena na 2 °C. Tato 
skutečnost ale nestačila k nastolení 
nového „klimatického režimu“, který 
by se zasadil o silnou a skutečně glo-
bální ochranu klimatu. Veškerá po-
zornost a naděje se proto v roce 
2015 upínaly ke COP 21 v Paříži, kde 
měla být po několikaletých přípra-
vách přijata nová globální smlouva. 
Smlouva s platností od roku 2020 
měla stanovit závazná zmírňující (miti-
gační) opatření, především podstatné 
snížení emisí skleníkových plynů tak, 
aby zvýšení průměrné globální teplo-
ty zůstalo co nejníže pod hranicí 2 °C.  

V rámci přípravy na jednání o snižová-
ní emisí představila většina států svě-
ta vlastní národní příspěvky. Před pa-
řížskou konferencí již bylo jasné, že 
ohlášené národní příspěvky ke sníže-
ní celosvětové emisní zátěže, nejsou 
dostatečně ambiciózní.  Ovšem médii 

resonovala optimistická prohlášení 
prezidentů a předsedů vlád většiny 
států i představitelů hlavních světo-
vých organizací včetně OSN, OECD a 
mnoha dalších. Povzbudivým pří-
spěvkem do globální diskuse byla 
i v červnu 2015 vydaná encyklika pa-
peže Františka, „Laudato Si“, která dů-
razně nabádá globální vůdce, aby 
v Paříži dospěli k dobré dohodě.

ŘEŠENÍ PŘÍČIN 
A DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY: 
PAŘÍŽSKÁ DOHODA
Státy OSN se na prosincovém su-
mmitu v Paříži shodly, jak budou po-
stupovat při snižování své závislosti 
na fosilních palivech: uhlí, ropě a zem-
ním plynu. Nová globální dohoda, kte-
rá nahradí Kjótský protokol, je průlo-
movým závazkem. Poprvé se 
Evropa i USA, Čína, Indie a všechny 
členské státy OSN dohodly na společ-
ném postupu proti přibývání sklení-
kových plynů v atmosféře – a potaž-
mo proti globálním změnám 
podnebí. Neméně důležitou součástí 
dohody je i podpora adaptací na již 
nevyhnutelné změny a její financování.

Na zahájení konference vystoupilo 
150 vrcholných světových politiků a 
političek, největší počet v dějinách 
OSN. Mluvili zde prezidenti Obama a 
Si i premiér Sobotka. Jejich názory ve 
své řeči shrnul francouzský prezident 
Francois Hollande, který prohlásil, že 
„boj proti terorismu a boj proti klima-
tickým změnám jsou dvě největší glo-
bální výzvy, kterým musíme čelit.“ 

Podle světových mocností znamená 
dohoda „bod obratu pro celý svět“ 
(prezident Obama) či „historický krok 
vpřed“ (hlavní zmocněnec Číny) a po-
dle zástupců nejvíce postižených ze-
mí „naději pro přežití“ (ministr Mar-
shallových ostrovů). Podle premiéra 
Sobotky je dohoda přelomová tím, že 
zapojuje celé mezinárodní společen-
ství. Co se ale týče ambic snižování 
emisí skleníkových plynů, neodpovídá 
plně původní představě České re-
publiky, uvedl premiér.
 
V porovnání s Kjótským protokolem 
je Pařížská dohoda mnohem důklad-
nější a rozsáhlejší. Snižování emisí se 
týká nejen bohatých zemí , ale všech 
států světa – tentokrát vznikla oprav-
du globální spolupráce.

Státy světa se především dohodly, že 
budou snižovat svoji závislost na ubý-
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i svůj příspěvek ke znečištění našeho 
společného ovzduší. Své konkrétní, 
měřitelné závazky do Paříže přivezly 
EU, USA, Japonsko i hlavní rozvojové 
země.

Čína se například zavázala, že své 
emise začne snižovat dříve, než by 
dosáhla současného průměru Evrop-
ské unie. V přepočtu na obyvatele a 
bohatství země jsou závazky Číny, In-
die a dokonce Indonésie a Brazílie sil-
nější než plány, které v Paříži slíbila EU 
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ně zemí to ale bude jenom formalita. 
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alespoň 55 % světových emisí sklení-
kových plynů. Dohoda nicméně ne-
obsahuje sankce, spoléhá na tlak me-
zinárodního společenství a pravidel-
ný přezkum závazků.

Nemálo uhlí nebo ropy jsme už spálili 
a ještě pálit budeme. Proto meziná-
rodní společenství muselo především 
říci, kde narýsuje čáru: kde chceme, 
aby se přibývání skleníkových plynů 
zastavilo, a jaký růst globální teploty 
už nehodláme připustit. 

Pařížský summit se dohodl na hranici 
+2 °C oproti době před průmyslovou 
revolucí – přičemž snahy mají směřo-
vat k udržení oteplování na úrovni 
1,5 °C. To je důležité hlavně pro ost-
rovní státy, pro které každých několik 
centimetrů mořské hladiny znamená 
obrovský rozdíl. Nebo pro suché, 
chudé státy v Africe, kde každý stupeň 
připraví o živobytí miliony drobných 
rolníků. 

Pro srovnání: rozdíl mezi dneškem a 
vrcholem poslední doby ledové (tedy 
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pokrýval podobný polární ledovec, jaký 
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Dohoda říká, že ve druhé polovině 
století bychom měli dosáhnout tak-
zvané uhlíkové neutrality. V zásadě to 
znamená, že do té doby přestaneme 
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vé plyny by měly vznikat pouze 
v množství, jaké příroda dokáže pohl-
covat. Některé státy OSN a také řada 
vědců nicméně namítá, že tento cíl je 
stanoven příliš vágně.

Množství fosilních paliv, které ještě 
můžeme spálit, aniž bychom stanove-
nou hranici překročili, vyčísluje uhlíko-
vý rozpočet, sestavený Mezivládním 
panelem pro změny klimatu.    Vědci 
upozorňují, že v zemi je třeba pone-
chat 88 % známých zásob uhlí, 35 % 
ropy a polovinu zásob plynu. 
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zůstat v zemi v jednotlivých částech 
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CO2 a z nich plynoucí globální změ-
nou teploty do roku 2100.

Výsledky modelování ukazují, že pokud 
chceme omezit člověkem vyvolaný 

nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.
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MEZINÁRODNÍ ÚMLU-
VY A VYJEDNÁVÁNÍ
V odpovědi na hrozbu změny klimatu 
byla v roce 1992 v Riu de Janeiro po-
depsána Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu (UNFCCC, UN Fra-
mework Convention on Climate 
Change), v níž se státy zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní 
ovlivnění klimatického systému“ (člá-
nek 2). Pokrok přinesl rok 1997, kdy 
byl v prosinci v japonském Kjótu po-
depsán protokol, v němž se průmys-
lově vyspělé státy zavázaly snížit emi-

se skleníkových plynů v letech 
2008–2012 o 5,2 % (průměr z tohoto 
pětiletého období) ve srovnání s ro-
kem 1990. Kjótský protokol je kritizo-
ván jako nedostatečný nástroj přede-
vším ze dvou důvodů. Nepřipojily se 
k němu Spojené státy a nevyžaduje 
žádná zmírňující opatření od rozvojo-
vých zemí včetně Číny, Indie, Brazílie. 
Dále se namítá, že předpokládané re-
dukce emisí skleníkových plynů, i kdy-
by jich dosáhlo, jsou příliš malé, než 
aby měly zásadnější vliv na zmírnění 
změny klimatu.
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Celý proces pokračuje prostřednic-
tvím pravidelných ročních konferencí, 
které se postupně staly velkými klima-
tickými summity. Jsou označovány ja-
ko „konference stran UNFCCC“ (Con-
ference of the Parties, COP). Při 
jednáních o nahrazení Kjótského pro-
tokolu bylo dosaženo dílčího úspě-
chu na konferenci COP 15 v Kodani 
v roce 2009, kdy došlo ke shodě na li-
mitu maximálního zvýšení teploty – 
hranice byla stanovena na 2 °C. Tato 
skutečnost ale nestačila k nastolení 
nového „klimatického režimu“, který 
by se zasadil o silnou a skutečně glo-
bální ochranu klimatu. Veškerá po-
zornost a naděje se proto v roce 
2015 upínaly ke COP 21 v Paříži, kde 
měla být po několikaletých přípra-
vách přijata nová globální smlouva. 
Smlouva s platností od roku 2020 
měla stanovit závazná zmírňující (miti-
gační) opatření, především podstatné 
snížení emisí skleníkových plynů tak, 
aby zvýšení průměrné globální teplo-
ty zůstalo co nejníže pod hranicí 2 °C.  

V rámci přípravy na jednání o snižová-
ní emisí představila většina států svě-
ta vlastní národní příspěvky. Před pa-
řížskou konferencí již bylo jasné, že 
ohlášené národní příspěvky ke sníže-
ní celosvětové emisní zátěže, nejsou 
dostatečně ambiciózní.  Ovšem médii 

resonovala optimistická prohlášení 
prezidentů a předsedů vlád většiny 
států i představitelů hlavních světo-
vých organizací včetně OSN, OECD a 
mnoha dalších. Povzbudivým pří-
spěvkem do globální diskuse byla 
i v červnu 2015 vydaná encyklika pa-
peže Františka, „Laudato Si“, která dů-
razně nabádá globální vůdce, aby 
v Paříži dospěli k dobré dohodě.

ŘEŠENÍ PŘÍČIN 
A DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY: 
PAŘÍŽSKÁ DOHODA
Státy OSN se na prosincovém su-
mmitu v Paříži shodly, jak budou po-
stupovat při snižování své závislosti 
na fosilních palivech: uhlí, ropě a zem-
ním plynu. Nová globální dohoda, kte-
rá nahradí Kjótský protokol, je průlo-
movým závazkem. Poprvé se 
Evropa i USA, Čína, Indie a všechny 
členské státy OSN dohodly na společ-
ném postupu proti přibývání sklení-
kových plynů v atmosféře – a potaž-
mo proti globálním změnám 
podnebí. Neméně důležitou součástí 
dohody je i podpora adaptací na již 
nevyhnutelné změny a její financování.

Na zahájení konference vystoupilo 
150 vrcholných světových politiků a 
političek, největší počet v dějinách 
OSN. Mluvili zde prezidenti Obama a 
Si i premiér Sobotka. Jejich názory ve 
své řeči shrnul francouzský prezident 
Francois Hollande, který prohlásil, že 
„boj proti terorismu a boj proti klima-
tickým změnám jsou dvě největší glo-
bální výzvy, kterým musíme čelit.“ 

Podle světových mocností znamená 
dohoda „bod obratu pro celý svět“ 
(prezident Obama) či „historický krok 
vpřed“ (hlavní zmocněnec Číny) a po-
dle zástupců nejvíce postižených ze-
mí „naději pro přežití“ (ministr Mar-
shallových ostrovů). Podle premiéra 
Sobotky je dohoda přelomová tím, že 
zapojuje celé mezinárodní společen-
ství. Co se ale týče ambic snižování 
emisí skleníkových plynů, neodpovídá 
plně původní představě České re-
publiky, uvedl premiér.
 
V porovnání s Kjótským protokolem 
je Pařížská dohoda mnohem důklad-
nější a rozsáhlejší. Snižování emisí se 
týká nejen bohatých zemí , ale všech 
států světa – tentokrát vznikla oprav-
du globální spolupráce.

Státy světa se především dohodly, že 
budou snižovat svoji závislost na ubý-

vajících fosilních palivech – a tedy 
i svůj příspěvek ke znečištění našeho 
společného ovzduší. Své konkrétní, 
měřitelné závazky do Paříže přivezly 
EU, USA, Japonsko i hlavní rozvojové 
země.

Čína se například zavázala, že své 
emise začne snižovat dříve, než by 
dosáhla současného průměru Evrop-
ské unie. V přepočtu na obyvatele a 
bohatství země jsou závazky Číny, In-
die a dokonce Indonésie a Brazílie sil-
nější než plány, které v Paříži slíbila EU 
a USA.

Evropská unie se zavázala snížit emi-
se skleníkových plynů o nejméně 
40 % do roku 2030 ve srovnání s ro-
kem 1990. Přijala také závazný cíl zvý-
šit do roku 2030 podíl obnovitelných 
zdrojů na 27 % a indikativní cíl snížit 
spotřebu energie o 27 %.

Dohoda je právně závazná. Jednotlivé 
státy ji ještě musí ratifikovat. Ve větši-
ně zemí to ale bude jenom formalita. 
Dohoda nabude účinnosti, až ji potvr-
dí 55 států, které společně pokrývají 
alespoň 55 % světových emisí sklení-
kových plynů. Dohoda nicméně ne-
obsahuje sankce, spoléhá na tlak me-
zinárodního společenství a pravidel-
ný přezkum závazků.

Nemálo uhlí nebo ropy jsme už spálili 
a ještě pálit budeme. Proto meziná-
rodní společenství muselo především 
říci, kde narýsuje čáru: kde chceme, 
aby se přibývání skleníkových plynů 
zastavilo, a jaký růst globální teploty 
už nehodláme připustit. 

Pařížský summit se dohodl na hranici 
+2 °C oproti době před průmyslovou 
revolucí – přičemž snahy mají směřo-
vat k udržení oteplování na úrovni 
1,5 °C. To je důležité hlavně pro ost-
rovní státy, pro které každých několik 
centimetrů mořské hladiny znamená 
obrovský rozdíl. Nebo pro suché, 
chudé státy v Africe, kde každý stupeň 
připraví o živobytí miliony drobných 
rolníků. 

Pro srovnání: rozdíl mezi dneškem a 
vrcholem poslední doby ledové (tedy 
dobou, kdy dnešní Varšavu a Berlín 
pokrýval podobný polární ledovec, jaký 
je dnes v Antarktidě a Grónsku), činí 
4–7 °C. Samozřejmě opačným směrem.

Dohoda říká, že ve druhé polovině 
století bychom měli dosáhnout tak-
zvané uhlíkové neutrality. V zásadě to 
znamená, že do té doby přestaneme 
používat fosilní paliva. Nové skleníko-
vé plyny by měly vznikat pouze 
v množství, jaké příroda dokáže pohl-
covat. Některé státy OSN a také řada 
vědců nicméně namítá, že tento cíl je 
stanoven příliš vágně.

Množství fosilních paliv, které ještě 
můžeme spálit, aniž bychom stanove-
nou hranici překročili, vyčísluje uhlíko-
vý rozpočet, sestavený Mezivládním 
panelem pro změny klimatu.    Vědci 
upozorňují, že v zemi je třeba pone-
chat 88 % známých zásob uhlí, 35 % 
ropy a polovinu zásob plynu. 
Tabulka 1 ukazuje, kolik procent 
známých zásob fosilních paliv musí 
zůstat v zemi v jednotlivých částech 
světa podle propočtu, publikovaného 
v časopise Nature.

náročnosti energetiky) dodávek ener-
gie ve světě.

Pokračující emise skleníkových plynů 
způsobí další oteplování a dlouhodo-
bé změny ve všech složkách klimatic-
kého systému, čímž se zvyšuje prav-
děpodobnost závažných všudypří-
tomných a nevratných dopadů na 
obyvatele a ekosystémy. Kumulativní 
emise CO2 do značné míry určují prů-

měrné globální oteplení povrchu kon-
cem 21. století a v následujícím období. 

Několik linií důkazů svědčí o silném, 
konzistentním a téměř lineárním 
vztahu mezi kumulativními emisemi 
CO2 a z nich plynoucí globální změ-
nou teploty do roku 2100.

Výsledky modelování ukazují, že pokud 
chceme omezit člověkem vyvolaný 

nárůst globální teploty na úroveň, 
která by snad ještě nemusela být ex-
trémně nebezpečná – tedy na oteple-
ní o méně než 2 °C ve srovnání s ob-
dobím 1861–1880 – s pravděpodob-
ností ≥ 66 %, bude to vyžadovat, aby-

chom nepřekročili množství přibližně 
2 900 Gt všech antropogenních emisí 
CO2 vypuštěných od roku 1870. Při-
tom do roku 2011 jsme jich vypustili 
již 2 000 Gt.



MEZINÁRODNÍ ÚMLU-
VY A VYJEDNÁVÁNÍ
V odpovědi na hrozbu změny klimatu 
byla v roce 1992 v Riu de Janeiro po-
depsána Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu (UNFCCC, UN Fra-
mework Convention on Climate 
Change), v níž se státy zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní 
ovlivnění klimatického systému“ (člá-
nek 2). Pokrok přinesl rok 1997, kdy 
byl v prosinci v japonském Kjótu po-
depsán protokol, v němž se průmys-
lově vyspělé státy zavázaly snížit emi-

se skleníkových plynů v letech 
2008–2012 o 5,2 % (průměr z tohoto 
pětiletého období) ve srovnání s ro-
kem 1990. Kjótský protokol je kritizo-
ván jako nedostatečný nástroj přede-
vším ze dvou důvodů. Nepřipojily se 
k němu Spojené státy a nevyžaduje 
žádná zmírňující opatření od rozvojo-
vých zemí včetně Číny, Indie, Brazílie. 
Dále se namítá, že předpokládané re-
dukce emisí skleníkových plynů, i kdy-
by jich dosáhlo, jsou příliš malé, než 
aby měly zásadnější vliv na zmírnění 
změny klimatu.
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Celý proces pokračuje prostřednic-
tvím pravidelných ročních konferencí, 
které se postupně staly velkými klima-
tickými summity. Jsou označovány ja-
ko „konference stran UNFCCC“ (Con-
ference of the Parties, COP). Při 
jednáních o nahrazení Kjótského pro-
tokolu bylo dosaženo dílčího úspě-
chu na konferenci COP 15 v Kodani 
v roce 2009, kdy došlo ke shodě na li-
mitu maximálního zvýšení teploty – 
hranice byla stanovena na 2 °C. Tato 
skutečnost ale nestačila k nastolení 
nového „klimatického režimu“, který 
by se zasadil o silnou a skutečně glo-
bální ochranu klimatu. Veškerá po-
zornost a naděje se proto v roce 
2015 upínaly ke COP 21 v Paříži, kde 
měla být po několikaletých přípra-
vách přijata nová globální smlouva. 
Smlouva s platností od roku 2020 
měla stanovit závazná zmírňující (miti-
gační) opatření, především podstatné 
snížení emisí skleníkových plynů tak, 
aby zvýšení průměrné globální teplo-
ty zůstalo co nejníže pod hranicí 2 °C.  

V rámci přípravy na jednání o snižová-
ní emisí představila většina států svě-
ta vlastní národní příspěvky. Před pa-
řížskou konferencí již bylo jasné, že 
ohlášené národní příspěvky ke sníže-
ní celosvětové emisní zátěže, nejsou 
dostatečně ambiciózní.  Ovšem médii 

resonovala optimistická prohlášení 
prezidentů a předsedů vlád většiny 
států i představitelů hlavních světo-
vých organizací včetně OSN, OECD a 
mnoha dalších. Povzbudivým pří-
spěvkem do globální diskuse byla 
i v červnu 2015 vydaná encyklika pa-
peže Františka, „Laudato Si“, která dů-
razně nabádá globální vůdce, aby 
v Paříži dospěli k dobré dohodě.

ŘEŠENÍ PŘÍČIN 
A DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY: 
PAŘÍŽSKÁ DOHODA
Státy OSN se na prosincovém su-
mmitu v Paříži shodly, jak budou po-
stupovat při snižování své závislosti 
na fosilních palivech: uhlí, ropě a zem-
ním plynu. Nová globální dohoda, kte-
rá nahradí Kjótský protokol, je průlo-
movým závazkem. Poprvé se 
Evropa i USA, Čína, Indie a všechny 
členské státy OSN dohodly na společ-
ném postupu proti přibývání sklení-
kových plynů v atmosféře – a potaž-
mo proti globálním změnám 
podnebí. Neméně důležitou součástí 
dohody je i podpora adaptací na již 
nevyhnutelné změny a její financování.

Na zahájení konference vystoupilo 
150 vrcholných světových politiků a 
političek, největší počet v dějinách 
OSN. Mluvili zde prezidenti Obama a 
Si i premiér Sobotka. Jejich názory ve 
své řeči shrnul francouzský prezident 
Francois Hollande, který prohlásil, že 
„boj proti terorismu a boj proti klima-
tickým změnám jsou dvě největší glo-
bální výzvy, kterým musíme čelit.“ 

Podle světových mocností znamená 
dohoda „bod obratu pro celý svět“ 
(prezident Obama) či „historický krok 
vpřed“ (hlavní zmocněnec Číny) a po-
dle zástupců nejvíce postižených ze-
mí „naději pro přežití“ (ministr Mar-
shallových ostrovů). Podle premiéra 
Sobotky je dohoda přelomová tím, že 
zapojuje celé mezinárodní společen-
ství. Co se ale týče ambic snižování 
emisí skleníkových plynů, neodpovídá 
plně původní představě České re-
publiky, uvedl premiér.
 
V porovnání s Kjótským protokolem 
je Pařížská dohoda mnohem důklad-
nější a rozsáhlejší. Snižování emisí se 
týká nejen bohatých zemí , ale všech 
států světa – tentokrát vznikla oprav-
du globální spolupráce.

Státy světa se především dohodly, že 
budou snižovat svoji závislost na ubý-

vajících fosilních palivech – a tedy 
i svůj příspěvek ke znečištění našeho 
společného ovzduší. Své konkrétní, 
měřitelné závazky do Paříže přivezly 
EU, USA, Japonsko i hlavní rozvojové 
země.

Čína se například zavázala, že své 
emise začne snižovat dříve, než by 
dosáhla současného průměru Evrop-
ské unie. V přepočtu na obyvatele a 
bohatství země jsou závazky Číny, In-
die a dokonce Indonésie a Brazílie sil-
nější než plány, které v Paříži slíbila EU 
a USA.

Evropská unie se zavázala snížit emi-
se skleníkových plynů o nejméně 
40 % do roku 2030 ve srovnání s ro-
kem 1990. Přijala také závazný cíl zvý-
šit do roku 2030 podíl obnovitelných 
zdrojů na 27 % a indikativní cíl snížit 
spotřebu energie o 27 %.

Dohoda je právně závazná. Jednotlivé 
státy ji ještě musí ratifikovat. Ve větši-
ně zemí to ale bude jenom formalita. 
Dohoda nabude účinnosti, až ji potvr-
dí 55 států, které společně pokrývají 
alespoň 55 % světových emisí sklení-
kových plynů. Dohoda nicméně ne-
obsahuje sankce, spoléhá na tlak me-
zinárodního společenství a pravidel-
ný přezkum závazků.

Nemálo uhlí nebo ropy jsme už spálili 
a ještě pálit budeme. Proto meziná-
rodní společenství muselo především 
říci, kde narýsuje čáru: kde chceme, 
aby se přibývání skleníkových plynů 
zastavilo, a jaký růst globální teploty 
už nehodláme připustit. 

Pařížský summit se dohodl na hranici 
+2 °C oproti době před průmyslovou 
revolucí – přičemž snahy mají směřo-
vat k udržení oteplování na úrovni 
1,5 °C. To je důležité hlavně pro ost-
rovní státy, pro které každých několik 
centimetrů mořské hladiny znamená 
obrovský rozdíl. Nebo pro suché, 
chudé státy v Africe, kde každý stupeň 
připraví o živobytí miliony drobných 
rolníků. 

Pro srovnání: rozdíl mezi dneškem a 
vrcholem poslední doby ledové (tedy 
dobou, kdy dnešní Varšavu a Berlín 
pokrýval podobný polární ledovec, jaký 
je dnes v Antarktidě a Grónsku), činí 
4–7 °C. Samozřejmě opačným směrem.

Dohoda říká, že ve druhé polovině 
století bychom měli dosáhnout tak-
zvané uhlíkové neutrality. V zásadě to 
znamená, že do té doby přestaneme 
používat fosilní paliva. Nové skleníko-
vé plyny by měly vznikat pouze 
v množství, jaké příroda dokáže pohl-
covat. Některé státy OSN a také řada 
vědců nicméně namítá, že tento cíl je 
stanoven příliš vágně.

Množství fosilních paliv, které ještě 
můžeme spálit, aniž bychom stanove-
nou hranici překročili, vyčísluje uhlíko-
vý rozpočet, sestavený Mezivládním 
panelem pro změny klimatu.    Vědci 
upozorňují, že v zemi je třeba pone-
chat 88 % známých zásob uhlí, 35 % 
ropy a polovinu zásob plynu. 
Tabulka 1 ukazuje, kolik procent 
známých zásob fosilních paliv musí 
zůstat v zemi v jednotlivých částech 
světa podle propočtu, publikovaného 
v časopise Nature.

Dohoda výslovně počítá s tím, že 
závazky budou revidovány každých 
5 let. Bude se tedy sledovat, jestli 
signatářské země své plány opravdu 
plní. A smluvní strany také budou své 
plány upravovat podle nových vědec-
kých poznatků. Pětiletými revizemi by 
se tedy měly zajistit dvě důležité věci:

   ›    úsilí států povede ke skutečnému 
plnění dohody; 

   ›    revize závazků se bude opakovat – 
po prvním kroku přijde druhý a třetí.

Zatímco Kjótský protokol se týkal vý-
hradně snižování emisí, dohoda 
z Paříže řeší také nutnost přizpůsobit 
se již probíhajícím změnám klimatu. 
Státy explicitně uznávají, že už dnes je 
potřeba adaptací značná a že čím ví-
ce se podaří snížit znečištění, tím mé-
ně dalších adaptačních opatření se 
bude muset dělat. 

Vzhledem k tomu, že se některé chu-
dé země – hlavně v Africe –  nedoká-
žou s globálními změnami podnebí 
vyrovnat samy, potřebují pomoc. Do-
hoda proto počítá s tím, že bohatší 
země – a to včetně například Číny – 
jim pomohou finanční podporou. 
Měla by činit alespoň 100 miliard do-
larů ročně. Hlavním nástrojem finanč-
ní pomoci bude Zelený klimatický 
fond.

Podpora bude určena na:

›   Vypořádání se s těmi změnami 
podnebí, kterým se už nedokážeme 
vyhnout: například budování hrází, 
ochranu před povodněmi, nové zdro-
je vody, obměnu zemědělství a po-
dobně.

› Opatření, které sníží pálení fosil-
ních paliv a spalování lesů. Například 
technologie, které v domácnostech 
nahradí vaření na palivovém dřevu 
(kvůli kterému ubývají lesy) či kerosi-
nových kamínkách (která jsou ex-
trémně špinavá).

Bohatší země také pomohou chud-
ším s přípravou projektů, aby nad pe-
nězi byla větší kontrola a neztrácely 
se v neúčelných programech.

Dohoda potvrzuje proměnu globální 
energetiky, která už několik let probí-
há. USA sice formálně nepodepsaly 
Kjótský protokol – ale v minulých le-
tech snižovaly emise rychleji než kte-
rákoli jiná velká země nebo blok zemí 
na světě. Američané v předešlých pěti 
letech každých deset dnů zavírali jed-
nu uhelnou elektrárnu.

Čína v roce 2014 poprvé po mnoha 
letech snížila spotřebu uhlí – a loni 
trend pokračoval. Loni Číňané dokon-
ce zavřeli tisíc uhelných dolů. Čína 
s Japonskem také postavila více solár-
ních elektráren než celý zbytek světa 
dohromady. V žebříčku nových větr-
ných elektráren jsou na prvních mís-
tech USA, Čína a Indie. 

Obnovitelné zdroje jsou druhým nej-
větším zdrojem energie ve světě a 
v příštích pěti letech budou dvě třeti-
ny nových kapacit výroby elektřiny 
právě z obnovitelných zdrojů, uvádí 
Mezinárodní energetická agentura.

Evropa, která v posledních letech spí-
še vyčkávala, se tak nechala zbytkem 
světa předběhnout. V žebříčku zemí, 
které nejvíce podporují investice do 
obnovitelných zdrojů, jsou v první de-
sítce pouze tři státy Evropy. Zato 
v něm figuruje třeba Chile.

V roce 2016 nás čeká několik klíčo-
vých událostí: 

›   První kroky k plnění závazků. Na-
příklad Evropská unie se musí dohod-
nout, jak konkrétně bude pokračovat 
v dohodnutém rozvoji obnovitelných 
zdrojů. Státy EU potřebují naplánovat, 
co udělají, aby nové programy posílily 
ekonomiku a byly prospěšné pro do-
mácnosti.

V roce 2016 bude EU zejména refor-
movat systém obchodování s emise-
mi (EU ETS) a schvalovat opatření 
k naplňování cílů v obnovitelných 
zdrojích a energetické účinnosti jako 
součást balíčku Energetické unie. 
Česká vláda připravuje, v souladu 
s programovým prohlášením, zákon 
o snižování závislosti na fosilních pali-
vech. 

›    Ratifikace. Dohoda bude otevře-
na k podpisu na slavnostním shro-
máždění za účasti vrcholných politiků 
světa 22. dubna 2016 v New Yorku. 
Očekává se, že svůj podpis v tento 
den připojí USA, EU a další významné 
státy. Zprávu o dopadech Pařížské 
dohody na Českou republiku zpraco-
vává i česká vláda.

›   Další kolo jednání. Především se 

bude mluvit o tom, jaké kroky by se 
měly udělat ještě před rokem 2020.

Kompletní text Pařížské dohody

Kompletní přehled závazků signatářských zemí

DOSLOV 
Naše civilizace dosáhla stavu, kdy ovliv-
ňuje okolní svět nejen lokálně, ale i glo-
bálně. Od počátku průmyslové revolu-
ce jsme my, lidé, dokázali zvýšit 
koncentraci skleníkových plynů na 
úroveň, jaká panovala na Zemi napo-
sledy před 15 až 20 miliony let. Doká-
zali jsme to tak rychle, že v příštích de-
setiletích a stoletích hrozí nevratné 
změny klimatu na celé planetě. Globál-
ní oteplovaní a klimatická změna tedy 
ani zdaleka nejsou pojmy abstraktní, 
jak se mnohdy v médiích mylně inter-
pretuje. Nejde o problém „budoucích“ 
generací.

Projevy a dopady změny klimatu se zá-
sadně stihly projevit už i ve střední Ev-
ropě a České republice. Poměrně 
rychlý vzestup regionální teploty vzdu-
chu je totiž doprovázen změnami dal-
ších klimatických prvků, především 
změnou časového a prostorového 
rozložení srážek, jakožto i nárůstem je-
jich extrémnosti. Zejména v letním ob-
dobí pozorujeme četnější a intenziv-

nější vlny veder, které střídají intenziv-
nější bouřkové lijáky. V kombinaci s vý-
skytem stále delších suchých období 
způsobují extrémy počasí rostoucí 
materiální škody v zemědělství, prů-
myslu a sídlech, a koneckonců i vážněj-
ší dopady na lidskou společnost z hle-
diska zdraví populace. To je ale pouze 
začátek. Dnes již existuje vysoká jisto-
ta, že pokud zásadním způsobem ne-
snížíme produkci skleníkových plynů, 
globální klimatický systém se bude na-
dále oteplovat, a to dokonce ještě 
rychleji než doposud. Jiným slovy, růst 
teploty bude pokračovat i v tomto sto-
letí, horké vlny budou ještě delší a čas-
tější, extrémní srážky intenzívnější a 
častější, ekosystémy méně odolnější a 
hladina oceánu ze zvýší nejméně 
o metr. Změna klimatu bude nejenom 
zvyšovat existující rizika, ale přinese i ri-
zika zcela nová.  V čem je tedy hlavní 
problém a jak se k němu postavit na-
konec i z pozice jednotlivce, který po-
važuje globální dohodu z Paříže za ne-
dostatečnou, a tedy jenom za 
rétorické cvičení politiků, kteří chtějí 
upokojit masy spotřebitelů, že je vše 
pod kontrolou?

Dnešní materializovaný svět funguje 
výhradně na základě ekonomicko-pe-
něžních vztahů, ve kterém je hlavní 
motivací výkonnosti lidí vidina vysoké-

ho a rychlého zisku. Je zřejmé, že takto 
fungující svět je na hony vzdálen od 
ideálního a hlavně dlouhodobě udrži-
telného. Naše představa života "nad 
poměry" totiž silně naráží na pevně vy-
mezené planetární limity, které souvisí 
zejména s omezeným množstvím 
zdrojů, nebo stabilitou klimatických a 
ekologických podmínek. Právě jejich 
stabilita umožnila v období posledních 
10 tisíc let rozvoj současné moderní 
společnosti. Globální klima se dnes 
v důsledku lidských aktivit mění tako-
vou rychlostí, že ohrožuje samotnou 
podstatu existence civilizace, lidí, a na-
konec i komplexního a zároveň křeh-
kého života na Zemi. Nejde o žádný 
„alarmizmus“, ale o objektivní realitu 
doloženou výsledky vědeckého výzku-
mu. Pokud se lidé nezačnou k životní-
mu prostředí a atmosféře chovat 
ohleduplněji a nesníží své vysoké ná-
roky na životní standard a míru konzu-
mu, globální oteplování a klimatická 
změna v průběhu tohoto století do-
sáhnou takovou rychlost, na kterou se 
nebudou moci adaptovat ani nejvy-
spělejší země světa.

Řešení problému změny klimatu při-
tom není jen výzvou, ale i obrovskou 
příležitostí začít žít plnohodnotnějším 
a kreativnějším životem v rámci udrži-
telných komunit zodpovědných lidí.



MEZINÁRODNÍ ÚMLU-
VY A VYJEDNÁVÁNÍ
V odpovědi na hrozbu změny klimatu 
byla v roce 1992 v Riu de Janeiro po-
depsána Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu (UNFCCC, UN Fra-
mework Convention on Climate 
Change), v níž se státy zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní 
ovlivnění klimatického systému“ (člá-
nek 2). Pokrok přinesl rok 1997, kdy 
byl v prosinci v japonském Kjótu po-
depsán protokol, v němž se průmys-
lově vyspělé státy zavázaly snížit emi-

se skleníkových plynů v letech 
2008–2012 o 5,2 % (průměr z tohoto 
pětiletého období) ve srovnání s ro-
kem 1990. Kjótský protokol je kritizo-
ván jako nedostatečný nástroj přede-
vším ze dvou důvodů. Nepřipojily se 
k němu Spojené státy a nevyžaduje 
žádná zmírňující opatření od rozvojo-
vých zemí včetně Číny, Indie, Brazílie. 
Dále se namítá, že předpokládané re-
dukce emisí skleníkových plynů, i kdy-
by jich dosáhlo, jsou příliš malé, než 
aby měly zásadnější vliv na zmírnění 
změny klimatu.
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Celý proces pokračuje prostřednic-
tvím pravidelných ročních konferencí, 
které se postupně staly velkými klima-
tickými summity. Jsou označovány ja-
ko „konference stran UNFCCC“ (Con-
ference of the Parties, COP). Při 
jednáních o nahrazení Kjótského pro-
tokolu bylo dosaženo dílčího úspě-
chu na konferenci COP 15 v Kodani 
v roce 2009, kdy došlo ke shodě na li-
mitu maximálního zvýšení teploty – 
hranice byla stanovena na 2 °C. Tato 
skutečnost ale nestačila k nastolení 
nového „klimatického režimu“, který 
by se zasadil o silnou a skutečně glo-
bální ochranu klimatu. Veškerá po-
zornost a naděje se proto v roce 
2015 upínaly ke COP 21 v Paříži, kde 
měla být po několikaletých přípra-
vách přijata nová globální smlouva. 
Smlouva s platností od roku 2020 
měla stanovit závazná zmírňující (miti-
gační) opatření, především podstatné 
snížení emisí skleníkových plynů tak, 
aby zvýšení průměrné globální teplo-
ty zůstalo co nejníže pod hranicí 2 °C.  

V rámci přípravy na jednání o snižová-
ní emisí představila většina států svě-
ta vlastní národní příspěvky. Před pa-
řížskou konferencí již bylo jasné, že 
ohlášené národní příspěvky ke sníže-
ní celosvětové emisní zátěže, nejsou 
dostatečně ambiciózní.  Ovšem médii 

resonovala optimistická prohlášení 
prezidentů a předsedů vlád většiny 
států i představitelů hlavních světo-
vých organizací včetně OSN, OECD a 
mnoha dalších. Povzbudivým pří-
spěvkem do globální diskuse byla 
i v červnu 2015 vydaná encyklika pa-
peže Františka, „Laudato Si“, která dů-
razně nabádá globální vůdce, aby 
v Paříži dospěli k dobré dohodě.

ŘEŠENÍ PŘÍČIN 
A DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY: 
PAŘÍŽSKÁ DOHODA
Státy OSN se na prosincovém su-
mmitu v Paříži shodly, jak budou po-
stupovat při snižování své závislosti 
na fosilních palivech: uhlí, ropě a zem-
ním plynu. Nová globální dohoda, kte-
rá nahradí Kjótský protokol, je průlo-
movým závazkem. Poprvé se 
Evropa i USA, Čína, Indie a všechny 
členské státy OSN dohodly na společ-
ném postupu proti přibývání sklení-
kových plynů v atmosféře – a potaž-
mo proti globálním změnám 
podnebí. Neméně důležitou součástí 
dohody je i podpora adaptací na již 
nevyhnutelné změny a její financování.

Na zahájení konference vystoupilo 
150 vrcholných světových politiků a 
političek, největší počet v dějinách 
OSN. Mluvili zde prezidenti Obama a 
Si i premiér Sobotka. Jejich názory ve 
své řeči shrnul francouzský prezident 
Francois Hollande, který prohlásil, že 
„boj proti terorismu a boj proti klima-
tickým změnám jsou dvě největší glo-
bální výzvy, kterým musíme čelit.“ 

Podle světových mocností znamená 
dohoda „bod obratu pro celý svět“ 
(prezident Obama) či „historický krok 
vpřed“ (hlavní zmocněnec Číny) a po-
dle zástupců nejvíce postižených ze-
mí „naději pro přežití“ (ministr Mar-
shallových ostrovů). Podle premiéra 
Sobotky je dohoda přelomová tím, že 
zapojuje celé mezinárodní společen-
ství. Co se ale týče ambic snižování 
emisí skleníkových plynů, neodpovídá 
plně původní představě České re-
publiky, uvedl premiér.
 
V porovnání s Kjótským protokolem 
je Pařížská dohoda mnohem důklad-
nější a rozsáhlejší. Snižování emisí se 
týká nejen bohatých zemí , ale všech 
států světa – tentokrát vznikla oprav-
du globální spolupráce.

Státy světa se především dohodly, že 
budou snižovat svoji závislost na ubý-

vajících fosilních palivech – a tedy 
i svůj příspěvek ke znečištění našeho 
společného ovzduší. Své konkrétní, 
měřitelné závazky do Paříže přivezly 
EU, USA, Japonsko i hlavní rozvojové 
země.

Čína se například zavázala, že své 
emise začne snižovat dříve, než by 
dosáhla současného průměru Evrop-
ské unie. V přepočtu na obyvatele a 
bohatství země jsou závazky Číny, In-
die a dokonce Indonésie a Brazílie sil-
nější než plány, které v Paříži slíbila EU 
a USA.

Evropská unie se zavázala snížit emi-
se skleníkových plynů o nejméně 
40 % do roku 2030 ve srovnání s ro-
kem 1990. Přijala také závazný cíl zvý-
šit do roku 2030 podíl obnovitelných 
zdrojů na 27 % a indikativní cíl snížit 
spotřebu energie o 27 %.

Dohoda je právně závazná. Jednotlivé 
státy ji ještě musí ratifikovat. Ve větši-
ně zemí to ale bude jenom formalita. 
Dohoda nabude účinnosti, až ji potvr-
dí 55 států, které společně pokrývají 
alespoň 55 % světových emisí sklení-
kových plynů. Dohoda nicméně ne-
obsahuje sankce, spoléhá na tlak me-
zinárodního společenství a pravidel-
ný přezkum závazků.

Nemálo uhlí nebo ropy jsme už spálili 
a ještě pálit budeme. Proto meziná-
rodní společenství muselo především 
říci, kde narýsuje čáru: kde chceme, 
aby se přibývání skleníkových plynů 
zastavilo, a jaký růst globální teploty 
už nehodláme připustit. 

Pařížský summit se dohodl na hranici 
+2 °C oproti době před průmyslovou 
revolucí – přičemž snahy mají směřo-
vat k udržení oteplování na úrovni 
1,5 °C. To je důležité hlavně pro ost-
rovní státy, pro které každých několik 
centimetrů mořské hladiny znamená 
obrovský rozdíl. Nebo pro suché, 
chudé státy v Africe, kde každý stupeň 
připraví o živobytí miliony drobných 
rolníků. 

Pro srovnání: rozdíl mezi dneškem a 
vrcholem poslední doby ledové (tedy 
dobou, kdy dnešní Varšavu a Berlín 
pokrýval podobný polární ledovec, jaký 
je dnes v Antarktidě a Grónsku), činí 
4–7 °C. Samozřejmě opačným směrem.

Dohoda říká, že ve druhé polovině 
století bychom měli dosáhnout tak-
zvané uhlíkové neutrality. V zásadě to 
znamená, že do té doby přestaneme 
používat fosilní paliva. Nové skleníko-
vé plyny by měly vznikat pouze 
v množství, jaké příroda dokáže pohl-
covat. Některé státy OSN a také řada 
vědců nicméně namítá, že tento cíl je 
stanoven příliš vágně.

Množství fosilních paliv, které ještě 
můžeme spálit, aniž bychom stanove-
nou hranici překročili, vyčísluje uhlíko-
vý rozpočet, sestavený Mezivládním 
panelem pro změny klimatu.    Vědci 
upozorňují, že v zemi je třeba pone-
chat 88 % známých zásob uhlí, 35 % 
ropy a polovinu zásob plynu. 
Tabulka 1 ukazuje, kolik procent 
známých zásob fosilních paliv musí 
zůstat v zemi v jednotlivých částech 
světa podle propočtu, publikovaného 
v časopise Nature.

Dohoda výslovně počítá s tím, že 
závazky budou revidovány každých 
5 let. Bude se tedy sledovat, jestli 
signatářské země své plány opravdu 
plní. A smluvní strany také budou své 
plány upravovat podle nových vědec-
kých poznatků. Pětiletými revizemi by 
se tedy měly zajistit dvě důležité věci:

   ›    úsilí států povede ke skutečnému 
plnění dohody; 

   ›    revize závazků se bude opakovat – 
po prvním kroku přijde druhý a třetí.

Zatímco Kjótský protokol se týkal vý-
hradně snižování emisí, dohoda 
z Paříže řeší také nutnost přizpůsobit 
se již probíhajícím změnám klimatu. 
Státy explicitně uznávají, že už dnes je 
potřeba adaptací značná a že čím ví-
ce se podaří snížit znečištění, tím mé-
ně dalších adaptačních opatření se 
bude muset dělat. 

Vzhledem k tomu, že se některé chu-
dé země – hlavně v Africe –  nedoká-
žou s globálními změnami podnebí 
vyrovnat samy, potřebují pomoc. Do-
hoda proto počítá s tím, že bohatší 
země – a to včetně například Číny – 
jim pomohou finanční podporou. 
Měla by činit alespoň 100 miliard do-
larů ročně. Hlavním nástrojem finanč-
ní pomoci bude Zelený klimatický 
fond.

Podpora bude určena na:

›   Vypořádání se s těmi změnami 
podnebí, kterým se už nedokážeme 
vyhnout: například budování hrází, 
ochranu před povodněmi, nové zdro-
je vody, obměnu zemědělství a po-
dobně.

› Opatření, které sníží pálení fosil-
ních paliv a spalování lesů. Například 
technologie, které v domácnostech 
nahradí vaření na palivovém dřevu 
(kvůli kterému ubývají lesy) či kerosi-
nových kamínkách (která jsou ex-
trémně špinavá).

Bohatší země také pomohou chud-
ším s přípravou projektů, aby nad pe-
nězi byla větší kontrola a neztrácely 
se v neúčelných programech.

Dohoda potvrzuje proměnu globální 
energetiky, která už několik let probí-
há. USA sice formálně nepodepsaly 
Kjótský protokol – ale v minulých le-
tech snižovaly emise rychleji než kte-
rákoli jiná velká země nebo blok zemí 
na světě. Američané v předešlých pěti 
letech každých deset dnů zavírali jed-
nu uhelnou elektrárnu.

Čína v roce 2014 poprvé po mnoha 
letech snížila spotřebu uhlí – a loni 
trend pokračoval. Loni Číňané dokon-
ce zavřeli tisíc uhelných dolů. Čína 
s Japonskem také postavila více solár-
ních elektráren než celý zbytek světa 
dohromady. V žebříčku nových větr-
ných elektráren jsou na prvních mís-
tech USA, Čína a Indie. 

Obnovitelné zdroje jsou druhým nej-
větším zdrojem energie ve světě a 
v příštích pěti letech budou dvě třeti-
ny nových kapacit výroby elektřiny 
právě z obnovitelných zdrojů, uvádí 
Mezinárodní energetická agentura.

Evropa, která v posledních letech spí-
še vyčkávala, se tak nechala zbytkem 
světa předběhnout. V žebříčku zemí, 
které nejvíce podporují investice do 
obnovitelných zdrojů, jsou v první de-
sítce pouze tři státy Evropy. Zato 
v něm figuruje třeba Chile.

V roce 2016 nás čeká několik klíčo-
vých událostí: 

›   První kroky k plnění závazků. Na-
příklad Evropská unie se musí dohod-
nout, jak konkrétně bude pokračovat 
v dohodnutém rozvoji obnovitelných 
zdrojů. Státy EU potřebují naplánovat, 
co udělají, aby nové programy posílily 
ekonomiku a byly prospěšné pro do-
mácnosti.

V roce 2016 bude EU zejména refor-
movat systém obchodování s emise-
mi (EU ETS) a schvalovat opatření 
k naplňování cílů v obnovitelných 
zdrojích a energetické účinnosti jako 
součást balíčku Energetické unie. 
Česká vláda připravuje, v souladu 
s programovým prohlášením, zákon 
o snižování závislosti na fosilních pali-
vech. 

›    Ratifikace. Dohoda bude otevře-
na k podpisu na slavnostním shro-
máždění za účasti vrcholných politiků 
světa 22. dubna 2016 v New Yorku. 
Očekává se, že svůj podpis v tento 
den připojí USA, EU a další významné 
státy. Zprávu o dopadech Pařížské 
dohody na Českou republiku zpraco-
vává i česká vláda.

›   Další kolo jednání. Především se 

bude mluvit o tom, jaké kroky by se 
měly udělat ještě před rokem 2020.

Kompletní text Pařížské dohody

Kompletní přehled závazků signatářských zemí

DOSLOV 
Naše civilizace dosáhla stavu, kdy ovliv-
ňuje okolní svět nejen lokálně, ale i glo-
bálně. Od počátku průmyslové revolu-
ce jsme my, lidé, dokázali zvýšit 
koncentraci skleníkových plynů na 
úroveň, jaká panovala na Zemi napo-
sledy před 15 až 20 miliony let. Doká-
zali jsme to tak rychle, že v příštích de-
setiletích a stoletích hrozí nevratné 
změny klimatu na celé planetě. Globál-
ní oteplovaní a klimatická změna tedy 
ani zdaleka nejsou pojmy abstraktní, 
jak se mnohdy v médiích mylně inter-
pretuje. Nejde o problém „budoucích“ 
generací.

Projevy a dopady změny klimatu se zá-
sadně stihly projevit už i ve střední Ev-
ropě a České republice. Poměrně 
rychlý vzestup regionální teploty vzdu-
chu je totiž doprovázen změnami dal-
ších klimatických prvků, především 
změnou časového a prostorového 
rozložení srážek, jakožto i nárůstem je-
jich extrémnosti. Zejména v letním ob-
dobí pozorujeme četnější a intenziv-

nější vlny veder, které střídají intenziv-
nější bouřkové lijáky. V kombinaci s vý-
skytem stále delších suchých období 
způsobují extrémy počasí rostoucí 
materiální škody v zemědělství, prů-
myslu a sídlech, a koneckonců i vážněj-
ší dopady na lidskou společnost z hle-
diska zdraví populace. To je ale pouze 
začátek. Dnes již existuje vysoká jisto-
ta, že pokud zásadním způsobem ne-
snížíme produkci skleníkových plynů, 
globální klimatický systém se bude na-
dále oteplovat, a to dokonce ještě 
rychleji než doposud. Jiným slovy, růst 
teploty bude pokračovat i v tomto sto-
letí, horké vlny budou ještě delší a čas-
tější, extrémní srážky intenzívnější a 
častější, ekosystémy méně odolnější a 
hladina oceánu ze zvýší nejméně 
o metr. Změna klimatu bude nejenom 
zvyšovat existující rizika, ale přinese i ri-
zika zcela nová.  V čem je tedy hlavní 
problém a jak se k němu postavit na-
konec i z pozice jednotlivce, který po-
važuje globální dohodu z Paříže za ne-
dostatečnou, a tedy jenom za 
rétorické cvičení politiků, kteří chtějí 
upokojit masy spotřebitelů, že je vše 
pod kontrolou?

Dnešní materializovaný svět funguje 
výhradně na základě ekonomicko-pe-
něžních vztahů, ve kterém je hlavní 
motivací výkonnosti lidí vidina vysoké-

ho a rychlého zisku. Je zřejmé, že takto 
fungující svět je na hony vzdálen od 
ideálního a hlavně dlouhodobě udrži-
telného. Naše představa života "nad 
poměry" totiž silně naráží na pevně vy-
mezené planetární limity, které souvisí 
zejména s omezeným množstvím 
zdrojů, nebo stabilitou klimatických a 
ekologických podmínek. Právě jejich 
stabilita umožnila v období posledních 
10 tisíc let rozvoj současné moderní 
společnosti. Globální klima se dnes 
v důsledku lidských aktivit mění tako-
vou rychlostí, že ohrožuje samotnou 
podstatu existence civilizace, lidí, a na-
konec i komplexního a zároveň křeh-
kého života na Zemi. Nejde o žádný 
„alarmizmus“, ale o objektivní realitu 
doloženou výsledky vědeckého výzku-
mu. Pokud se lidé nezačnou k životní-
mu prostředí a atmosféře chovat 
ohleduplněji a nesníží své vysoké ná-
roky na životní standard a míru konzu-
mu, globální oteplování a klimatická 
změna v průběhu tohoto století do-
sáhnou takovou rychlost, na kterou se 
nebudou moci adaptovat ani nejvy-
spělejší země světa.

Řešení problému změny klimatu při-
tom není jen výzvou, ale i obrovskou 
příležitostí začít žít plnohodnotnějším 
a kreativnějším životem v rámci udrži-
telných komunit zodpovědných lidí.



MEZINÁRODNÍ ÚMLU-
VY A VYJEDNÁVÁNÍ
V odpovědi na hrozbu změny klimatu 
byla v roce 1992 v Riu de Janeiro po-
depsána Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu (UNFCCC, UN Fra-
mework Convention on Climate 
Change), v níž se státy zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní 
ovlivnění klimatického systému“ (člá-
nek 2). Pokrok přinesl rok 1997, kdy 
byl v prosinci v japonském Kjótu po-
depsán protokol, v němž se průmys-
lově vyspělé státy zavázaly snížit emi-

se skleníkových plynů v letech 
2008–2012 o 5,2 % (průměr z tohoto 
pětiletého období) ve srovnání s ro-
kem 1990. Kjótský protokol je kritizo-
ván jako nedostatečný nástroj přede-
vším ze dvou důvodů. Nepřipojily se 
k němu Spojené státy a nevyžaduje 
žádná zmírňující opatření od rozvojo-
vých zemí včetně Číny, Indie, Brazílie. 
Dále se namítá, že předpokládané re-
dukce emisí skleníkových plynů, i kdy-
by jich dosáhlo, jsou příliš malé, než 
aby měly zásadnější vliv na zmírnění 
změny klimatu.

Celý proces pokračuje prostřednic-
tvím pravidelných ročních konferencí, 
které se postupně staly velkými klima-
tickými summity. Jsou označovány ja-
ko „konference stran UNFCCC“ (Con-
ference of the Parties, COP). Při 
jednáních o nahrazení Kjótského pro-
tokolu bylo dosaženo dílčího úspě-
chu na konferenci COP 15 v Kodani 
v roce 2009, kdy došlo ke shodě na li-
mitu maximálního zvýšení teploty – 
hranice byla stanovena na 2 °C. Tato 
skutečnost ale nestačila k nastolení 
nového „klimatického režimu“, který 
by se zasadil o silnou a skutečně glo-
bální ochranu klimatu. Veškerá po-
zornost a naděje se proto v roce 
2015 upínaly ke COP 21 v Paříži, kde 
měla být po několikaletých přípra-
vách přijata nová globální smlouva. 
Smlouva s platností od roku 2020 
měla stanovit závazná zmírňující (miti-
gační) opatření, především podstatné 
snížení emisí skleníkových plynů tak, 
aby zvýšení průměrné globální teplo-
ty zůstalo co nejníže pod hranicí 2 °C.  

V rámci přípravy na jednání o snižová-
ní emisí představila většina států svě-
ta vlastní národní příspěvky. Před pa-
řížskou konferencí již bylo jasné, že 
ohlášené národní příspěvky ke sníže-
ní celosvětové emisní zátěže, nejsou 
dostatečně ambiciózní.  Ovšem médii 

resonovala optimistická prohlášení 
prezidentů a předsedů vlád většiny 
států i představitelů hlavních světo-
vých organizací včetně OSN, OECD a 
mnoha dalších. Povzbudivým pří-
spěvkem do globální diskuse byla 
i v červnu 2015 vydaná encyklika pa-
peže Františka, „Laudato Si“, která dů-
razně nabádá globální vůdce, aby 
v Paříži dospěli k dobré dohodě.

ŘEŠENÍ PŘÍČIN 
A DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY: 
PAŘÍŽSKÁ DOHODA
Státy OSN se na prosincovém su-
mmitu v Paříži shodly, jak budou po-
stupovat při snižování své závislosti 
na fosilních palivech: uhlí, ropě a zem-
ním plynu. Nová globální dohoda, kte-
rá nahradí Kjótský protokol, je průlo-
movým závazkem. Poprvé se 
Evropa i USA, Čína, Indie a všechny 
členské státy OSN dohodly na společ-
ném postupu proti přibývání sklení-
kových plynů v atmosféře – a potaž-
mo proti globálním změnám 
podnebí. Neméně důležitou součástí 
dohody je i podpora adaptací na již 
nevyhnutelné změny a její financování.

Na zahájení konference vystoupilo 
150 vrcholných světových politiků a 
političek, největší počet v dějinách 
OSN. Mluvili zde prezidenti Obama a 
Si i premiér Sobotka. Jejich názory ve 
své řeči shrnul francouzský prezident 
Francois Hollande, který prohlásil, že 
„boj proti terorismu a boj proti klima-
tickým změnám jsou dvě největší glo-
bální výzvy, kterým musíme čelit.“ 

Podle světových mocností znamená 
dohoda „bod obratu pro celý svět“ 
(prezident Obama) či „historický krok 
vpřed“ (hlavní zmocněnec Číny) a po-
dle zástupců nejvíce postižených ze-
mí „naději pro přežití“ (ministr Mar-
shallových ostrovů). Podle premiéra 
Sobotky je dohoda přelomová tím, že 
zapojuje celé mezinárodní společen-
ství. Co se ale týče ambic snižování 
emisí skleníkových plynů, neodpovídá 
plně původní představě České re-
publiky, uvedl premiér.
 
V porovnání s Kjótským protokolem 
je Pařížská dohoda mnohem důklad-
nější a rozsáhlejší. Snižování emisí se 
týká nejen bohatých zemí , ale všech 
států světa – tentokrát vznikla oprav-
du globální spolupráce.

Státy světa se především dohodly, že 
budou snižovat svoji závislost na ubý-

vajících fosilních palivech – a tedy 
i svůj příspěvek ke znečištění našeho 
společného ovzduší. Své konkrétní, 
měřitelné závazky do Paříže přivezly 
EU, USA, Japonsko i hlavní rozvojové 
země.

Čína se například zavázala, že své 
emise začne snižovat dříve, než by 
dosáhla současného průměru Evrop-
ské unie. V přepočtu na obyvatele a 
bohatství země jsou závazky Číny, In-
die a dokonce Indonésie a Brazílie sil-
nější než plány, které v Paříži slíbila EU 
a USA.

Evropská unie se zavázala snížit emi-
se skleníkových plynů o nejméně 
40 % do roku 2030 ve srovnání s ro-
kem 1990. Přijala také závazný cíl zvý-
šit do roku 2030 podíl obnovitelných 
zdrojů na 27 % a indikativní cíl snížit 
spotřebu energie o 27 %.

Dohoda je právně závazná. Jednotlivé 
státy ji ještě musí ratifikovat. Ve větši-
ně zemí to ale bude jenom formalita. 
Dohoda nabude účinnosti, až ji potvr-
dí 55 států, které společně pokrývají 
alespoň 55 % světových emisí sklení-
kových plynů. Dohoda nicméně ne-
obsahuje sankce, spoléhá na tlak me-
zinárodního společenství a pravidel-
ný přezkum závazků.

Nemálo uhlí nebo ropy jsme už spálili 
a ještě pálit budeme. Proto meziná-
rodní společenství muselo především 
říci, kde narýsuje čáru: kde chceme, 
aby se přibývání skleníkových plynů 
zastavilo, a jaký růst globální teploty 
už nehodláme připustit. 

Pařížský summit se dohodl na hranici 
+2 °C oproti době před průmyslovou 
revolucí – přičemž snahy mají směřo-
vat k udržení oteplování na úrovni 
1,5 °C. To je důležité hlavně pro ost-
rovní státy, pro které každých několik 
centimetrů mořské hladiny znamená 
obrovský rozdíl. Nebo pro suché, 
chudé státy v Africe, kde každý stupeň 
připraví o živobytí miliony drobných 
rolníků. 

Pro srovnání: rozdíl mezi dneškem a 
vrcholem poslední doby ledové (tedy 
dobou, kdy dnešní Varšavu a Berlín 
pokrýval podobný polární ledovec, jaký 
je dnes v Antarktidě a Grónsku), činí 
4–7 °C. Samozřejmě opačným směrem.
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Dohoda říká, že ve druhé polovině 
století bychom měli dosáhnout tak-
zvané uhlíkové neutrality. V zásadě to 
znamená, že do té doby přestaneme 
používat fosilní paliva. Nové skleníko-
vé plyny by měly vznikat pouze 
v množství, jaké příroda dokáže pohl-
covat. Některé státy OSN a také řada 
vědců nicméně namítá, že tento cíl je 
stanoven příliš vágně.

Množství fosilních paliv, které ještě 
můžeme spálit, aniž bychom stanove-
nou hranici překročili, vyčísluje uhlíko-
vý rozpočet, sestavený Mezivládním 
panelem pro změny klimatu.    Vědci 
upozorňují, že v zemi je třeba pone-
chat 88 % známých zásob uhlí, 35 % 
ropy a polovinu zásob plynu. 
Tabulka 1 ukazuje, kolik procent 
známých zásob fosilních paliv musí 
zůstat v zemi v jednotlivých částech 
světa podle propočtu, publikovaného 
v časopise Nature.

Afrika
Amerika – stř. a Jižní
Asie – ostatní státy
Blízký východ
býv. Sovětský svaz
Čína a Indie

26 %
42 %
12 %
38 %
19 %
25 %

34 %
56 %
22 %
61 %
59 %
53 %

90 %
73 %
60 %
99 %
97 %
77 %

ROPA ZEM. PLYN UHLÍ

Evropa
Kanada
OECD Pacifik
USA
Globálně

21 %
75 %
46 %

9 %
35 %

6 %
24 %
51 %

6 %
52 %

89 %
82 %
95 %
95 %
88 %

ROPA ZEM. PLYN UHLÍ

TABULKA 1

Dohoda výslovně počítá s tím, že 
závazky budou revidovány každých 
5 let. Bude se tedy sledovat, jestli 
signatářské země své plány opravdu 
plní. A smluvní strany také budou své 
plány upravovat podle nových vědec-
kých poznatků. Pětiletými revizemi by 
se tedy měly zajistit dvě důležité věci:

   ›    úsilí států povede ke skutečnému 
plnění dohody; 

   ›    revize závazků se bude opakovat – 
po prvním kroku přijde druhý a třetí.

Zatímco Kjótský protokol se týkal vý-
hradně snižování emisí, dohoda 
z Paříže řeší také nutnost přizpůsobit 
se již probíhajícím změnám klimatu. 
Státy explicitně uznávají, že už dnes je 
potřeba adaptací značná a že čím ví-
ce se podaří snížit znečištění, tím mé-
ně dalších adaptačních opatření se 
bude muset dělat. 

Vzhledem k tomu, že se některé chu-
dé země – hlavně v Africe –  nedoká-
žou s globálními změnami podnebí 
vyrovnat samy, potřebují pomoc. Do-
hoda proto počítá s tím, že bohatší 
země – a to včetně například Číny – 
jim pomohou finanční podporou. 
Měla by činit alespoň 100 miliard do-
larů ročně. Hlavním nástrojem finanč-
ní pomoci bude Zelený klimatický 
fond.

Podpora bude určena na:

›   Vypořádání se s těmi změnami 
podnebí, kterým se už nedokážeme 
vyhnout: například budování hrází, 
ochranu před povodněmi, nové zdro-
je vody, obměnu zemědělství a po-
dobně.

› Opatření, které sníží pálení fosil-
ních paliv a spalování lesů. Například 
technologie, které v domácnostech 
nahradí vaření na palivovém dřevu 
(kvůli kterému ubývají lesy) či kerosi-
nových kamínkách (která jsou ex-
trémně špinavá).

Bohatší země také pomohou chud-
ším s přípravou projektů, aby nad pe-
nězi byla větší kontrola a neztrácely 
se v neúčelných programech.

Dohoda potvrzuje proměnu globální 
energetiky, která už několik let probí-
há. USA sice formálně nepodepsaly 
Kjótský protokol – ale v minulých le-
tech snižovaly emise rychleji než kte-
rákoli jiná velká země nebo blok zemí 
na světě. Američané v předešlých pěti 
letech každých deset dnů zavírali jed-
nu uhelnou elektrárnu.

Čína v roce 2014 poprvé po mnoha 
letech snížila spotřebu uhlí – a loni 
trend pokračoval. Loni Číňané dokon-
ce zavřeli tisíc uhelných dolů. Čína 
s Japonskem také postavila více solár-
ních elektráren než celý zbytek světa 
dohromady. V žebříčku nových větr-
ných elektráren jsou na prvních mís-
tech USA, Čína a Indie. 

Obnovitelné zdroje jsou druhým nej-
větším zdrojem energie ve světě a 
v příštích pěti letech budou dvě třeti-
ny nových kapacit výroby elektřiny 
právě z obnovitelných zdrojů, uvádí 
Mezinárodní energetická agentura.

Evropa, která v posledních letech spí-
še vyčkávala, se tak nechala zbytkem 
světa předběhnout. V žebříčku zemí, 
které nejvíce podporují investice do 
obnovitelných zdrojů, jsou v první de-
sítce pouze tři státy Evropy. Zato 
v něm figuruje třeba Chile.

V roce 2016 nás čeká několik klíčo-
vých událostí: 

›   První kroky k plnění závazků. Na-
příklad Evropská unie se musí dohod-
nout, jak konkrétně bude pokračovat 
v dohodnutém rozvoji obnovitelných 
zdrojů. Státy EU potřebují naplánovat, 
co udělají, aby nové programy posílily 
ekonomiku a byly prospěšné pro do-
mácnosti.

V roce 2016 bude EU zejména refor-
movat systém obchodování s emise-
mi (EU ETS) a schvalovat opatření 
k naplňování cílů v obnovitelných 
zdrojích a energetické účinnosti jako 
součást balíčku Energetické unie. 
Česká vláda připravuje, v souladu 
s programovým prohlášením, zákon 
o snižování závislosti na fosilních pali-
vech. 

›    Ratifikace. Dohoda bude otevře-
na k podpisu na slavnostním shro-
máždění za účasti vrcholných politiků 
světa 22. dubna 2016 v New Yorku. 
Očekává se, že svůj podpis v tento 
den připojí USA, EU a další významné 
státy. Zprávu o dopadech Pařížské 
dohody na Českou republiku zpraco-
vává i česká vláda.

›   Další kolo jednání. Především se 

bude mluvit o tom, jaké kroky by se 
měly udělat ještě před rokem 2020.

Kompletní text Pařížské dohody

Kompletní přehled závazků signatářských zemí

DOSLOV 
Naše civilizace dosáhla stavu, kdy ovliv-
ňuje okolní svět nejen lokálně, ale i glo-
bálně. Od počátku průmyslové revolu-
ce jsme my, lidé, dokázali zvýšit 
koncentraci skleníkových plynů na 
úroveň, jaká panovala na Zemi napo-
sledy před 15 až 20 miliony let. Doká-
zali jsme to tak rychle, že v příštích de-
setiletích a stoletích hrozí nevratné 
změny klimatu na celé planetě. Globál-
ní oteplovaní a klimatická změna tedy 
ani zdaleka nejsou pojmy abstraktní, 
jak se mnohdy v médiích mylně inter-
pretuje. Nejde o problém „budoucích“ 
generací.

Projevy a dopady změny klimatu se zá-
sadně stihly projevit už i ve střední Ev-
ropě a České republice. Poměrně 
rychlý vzestup regionální teploty vzdu-
chu je totiž doprovázen změnami dal-
ších klimatických prvků, především 
změnou časového a prostorového 
rozložení srážek, jakožto i nárůstem je-
jich extrémnosti. Zejména v letním ob-
dobí pozorujeme četnější a intenziv-

nější vlny veder, které střídají intenziv-
nější bouřkové lijáky. V kombinaci s vý-
skytem stále delších suchých období 
způsobují extrémy počasí rostoucí 
materiální škody v zemědělství, prů-
myslu a sídlech, a koneckonců i vážněj-
ší dopady na lidskou společnost z hle-
diska zdraví populace. To je ale pouze 
začátek. Dnes již existuje vysoká jisto-
ta, že pokud zásadním způsobem ne-
snížíme produkci skleníkových plynů, 
globální klimatický systém se bude na-
dále oteplovat, a to dokonce ještě 
rychleji než doposud. Jiným slovy, růst 
teploty bude pokračovat i v tomto sto-
letí, horké vlny budou ještě delší a čas-
tější, extrémní srážky intenzívnější a 
častější, ekosystémy méně odolnější a 
hladina oceánu ze zvýší nejméně 
o metr. Změna klimatu bude nejenom 
zvyšovat existující rizika, ale přinese i ri-
zika zcela nová.  V čem je tedy hlavní 
problém a jak se k němu postavit na-
konec i z pozice jednotlivce, který po-
važuje globální dohodu z Paříže za ne-
dostatečnou, a tedy jenom za 
rétorické cvičení politiků, kteří chtějí 
upokojit masy spotřebitelů, že je vše 
pod kontrolou?

Dnešní materializovaný svět funguje 
výhradně na základě ekonomicko-pe-
něžních vztahů, ve kterém je hlavní 
motivací výkonnosti lidí vidina vysoké-

ho a rychlého zisku. Je zřejmé, že takto 
fungující svět je na hony vzdálen od 
ideálního a hlavně dlouhodobě udrži-
telného. Naše představa života "nad 
poměry" totiž silně naráží na pevně vy-
mezené planetární limity, které souvisí 
zejména s omezeným množstvím 
zdrojů, nebo stabilitou klimatických a 
ekologických podmínek. Právě jejich 
stabilita umožnila v období posledních 
10 tisíc let rozvoj současné moderní 
společnosti. Globální klima se dnes 
v důsledku lidských aktivit mění tako-
vou rychlostí, že ohrožuje samotnou 
podstatu existence civilizace, lidí, a na-
konec i komplexního a zároveň křeh-
kého života na Zemi. Nejde o žádný 
„alarmizmus“, ale o objektivní realitu 
doloženou výsledky vědeckého výzku-
mu. Pokud se lidé nezačnou k životní-
mu prostředí a atmosféře chovat 
ohleduplněji a nesníží své vysoké ná-
roky na životní standard a míru konzu-
mu, globální oteplování a klimatická 
změna v průběhu tohoto století do-
sáhnou takovou rychlost, na kterou se 
nebudou moci adaptovat ani nejvy-
spělejší země světa.

Řešení problému změny klimatu při-
tom není jen výzvou, ale i obrovskou 
příležitostí začít žít plnohodnotnějším 
a kreativnějším životem v rámci udrži-
telných komunit zodpovědných lidí.



MEZINÁRODNÍ ÚMLU-
VY A VYJEDNÁVÁNÍ
V odpovědi na hrozbu změny klimatu 
byla v roce 1992 v Riu de Janeiro po-
depsána Rámcová úmluva OSN 
o změně klimatu (UNFCCC, UN Fra-
mework Convention on Climate 
Change), v níž se státy zavázaly „od-
vrátit nebezpečné antropogenní 
ovlivnění klimatického systému“ (člá-
nek 2). Pokrok přinesl rok 1997, kdy 
byl v prosinci v japonském Kjótu po-
depsán protokol, v němž se průmys-
lově vyspělé státy zavázaly snížit emi-

se skleníkových plynů v letech 
2008–2012 o 5,2 % (průměr z tohoto 
pětiletého období) ve srovnání s ro-
kem 1990. Kjótský protokol je kritizo-
ván jako nedostatečný nástroj přede-
vším ze dvou důvodů. Nepřipojily se 
k němu Spojené státy a nevyžaduje 
žádná zmírňující opatření od rozvojo-
vých zemí včetně Číny, Indie, Brazílie. 
Dále se namítá, že předpokládané re-
dukce emisí skleníkových plynů, i kdy-
by jich dosáhlo, jsou příliš malé, než 
aby měly zásadnější vliv na zmírnění 
změny klimatu.

Celý proces pokračuje prostřednic-
tvím pravidelných ročních konferencí, 
které se postupně staly velkými klima-
tickými summity. Jsou označovány ja-
ko „konference stran UNFCCC“ (Con-
ference of the Parties, COP). Při 
jednáních o nahrazení Kjótského pro-
tokolu bylo dosaženo dílčího úspě-
chu na konferenci COP 15 v Kodani 
v roce 2009, kdy došlo ke shodě na li-
mitu maximálního zvýšení teploty – 
hranice byla stanovena na 2 °C. Tato 
skutečnost ale nestačila k nastolení 
nového „klimatického režimu“, který 
by se zasadil o silnou a skutečně glo-
bální ochranu klimatu. Veškerá po-
zornost a naděje se proto v roce 
2015 upínaly ke COP 21 v Paříži, kde 
měla být po několikaletých přípra-
vách přijata nová globální smlouva. 
Smlouva s platností od roku 2020 
měla stanovit závazná zmírňující (miti-
gační) opatření, především podstatné 
snížení emisí skleníkových plynů tak, 
aby zvýšení průměrné globální teplo-
ty zůstalo co nejníže pod hranicí 2 °C.  

V rámci přípravy na jednání o snižová-
ní emisí představila většina států svě-
ta vlastní národní příspěvky. Před pa-
řížskou konferencí již bylo jasné, že 
ohlášené národní příspěvky ke sníže-
ní celosvětové emisní zátěže, nejsou 
dostatečně ambiciózní.  Ovšem médii 

resonovala optimistická prohlášení 
prezidentů a předsedů vlád většiny 
států i představitelů hlavních světo-
vých organizací včetně OSN, OECD a 
mnoha dalších. Povzbudivým pří-
spěvkem do globální diskuse byla 
i v červnu 2015 vydaná encyklika pa-
peže Františka, „Laudato Si“, která dů-
razně nabádá globální vůdce, aby 
v Paříži dospěli k dobré dohodě.

ŘEŠENÍ PŘÍČIN 
A DOPADŮ 
KLIMATICKÉ ZMĚNY: 
PAŘÍŽSKÁ DOHODA
Státy OSN se na prosincovém su-
mmitu v Paříži shodly, jak budou po-
stupovat při snižování své závislosti 
na fosilních palivech: uhlí, ropě a zem-
ním plynu. Nová globální dohoda, kte-
rá nahradí Kjótský protokol, je průlo-
movým závazkem. Poprvé se 
Evropa i USA, Čína, Indie a všechny 
členské státy OSN dohodly na společ-
ném postupu proti přibývání sklení-
kových plynů v atmosféře – a potaž-
mo proti globálním změnám 
podnebí. Neméně důležitou součástí 
dohody je i podpora adaptací na již 
nevyhnutelné změny a její financování.

Na zahájení konference vystoupilo 
150 vrcholných světových politiků a 
političek, největší počet v dějinách 
OSN. Mluvili zde prezidenti Obama a 
Si i premiér Sobotka. Jejich názory ve 
své řeči shrnul francouzský prezident 
Francois Hollande, který prohlásil, že 
„boj proti terorismu a boj proti klima-
tickým změnám jsou dvě největší glo-
bální výzvy, kterým musíme čelit.“ 

Podle světových mocností znamená 
dohoda „bod obratu pro celý svět“ 
(prezident Obama) či „historický krok 
vpřed“ (hlavní zmocněnec Číny) a po-
dle zástupců nejvíce postižených ze-
mí „naději pro přežití“ (ministr Mar-
shallových ostrovů). Podle premiéra 
Sobotky je dohoda přelomová tím, že 
zapojuje celé mezinárodní společen-
ství. Co se ale týče ambic snižování 
emisí skleníkových plynů, neodpovídá 
plně původní představě České re-
publiky, uvedl premiér.
 
V porovnání s Kjótským protokolem 
je Pařížská dohoda mnohem důklad-
nější a rozsáhlejší. Snižování emisí se 
týká nejen bohatých zemí , ale všech 
států světa – tentokrát vznikla oprav-
du globální spolupráce.

Státy světa se především dohodly, že 
budou snižovat svoji závislost na ubý-

vajících fosilních palivech – a tedy 
i svůj příspěvek ke znečištění našeho 
společného ovzduší. Své konkrétní, 
měřitelné závazky do Paříže přivezly 
EU, USA, Japonsko i hlavní rozvojové 
země.

Čína se například zavázala, že své 
emise začne snižovat dříve, než by 
dosáhla současného průměru Evrop-
ské unie. V přepočtu na obyvatele a 
bohatství země jsou závazky Číny, In-
die a dokonce Indonésie a Brazílie sil-
nější než plány, které v Paříži slíbila EU 
a USA.

Evropská unie se zavázala snížit emi-
se skleníkových plynů o nejméně 
40 % do roku 2030 ve srovnání s ro-
kem 1990. Přijala také závazný cíl zvý-
šit do roku 2030 podíl obnovitelných 
zdrojů na 27 % a indikativní cíl snížit 
spotřebu energie o 27 %.

Dohoda je právně závazná. Jednotlivé 
státy ji ještě musí ratifikovat. Ve větši-
ně zemí to ale bude jenom formalita. 
Dohoda nabude účinnosti, až ji potvr-
dí 55 států, které společně pokrývají 
alespoň 55 % světových emisí sklení-
kových plynů. Dohoda nicméně ne-
obsahuje sankce, spoléhá na tlak me-
zinárodního společenství a pravidel-
ný přezkum závazků.

Nemálo uhlí nebo ropy jsme už spálili 
a ještě pálit budeme. Proto meziná-
rodní společenství muselo především 
říci, kde narýsuje čáru: kde chceme, 
aby se přibývání skleníkových plynů 
zastavilo, a jaký růst globální teploty 
už nehodláme připustit. 

Pařížský summit se dohodl na hranici 
+2 °C oproti době před průmyslovou 
revolucí – přičemž snahy mají směřo-
vat k udržení oteplování na úrovni 
1,5 °C. To je důležité hlavně pro ost-
rovní státy, pro které každých několik 
centimetrů mořské hladiny znamená 
obrovský rozdíl. Nebo pro suché, 
chudé státy v Africe, kde každý stupeň 
připraví o živobytí miliony drobných 
rolníků. 

Pro srovnání: rozdíl mezi dneškem a 
vrcholem poslední doby ledové (tedy 
dobou, kdy dnešní Varšavu a Berlín 
pokrýval podobný polární ledovec, jaký 
je dnes v Antarktidě a Grónsku), činí 
4–7 °C. Samozřejmě opačným směrem.
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Dohoda říká, že ve druhé polovině 
století bychom měli dosáhnout tak-
zvané uhlíkové neutrality. V zásadě to 
znamená, že do té doby přestaneme 
používat fosilní paliva. Nové skleníko-
vé plyny by měly vznikat pouze 
v množství, jaké příroda dokáže pohl-
covat. Některé státy OSN a také řada 
vědců nicméně namítá, že tento cíl je 
stanoven příliš vágně.

Množství fosilních paliv, které ještě 
můžeme spálit, aniž bychom stanove-
nou hranici překročili, vyčísluje uhlíko-
vý rozpočet, sestavený Mezivládním 
panelem pro změny klimatu.    Vědci 
upozorňují, že v zemi je třeba pone-
chat 88 % známých zásob uhlí, 35 % 
ropy a polovinu zásob plynu. 
Tabulka 1 ukazuje, kolik procent 
známých zásob fosilních paliv musí 
zůstat v zemi v jednotlivých částech 
světa podle propočtu, publikovaného 
v časopise Nature.

Konkrétní závazky, které státy OSN do 
Paříže přivezly, k udržení oteplování 

pod hranicí 2 °C nestačí, představují 
však první, důležitý krok. 

Historické emise

Základní scénář

Současné politiky

Závazky v podobě Pařížské dohody

Snižování emisí pro scénář méně než 2 °C 

Snižování emisí pro scénář méně než 1,5 °C 
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Zdroj: Climate Analytics / Ecofys / New Climate / PIK. www.climateactiontracker.org

OBR. 10: DOPADY SOUČASNÝCH ZÁVAZKŮ A POLITIK NA ZVYŠOVÁNÍ GLOBÁLNÍ 
                 TEPLOTY

Dohoda výslovně počítá s tím, že 
závazky budou revidovány každých 
5 let. Bude se tedy sledovat, jestli 
signatářské země své plány opravdu 
plní. A smluvní strany také budou své 
plány upravovat podle nových vědec-
kých poznatků. Pětiletými revizemi by 
se tedy měly zajistit dvě důležité věci:

   ›    úsilí států povede ke skutečnému 
plnění dohody; 

   ›    revize závazků se bude opakovat – 
po prvním kroku přijde druhý a třetí.

Zatímco Kjótský protokol se týkal vý-
hradně snižování emisí, dohoda 
z Paříže řeší také nutnost přizpůsobit 
se již probíhajícím změnám klimatu. 
Státy explicitně uznávají, že už dnes je 
potřeba adaptací značná a že čím ví-
ce se podaří snížit znečištění, tím mé-
ně dalších adaptačních opatření se 
bude muset dělat. 

Vzhledem k tomu, že se některé chu-
dé země – hlavně v Africe –  nedoká-
žou s globálními změnami podnebí 
vyrovnat samy, potřebují pomoc. Do-
hoda proto počítá s tím, že bohatší 
země – a to včetně například Číny – 
jim pomohou finanční podporou. 
Měla by činit alespoň 100 miliard do-
larů ročně. Hlavním nástrojem finanč-
ní pomoci bude Zelený klimatický 
fond.

Podpora bude určena na:

›   Vypořádání se s těmi změnami 
podnebí, kterým se už nedokážeme 
vyhnout: například budování hrází, 
ochranu před povodněmi, nové zdro-
je vody, obměnu zemědělství a po-
dobně.

› Opatření, které sníží pálení fosil-
ních paliv a spalování lesů. Například 
technologie, které v domácnostech 
nahradí vaření na palivovém dřevu 
(kvůli kterému ubývají lesy) či kerosi-
nových kamínkách (která jsou ex-
trémně špinavá).

Bohatší země také pomohou chud-
ším s přípravou projektů, aby nad pe-
nězi byla větší kontrola a neztrácely 
se v neúčelných programech.

Dohoda potvrzuje proměnu globální 
energetiky, která už několik let probí-
há. USA sice formálně nepodepsaly 
Kjótský protokol – ale v minulých le-
tech snižovaly emise rychleji než kte-
rákoli jiná velká země nebo blok zemí 
na světě. Američané v předešlých pěti 
letech každých deset dnů zavírali jed-
nu uhelnou elektrárnu.

Čína v roce 2014 poprvé po mnoha 
letech snížila spotřebu uhlí – a loni 
trend pokračoval. Loni Číňané dokon-
ce zavřeli tisíc uhelných dolů. Čína 
s Japonskem také postavila více solár-
ních elektráren než celý zbytek světa 
dohromady. V žebříčku nových větr-
ných elektráren jsou na prvních mís-
tech USA, Čína a Indie. 

Obnovitelné zdroje jsou druhým nej-
větším zdrojem energie ve světě a 
v příštích pěti letech budou dvě třeti-
ny nových kapacit výroby elektřiny 
právě z obnovitelných zdrojů, uvádí 
Mezinárodní energetická agentura.

Evropa, která v posledních letech spí-
še vyčkávala, se tak nechala zbytkem 
světa předběhnout. V žebříčku zemí, 
které nejvíce podporují investice do 
obnovitelných zdrojů, jsou v první de-
sítce pouze tři státy Evropy. Zato 
v něm figuruje třeba Chile.

V roce 2016 nás čeká několik klíčo-
vých událostí: 

›   První kroky k plnění závazků. Na-
příklad Evropská unie se musí dohod-
nout, jak konkrétně bude pokračovat 
v dohodnutém rozvoji obnovitelných 
zdrojů. Státy EU potřebují naplánovat, 
co udělají, aby nové programy posílily 
ekonomiku a byly prospěšné pro do-
mácnosti.

V roce 2016 bude EU zejména refor-
movat systém obchodování s emise-
mi (EU ETS) a schvalovat opatření 
k naplňování cílů v obnovitelných 
zdrojích a energetické účinnosti jako 
součást balíčku Energetické unie. 
Česká vláda připravuje, v souladu 
s programovým prohlášením, zákon 
o snižování závislosti na fosilních pali-
vech. 

›    Ratifikace. Dohoda bude otevře-
na k podpisu na slavnostním shro-
máždění za účasti vrcholných politiků 
světa 22. dubna 2016 v New Yorku. 
Očekává se, že svůj podpis v tento 
den připojí USA, EU a další významné 
státy. Zprávu o dopadech Pařížské 
dohody na Českou republiku zpraco-
vává i česká vláda.

›   Další kolo jednání. Především se 

bude mluvit o tom, jaké kroky by se 
měly udělat ještě před rokem 2020.

Kompletní text Pařížské dohody

Kompletní přehled závazků signatářských zemí

DOSLOV 
Naše civilizace dosáhla stavu, kdy ovliv-
ňuje okolní svět nejen lokálně, ale i glo-
bálně. Od počátku průmyslové revolu-
ce jsme my, lidé, dokázali zvýšit 
koncentraci skleníkových plynů na 
úroveň, jaká panovala na Zemi napo-
sledy před 15 až 20 miliony let. Doká-
zali jsme to tak rychle, že v příštích de-
setiletích a stoletích hrozí nevratné 
změny klimatu na celé planetě. Globál-
ní oteplovaní a klimatická změna tedy 
ani zdaleka nejsou pojmy abstraktní, 
jak se mnohdy v médiích mylně inter-
pretuje. Nejde o problém „budoucích“ 
generací.

Projevy a dopady změny klimatu se zá-
sadně stihly projevit už i ve střední Ev-
ropě a České republice. Poměrně 
rychlý vzestup regionální teploty vzdu-
chu je totiž doprovázen změnami dal-
ších klimatických prvků, především 
změnou časového a prostorového 
rozložení srážek, jakožto i nárůstem je-
jich extrémnosti. Zejména v letním ob-
dobí pozorujeme četnější a intenziv-

nější vlny veder, které střídají intenziv-
nější bouřkové lijáky. V kombinaci s vý-
skytem stále delších suchých období 
způsobují extrémy počasí rostoucí 
materiální škody v zemědělství, prů-
myslu a sídlech, a koneckonců i vážněj-
ší dopady na lidskou společnost z hle-
diska zdraví populace. To je ale pouze 
začátek. Dnes již existuje vysoká jisto-
ta, že pokud zásadním způsobem ne-
snížíme produkci skleníkových plynů, 
globální klimatický systém se bude na-
dále oteplovat, a to dokonce ještě 
rychleji než doposud. Jiným slovy, růst 
teploty bude pokračovat i v tomto sto-
letí, horké vlny budou ještě delší a čas-
tější, extrémní srážky intenzívnější a 
častější, ekosystémy méně odolnější a 
hladina oceánu ze zvýší nejméně 
o metr. Změna klimatu bude nejenom 
zvyšovat existující rizika, ale přinese i ri-
zika zcela nová.  V čem je tedy hlavní 
problém a jak se k němu postavit na-
konec i z pozice jednotlivce, který po-
važuje globální dohodu z Paříže za ne-
dostatečnou, a tedy jenom za 
rétorické cvičení politiků, kteří chtějí 
upokojit masy spotřebitelů, že je vše 
pod kontrolou?

Dnešní materializovaný svět funguje 
výhradně na základě ekonomicko-pe-
něžních vztahů, ve kterém je hlavní 
motivací výkonnosti lidí vidina vysoké-

ho a rychlého zisku. Je zřejmé, že takto 
fungující svět je na hony vzdálen od 
ideálního a hlavně dlouhodobě udrži-
telného. Naše představa života "nad 
poměry" totiž silně naráží na pevně vy-
mezené planetární limity, které souvisí 
zejména s omezeným množstvím 
zdrojů, nebo stabilitou klimatických a 
ekologických podmínek. Právě jejich 
stabilita umožnila v období posledních 
10 tisíc let rozvoj současné moderní 
společnosti. Globální klima se dnes 
v důsledku lidských aktivit mění tako-
vou rychlostí, že ohrožuje samotnou 
podstatu existence civilizace, lidí, a na-
konec i komplexního a zároveň křeh-
kého života na Zemi. Nejde o žádný 
„alarmizmus“, ale o objektivní realitu 
doloženou výsledky vědeckého výzku-
mu. Pokud se lidé nezačnou k životní-
mu prostředí a atmosféře chovat 
ohleduplněji a nesníží své vysoké ná-
roky na životní standard a míru konzu-
mu, globální oteplování a klimatická 
změna v průběhu tohoto století do-
sáhnou takovou rychlost, na kterou se 
nebudou moci adaptovat ani nejvy-
spělejší země světa.

Řešení problému změny klimatu při-
tom není jen výzvou, ale i obrovskou 
příležitostí začít žít plnohodnotnějším 
a kreativnějším životem v rámci udrži-
telných komunit zodpovědných lidí.

www.climateactiontracker.org


Dohoda výslovně počítá s tím, že 
závazky budou revidovány každých 
5 let. Bude se tedy sledovat, jestli 
signatářské země své plány opravdu 
plní. A smluvní strany také budou své 
plány upravovat podle nových vědec-
kých poznatků. Pětiletými revizemi by 
se tedy měly zajistit dvě důležité věci:

   ›    úsilí států povede ke skutečnému 
plnění dohody; 

   ›    revize závazků se bude opakovat – 
po prvním kroku přijde druhý a třetí.

Zatímco Kjótský protokol se týkal vý-
hradně snižování emisí, dohoda 
z Paříže řeší také nutnost přizpůsobit 
se již probíhajícím změnám klimatu. 
Státy explicitně uznávají, že už dnes je 
potřeba adaptací značná a že čím ví-
ce se podaří snížit znečištění, tím mé-
ně dalších adaptačních opatření se 
bude muset dělat. 

Vzhledem k tomu, že se některé chu-
dé země – hlavně v Africe –  nedoká-
žou s globálními změnami podnebí 
vyrovnat samy, potřebují pomoc. Do-
hoda proto počítá s tím, že bohatší 
země – a to včetně například Číny – 
jim pomohou finanční podporou. 
Měla by činit alespoň 100 miliard do-
larů ročně. Hlavním nástrojem finanč-
ní pomoci bude Zelený klimatický 
fond.

Podpora bude určena na:

›   Vypořádání se s těmi změnami 
podnebí, kterým se už nedokážeme 
vyhnout: například budování hrází, 
ochranu před povodněmi, nové zdro-
je vody, obměnu zemědělství a po-
dobně.

› Opatření, které sníží pálení fosil-
ních paliv a spalování lesů. Například 
technologie, které v domácnostech 
nahradí vaření na palivovém dřevu 
(kvůli kterému ubývají lesy) či kerosi-
nových kamínkách (která jsou ex-
trémně špinavá).

Bohatší země také pomohou chud-
ším s přípravou projektů, aby nad pe-
nězi byla větší kontrola a neztrácely 
se v neúčelných programech.
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v něm figuruje třeba Chile.

V roce 2016 nás čeká několik klíčo-
vých událostí: 

›   První kroky k plnění závazků. Na-
příklad Evropská unie se musí dohod-
nout, jak konkrétně bude pokračovat 
v dohodnutém rozvoji obnovitelných 
zdrojů. Státy EU potřebují naplánovat, 
co udělají, aby nové programy posílily 
ekonomiku a byly prospěšné pro do-
mácnosti.

V roce 2016 bude EU zejména refor-
movat systém obchodování s emise-
mi (EU ETS) a schvalovat opatření 
k naplňování cílů v obnovitelných 
zdrojích a energetické účinnosti jako 
součást balíčku Energetické unie. 
Česká vláda připravuje, v souladu 
s programovým prohlášením, zákon 
o snižování závislosti na fosilních pali-
vech. 

›    Ratifikace. Dohoda bude otevře-
na k podpisu na slavnostním shro-
máždění za účasti vrcholných politiků 
světa 22. dubna 2016 v New Yorku. 
Očekává se, že svůj podpis v tento 
den připojí USA, EU a další významné 
státy. Zprávu o dopadech Pařížské 
dohody na Českou republiku zpraco-
vává i česká vláda.

›   Další kolo jednání. Především se 

bude mluvit o tom, jaké kroky by se 
měly udělat ještě před rokem 2020.

Kompletní text Pařížské dohody

Kompletní přehled závazků signatářských zemí

DOSLOV 
Naše civilizace dosáhla stavu, kdy ovliv-
ňuje okolní svět nejen lokálně, ale i glo-
bálně. Od počátku průmyslové revolu-
ce jsme my, lidé, dokázali zvýšit 
koncentraci skleníkových plynů na 
úroveň, jaká panovala na Zemi napo-
sledy před 15 až 20 miliony let. Doká-
zali jsme to tak rychle, že v příštích de-
setiletích a stoletích hrozí nevratné 
změny klimatu na celé planetě. Globál-
ní oteplovaní a klimatická změna tedy 
ani zdaleka nejsou pojmy abstraktní, 
jak se mnohdy v médiích mylně inter-
pretuje. Nejde o problém „budoucích“ 
generací.

Projevy a dopady změny klimatu se zá-
sadně stihly projevit už i ve střední Ev-
ropě a České republice. Poměrně 
rychlý vzestup regionální teploty vzdu-
chu je totiž doprovázen změnami dal-
ších klimatických prvků, především 
změnou časového a prostorového 
rozložení srážek, jakožto i nárůstem je-
jich extrémnosti. Zejména v letním ob-
dobí pozorujeme četnější a intenziv-
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nější vlny veder, které střídají intenziv-
nější bouřkové lijáky. V kombinaci s vý-
skytem stále delších suchých období 
způsobují extrémy počasí rostoucí 
materiální škody v zemědělství, prů-
myslu a sídlech, a koneckonců i vážněj-
ší dopady na lidskou společnost z hle-
diska zdraví populace. To je ale pouze 
začátek. Dnes již existuje vysoká jisto-
ta, že pokud zásadním způsobem ne-
snížíme produkci skleníkových plynů, 
globální klimatický systém se bude na-
dále oteplovat, a to dokonce ještě 
rychleji než doposud. Jiným slovy, růst 
teploty bude pokračovat i v tomto sto-
letí, horké vlny budou ještě delší a čas-
tější, extrémní srážky intenzívnější a 
častější, ekosystémy méně odolnější a 
hladina oceánu ze zvýší nejméně 
o metr. Změna klimatu bude nejenom 
zvyšovat existující rizika, ale přinese i ri-
zika zcela nová.  V čem je tedy hlavní 
problém a jak se k němu postavit na-
konec i z pozice jednotlivce, který po-
važuje globální dohodu z Paříže za ne-
dostatečnou, a tedy jenom za 
rétorické cvičení politiků, kteří chtějí 
upokojit masy spotřebitelů, že je vše 
pod kontrolou?

Dnešní materializovaný svět funguje 
výhradně na základě ekonomicko-pe-
něžních vztahů, ve kterém je hlavní 
motivací výkonnosti lidí vidina vysoké-

ho a rychlého zisku. Je zřejmé, že takto 
fungující svět je na hony vzdálen od 
ideálního a hlavně dlouhodobě udrži-
telného. Naše představa života "nad 
poměry" totiž silně naráží na pevně vy-
mezené planetární limity, které souvisí 
zejména s omezeným množstvím 
zdrojů, nebo stabilitou klimatických a 
ekologických podmínek. Právě jejich 
stabilita umožnila v období posledních 
10 tisíc let rozvoj současné moderní 
společnosti. Globální klima se dnes 
v důsledku lidských aktivit mění tako-
vou rychlostí, že ohrožuje samotnou 
podstatu existence civilizace, lidí, a na-
konec i komplexního a zároveň křeh-
kého života na Zemi. Nejde o žádný 
„alarmizmus“, ale o objektivní realitu 
doloženou výsledky vědeckého výzku-
mu. Pokud se lidé nezačnou k životní-
mu prostředí a atmosféře chovat 
ohleduplněji a nesníží své vysoké ná-
roky na životní standard a míru konzu-
mu, globální oteplování a klimatická 
změna v průběhu tohoto století do-
sáhnou takovou rychlost, na kterou se 
nebudou moci adaptovat ani nejvy-
spělejší země světa.

Řešení problému změny klimatu při-
tom není jen výzvou, ale i obrovskou 
příležitostí začít žít plnohodnotnějším 
a kreativnějším životem v rámci udrži-
telných komunit zodpovědných lidí.

http://unfccc.int/resource/docs/2015/cop21/eng/l09.pdf
http://www4.unfccc.int/submissions/indc/Submission%20Pages/submissions.aspx


Dohoda výslovně počítá s tím, že 
závazky budou revidovány každých 
5 let. Bude se tedy sledovat, jestli 
signatářské země své plány opravdu 
plní. A smluvní strany také budou své 
plány upravovat podle nových vědec-
kých poznatků. Pětiletými revizemi by 
se tedy měly zajistit dvě důležité věci:

   ›    úsilí států povede ke skutečnému 
plnění dohody; 

   ›    revize závazků se bude opakovat – 
po prvním kroku přijde druhý a třetí.

Zatímco Kjótský protokol se týkal vý-
hradně snižování emisí, dohoda 
z Paříže řeší také nutnost přizpůsobit 
se již probíhajícím změnám klimatu. 
Státy explicitně uznávají, že už dnes je 
potřeba adaptací značná a že čím ví-
ce se podaří snížit znečištění, tím mé-
ně dalších adaptačních opatření se 
bude muset dělat. 

Vzhledem k tomu, že se některé chu-
dé země – hlavně v Africe –  nedoká-
žou s globálními změnami podnebí 
vyrovnat samy, potřebují pomoc. Do-
hoda proto počítá s tím, že bohatší 
země – a to včetně například Číny – 
jim pomohou finanční podporou. 
Měla by činit alespoň 100 miliard do-
larů ročně. Hlavním nástrojem finanč-
ní pomoci bude Zelený klimatický 
fond.

Podpora bude určena na:

›   Vypořádání se s těmi změnami 
podnebí, kterým se už nedokážeme 
vyhnout: například budování hrází, 
ochranu před povodněmi, nové zdro-
je vody, obměnu zemědělství a po-
dobně.

› Opatření, které sníží pálení fosil-
ních paliv a spalování lesů. Například 
technologie, které v domácnostech 
nahradí vaření na palivovém dřevu 
(kvůli kterému ubývají lesy) či kerosi-
nových kamínkách (která jsou ex-
trémně špinavá).

Bohatší země také pomohou chud-
ším s přípravou projektů, aby nad pe-
nězi byla větší kontrola a neztrácely 
se v neúčelných programech.

Dohoda potvrzuje proměnu globální 
energetiky, která už několik let probí-
há. USA sice formálně nepodepsaly 
Kjótský protokol – ale v minulých le-
tech snižovaly emise rychleji než kte-
rákoli jiná velká země nebo blok zemí 
na světě. Američané v předešlých pěti 
letech každých deset dnů zavírali jed-
nu uhelnou elektrárnu.

Čína v roce 2014 poprvé po mnoha 
letech snížila spotřebu uhlí – a loni 
trend pokračoval. Loni Číňané dokon-
ce zavřeli tisíc uhelných dolů. Čína 
s Japonskem také postavila více solár-
ních elektráren než celý zbytek světa 
dohromady. V žebříčku nových větr-
ných elektráren jsou na prvních mís-
tech USA, Čína a Indie. 

Obnovitelné zdroje jsou druhým nej-
větším zdrojem energie ve světě a 
v příštích pěti letech budou dvě třeti-
ny nových kapacit výroby elektřiny 
právě z obnovitelných zdrojů, uvádí 
Mezinárodní energetická agentura.

Evropa, která v posledních letech spí-
še vyčkávala, se tak nechala zbytkem 
světa předběhnout. V žebříčku zemí, 
které nejvíce podporují investice do 
obnovitelných zdrojů, jsou v první de-
sítce pouze tři státy Evropy. Zato 
v něm figuruje třeba Chile.

V roce 2016 nás čeká několik klíčo-
vých událostí: 

›   První kroky k plnění závazků. Na-
příklad Evropská unie se musí dohod-
nout, jak konkrétně bude pokračovat 
v dohodnutém rozvoji obnovitelných 
zdrojů. Státy EU potřebují naplánovat, 
co udělají, aby nové programy posílily 
ekonomiku a byly prospěšné pro do-
mácnosti.

V roce 2016 bude EU zejména refor-
movat systém obchodování s emise-
mi (EU ETS) a schvalovat opatření 
k naplňování cílů v obnovitelných 
zdrojích a energetické účinnosti jako 
součást balíčku Energetické unie. 
Česká vláda připravuje, v souladu 
s programovým prohlášením, zákon 
o snižování závislosti na fosilních pali-
vech. 

›    Ratifikace. Dohoda bude otevře-
na k podpisu na slavnostním shro-
máždění za účasti vrcholných politiků 
světa 22. dubna 2016 v New Yorku. 
Očekává se, že svůj podpis v tento 
den připojí USA, EU a další významné 
státy. Zprávu o dopadech Pařížské 
dohody na Českou republiku zpraco-
vává i česká vláda.

›   Další kolo jednání. Především se 

bude mluvit o tom, jaké kroky by se 
měly udělat ještě před rokem 2020.

Kompletní text Pařížské dohody

Kompletní přehled závazků signatářských zemí

DOSLOV 
Naše civilizace dosáhla stavu, kdy ovliv-
ňuje okolní svět nejen lokálně, ale i glo-
bálně. Od počátku průmyslové revolu-
ce jsme my, lidé, dokázali zvýšit 
koncentraci skleníkových plynů na 
úroveň, jaká panovala na Zemi napo-
sledy před 15 až 20 miliony let. Doká-
zali jsme to tak rychle, že v příštích de-
setiletích a stoletích hrozí nevratné 
změny klimatu na celé planetě. Globál-
ní oteplovaní a klimatická změna tedy 
ani zdaleka nejsou pojmy abstraktní, 
jak se mnohdy v médiích mylně inter-
pretuje. Nejde o problém „budoucích“ 
generací.

Projevy a dopady změny klimatu se zá-
sadně stihly projevit už i ve střední Ev-
ropě a České republice. Poměrně 
rychlý vzestup regionální teploty vzdu-
chu je totiž doprovázen změnami dal-
ších klimatických prvků, především 
změnou časového a prostorového 
rozložení srážek, jakožto i nárůstem je-
jich extrémnosti. Zejména v letním ob-
dobí pozorujeme četnější a intenziv-

nější vlny veder, které střídají intenziv-
nější bouřkové lijáky. V kombinaci s vý-
skytem stále delších suchých období 
způsobují extrémy počasí rostoucí 
materiální škody v zemědělství, prů-
myslu a sídlech, a koneckonců i vážněj-
ší dopady na lidskou společnost z hle-
diska zdraví populace. To je ale pouze 
začátek. Dnes již existuje vysoká jisto-
ta, že pokud zásadním způsobem ne-
snížíme produkci skleníkových plynů, 
globální klimatický systém se bude na-
dále oteplovat, a to dokonce ještě 
rychleji než doposud. Jiným slovy, růst 
teploty bude pokračovat i v tomto sto-
letí, horké vlny budou ještě delší a čas-
tější, extrémní srážky intenzívnější a 
častější, ekosystémy méně odolnější a 
hladina oceánu ze zvýší nejméně 
o metr. Změna klimatu bude nejenom 
zvyšovat existující rizika, ale přinese i ri-
zika zcela nová.  V čem je tedy hlavní 
problém a jak se k němu postavit na-
konec i z pozice jednotlivce, který po-
važuje globální dohodu z Paříže za ne-
dostatečnou, a tedy jenom za 
rétorické cvičení politiků, kteří chtějí 
upokojit masy spotřebitelů, že je vše 
pod kontrolou?

Dnešní materializovaný svět funguje 
výhradně na základě ekonomicko-pe-
něžních vztahů, ve kterém je hlavní 
motivací výkonnosti lidí vidina vysoké-

ho a rychlého zisku. Je zřejmé, že takto 
fungující svět je na hony vzdálen od 
ideálního a hlavně dlouhodobě udrži-
telného. Naše představa života "nad 
poměry" totiž silně naráží na pevně vy-
mezené planetární limity, které souvisí 
zejména s omezeným množstvím 
zdrojů, nebo stabilitou klimatických a 
ekologických podmínek. Právě jejich 
stabilita umožnila v období posledních 
10 tisíc let rozvoj současné moderní 
společnosti. Globální klima se dnes 
v důsledku lidských aktivit mění tako-
vou rychlostí, že ohrožuje samotnou 
podstatu existence civilizace, lidí, a na-
konec i komplexního a zároveň křeh-
kého života na Zemi. Nejde o žádný 
„alarmizmus“, ale o objektivní realitu 
doloženou výsledky vědeckého výzku-
mu. Pokud se lidé nezačnou k životní-
mu prostředí a atmosféře chovat 
ohleduplněji a nesníží své vysoké ná-
roky na životní standard a míru konzu-
mu, globální oteplování a klimatická 
změna v průběhu tohoto století do-
sáhnou takovou rychlost, na kterou se 
nebudou moci adaptovat ani nejvy-
spělejší země světa.

Řešení problému změny klimatu při-
tom není jen výzvou, ale i obrovskou 
příležitostí začít žít plnohodnotnějším 
a kreativnějším životem v rámci udrži-
telných komunit zodpovědných lidí.
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Dohoda výslovně počítá s tím, že 
závazky budou revidovány každých 
5 let. Bude se tedy sledovat, jestli 
signatářské země své plány opravdu 
plní. A smluvní strany také budou své 
plány upravovat podle nových vědec-
kých poznatků. Pětiletými revizemi by 
se tedy měly zajistit dvě důležité věci:

   ›    úsilí států povede ke skutečnému 
plnění dohody; 

   ›    revize závazků se bude opakovat – 
po prvním kroku přijde druhý a třetí.

Zatímco Kjótský protokol se týkal vý-
hradně snižování emisí, dohoda 
z Paříže řeší také nutnost přizpůsobit 
se již probíhajícím změnám klimatu. 
Státy explicitně uznávají, že už dnes je 
potřeba adaptací značná a že čím ví-
ce se podaří snížit znečištění, tím mé-
ně dalších adaptačních opatření se 
bude muset dělat. 

Vzhledem k tomu, že se některé chu-
dé země – hlavně v Africe –  nedoká-
žou s globálními změnami podnebí 
vyrovnat samy, potřebují pomoc. Do-
hoda proto počítá s tím, že bohatší 
země – a to včetně například Číny – 
jim pomohou finanční podporou. 
Měla by činit alespoň 100 miliard do-
larů ročně. Hlavním nástrojem finanč-
ní pomoci bude Zelený klimatický 
fond.

Podpora bude určena na:

›   Vypořádání se s těmi změnami 
podnebí, kterým se už nedokážeme 
vyhnout: například budování hrází, 
ochranu před povodněmi, nové zdro-
je vody, obměnu zemědělství a po-
dobně.

› Opatření, které sníží pálení fosil-
ních paliv a spalování lesů. Například 
technologie, které v domácnostech 
nahradí vaření na palivovém dřevu 
(kvůli kterému ubývají lesy) či kerosi-
nových kamínkách (která jsou ex-
trémně špinavá).

Bohatší země také pomohou chud-
ším s přípravou projektů, aby nad pe-
nězi byla větší kontrola a neztrácely 
se v neúčelných programech.

Dohoda potvrzuje proměnu globální 
energetiky, která už několik let probí-
há. USA sice formálně nepodepsaly 
Kjótský protokol – ale v minulých le-
tech snižovaly emise rychleji než kte-
rákoli jiná velká země nebo blok zemí 
na světě. Američané v předešlých pěti 
letech každých deset dnů zavírali jed-
nu uhelnou elektrárnu.

Čína v roce 2014 poprvé po mnoha 
letech snížila spotřebu uhlí – a loni 
trend pokračoval. Loni Číňané dokon-
ce zavřeli tisíc uhelných dolů. Čína 
s Japonskem také postavila více solár-
ních elektráren než celý zbytek světa 
dohromady. V žebříčku nových větr-
ných elektráren jsou na prvních mís-
tech USA, Čína a Indie. 

Obnovitelné zdroje jsou druhým nej-
větším zdrojem energie ve světě a 
v příštích pěti letech budou dvě třeti-
ny nových kapacit výroby elektřiny 
právě z obnovitelných zdrojů, uvádí 
Mezinárodní energetická agentura.

Evropa, která v posledních letech spí-
še vyčkávala, se tak nechala zbytkem 
světa předběhnout. V žebříčku zemí, 
které nejvíce podporují investice do 
obnovitelných zdrojů, jsou v první de-
sítce pouze tři státy Evropy. Zato 
v něm figuruje třeba Chile.

V roce 2016 nás čeká několik klíčo-
vých událostí: 

›   První kroky k plnění závazků. Na-
příklad Evropská unie se musí dohod-
nout, jak konkrétně bude pokračovat 
v dohodnutém rozvoji obnovitelných 
zdrojů. Státy EU potřebují naplánovat, 
co udělají, aby nové programy posílily 
ekonomiku a byly prospěšné pro do-
mácnosti.

V roce 2016 bude EU zejména refor-
movat systém obchodování s emise-
mi (EU ETS) a schvalovat opatření 
k naplňování cílů v obnovitelných 
zdrojích a energetické účinnosti jako 
součást balíčku Energetické unie. 
Česká vláda připravuje, v souladu 
s programovým prohlášením, zákon 
o snižování závislosti na fosilních pali-
vech. 

›    Ratifikace. Dohoda bude otevře-
na k podpisu na slavnostním shro-
máždění za účasti vrcholných politiků 
světa 22. dubna 2016 v New Yorku. 
Očekává se, že svůj podpis v tento 
den připojí USA, EU a další významné 
státy. Zprávu o dopadech Pařížské 
dohody na Českou republiku zpraco-
vává i česká vláda.

›   Další kolo jednání. Především se 

bude mluvit o tom, jaké kroky by se 
měly udělat ještě před rokem 2020.

Kompletní text Pařížské dohody

Kompletní přehled závazků signatářských zemí

DOSLOV 
Naše civilizace dosáhla stavu, kdy ovliv-
ňuje okolní svět nejen lokálně, ale i glo-
bálně. Od počátku průmyslové revolu-
ce jsme my, lidé, dokázali zvýšit 
koncentraci skleníkových plynů na 
úroveň, jaká panovala na Zemi napo-
sledy před 15 až 20 miliony let. Doká-
zali jsme to tak rychle, že v příštích de-
setiletích a stoletích hrozí nevratné 
změny klimatu na celé planetě. Globál-
ní oteplovaní a klimatická změna tedy 
ani zdaleka nejsou pojmy abstraktní, 
jak se mnohdy v médiích mylně inter-
pretuje. Nejde o problém „budoucích“ 
generací.

Projevy a dopady změny klimatu se zá-
sadně stihly projevit už i ve střední Ev-
ropě a České republice. Poměrně 
rychlý vzestup regionální teploty vzdu-
chu je totiž doprovázen změnami dal-
ších klimatických prvků, především 
změnou časového a prostorového 
rozložení srážek, jakožto i nárůstem je-
jich extrémnosti. Zejména v letním ob-
dobí pozorujeme četnější a intenziv-
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nější vlny veder, které střídají intenziv-
nější bouřkové lijáky. V kombinaci s vý-
skytem stále delších suchých období 
způsobují extrémy počasí rostoucí 
materiální škody v zemědělství, prů-
myslu a sídlech, a koneckonců i vážněj-
ší dopady na lidskou společnost z hle-
diska zdraví populace. To je ale pouze 
začátek. Dnes již existuje vysoká jisto-
ta, že pokud zásadním způsobem ne-
snížíme produkci skleníkových plynů, 
globální klimatický systém se bude na-
dále oteplovat, a to dokonce ještě 
rychleji než doposud. Jiným slovy, růst 
teploty bude pokračovat i v tomto sto-
letí, horké vlny budou ještě delší a čas-
tější, extrémní srážky intenzívnější a 
častější, ekosystémy méně odolnější a 
hladina oceánu ze zvýší nejméně 
o metr. Změna klimatu bude nejenom 
zvyšovat existující rizika, ale přinese i ri-
zika zcela nová.  V čem je tedy hlavní 
problém a jak se k němu postavit na-
konec i z pozice jednotlivce, který po-
važuje globální dohodu z Paříže za ne-
dostatečnou, a tedy jenom za 
rétorické cvičení politiků, kteří chtějí 
upokojit masy spotřebitelů, že je vše 
pod kontrolou?

Dnešní materializovaný svět funguje 
výhradně na základě ekonomicko-pe-
něžních vztahů, ve kterém je hlavní 
motivací výkonnosti lidí vidina vysoké-

ho a rychlého zisku. Je zřejmé, že takto 
fungující svět je na hony vzdálen od 
ideálního a hlavně dlouhodobě udrži-
telného. Naše představa života "nad 
poměry" totiž silně naráží na pevně vy-
mezené planetární limity, které souvisí 
zejména s omezeným množstvím 
zdrojů, nebo stabilitou klimatických a 
ekologických podmínek. Právě jejich 
stabilita umožnila v období posledních 
10 tisíc let rozvoj současné moderní 
společnosti. Globální klima se dnes 
v důsledku lidských aktivit mění tako-
vou rychlostí, že ohrožuje samotnou 
podstatu existence civilizace, lidí, a na-
konec i komplexního a zároveň křeh-
kého života na Zemi. Nejde o žádný 
„alarmizmus“, ale o objektivní realitu 
doloženou výsledky vědeckého výzku-
mu. Pokud se lidé nezačnou k životní-
mu prostředí a atmosféře chovat 
ohleduplněji a nesníží své vysoké ná-
roky na životní standard a míru konzu-
mu, globální oteplování a klimatická 
změna v průběhu tohoto století do-
sáhnou takovou rychlost, na kterou se 
nebudou moci adaptovat ani nejvy-
spělejší země světa.

Řešení problému změny klimatu při-
tom není jen výzvou, ale i obrovskou 
příležitostí začít žít plnohodnotnějším 
a kreativnějším životem v rámci udrži-
telných komunit zodpovědných lidí.

http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2015/07/REN12-GSR2015_Onlinebook_low1.pdf
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