
Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC)

Mezivládní panel pro klimatickou změnu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) je 
seskupení vědců z celého světa založené Světovým programem pro životní prostředí OSN (UNEP) 

každých 5 až 6 let hodnotící zprávu o současném stavu vědeckého poznání o změně klimatu a 
jejích environmentálních a socioekonomických dopadech. 

(WMO). Panel je otevřený všem členským státům OSN a WMO, v současné době má 195 členských 

zasedání, kdy rozhodují o pracovním programu IPCC a přijímají a schvalují jeho výstupy. 

Práce IPCC je politicky neutrální, modeluje scénáře možného vývoje a dopady různých politik, 
neříká však, jaké konkrétní kroky mají vlády udělat, či jakým způsobem mají snižovat emise 
skleníkových plynů. Žádná jiná vědecká disciplína nedisponuje podobnou institucí.

Pro každou kapitolu hodnotící zprávy jsou určeni hlavní autoři, kterým asistují další autoři. 
Recenzentem textu se mohou odborníci stát na pozvání editora nebo tím, že se sami přihlásí. 
Jejich úkolem je komentovat přiměřenost, ucelenost a vyváženost vědeckého, technického 
i socioekonomického obsahu.

Zprávy procházejí několikastupňovým recenzním řízením. Během první fáze jsou koncepty 

nominováni vládami. Ve druhé fázi mohou text připomínkovat vlády a experti, kteří se přihlásili 
do recenzního řízení.

Zdroj informací: www.ipcc.ch
Napsání tohoto infolistu bylo podpořeno Nadací Stefana Batory.

Zajímavosti 

al panel IPCC Nobelovu cenu míru.
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Pátá hodnotící zpráva IPCC

AR5). Hodnotící zpráva má tři hlavní části podle tří pracovních skupin, čtvrtou částí je pak řádově
kratší syntéza tří předchozích částí. Každá část navíc Obsahuje i krátké shrnutí pro politické 
představitele. 
 
 
 
 
 
 
 
Na Čtvrté hodnotící zprávě
postupně zpracovali přes 90 tisíc připomínek od recenzentů. Na Páté hodnotící zprávě se podílí 

Průřezová témata zprávy:
• voda a Zemský systém: změny, dopady a odezvy,
• uhlíkový cyklus včetně okyselování oceánů,
• ledové příkrovy a zvyšování hladiny oceánů,
• snižování emisí, adaptace a udržitelný rozvoj,
• možnosti stabilizace koncentrací skleníkových plynů na bezpečné úrovni.

• nová sada scénářů, kterou analyzovali vědci napříč pracovními skupinami,
• nové kapitoly o růstu hladiny moře, uhlíkovém cyklu a klimatických jevech jako jsou  

monzuny a El Niño,
• 

Kontakt:
Barbora Urbanová
koordinátorka Klimatické koalice
barbora.urbanova@ecn.cz

Michal Broža
Informační centrum OSN
michal.broza@osn.cz

 Datum a místo zveřejnění jednotlivých částí Páté hodnotící zprávy IPCC:

Část 1: Fyzikální základy změny klimatu, 23. - 26. září 2013, Stockholm, Švédsko. 
Část 2: Zranitelnost, dopady a adaptace, 25. - 29. března 2014, Yokohama, Japonsko.
Část 3: Zmírňování změny klimatu, 7. - 11. dubna 2014, Berlín, Německo.
Syntéza: 27. - 31. října 2014, Kodaň, Dánsko.

Více informací:
www.ipcc.ch
www.facebook.com/IPCCNews
twitter.com/IPCC_CH
www.osn.cz
www.skepticalscience.org
www.zmenaklimatu.cz 
www.mzp.cz
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