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Anotace 

V předložené práci jsem se zabýval problematikou velkého množství 

prezentovaných  hypotéz o příčinách a důsledcích globálního oteplování, které se 

stalo  součástí  našeho  každodenního života, kdy jsem se snažil stanovit, zda jde 

o uměle vytvářenou hrozbu a nebo opravdu čelíme katastrofické změně klimatu na 

Zemi, která vzniká činností a rozvojem civilizace a lze ji tudíž oddálit nebo 

dokonce zvrátit.  

V první části je vysvětleno, co vlastně znamená pojem globální oteplování, 

jaké   jsou   příčiny   tohoto   jevu,  které   připustili   představitelé  vědecké  obce   

i veřejného života, jaké jsou negativní efekty změny podnebí na Zemi, přičemž 

jsem informace čerpal jak z vydaných publikací vědců, politiků tak i ve sdělovacích 

prostředcích. Zhodnotil jsem informace jak od zastánců hypotézy o působení 

lidské činnosti na změny podnebí tak i jejích odpůrců. 

Na závěr práce je zařazeno vyhodnocení těchto informací, kdy je vysloven 

názor, zda opravdu lidstvo svou činností a rozvojem směřuje ke katastrofě, které 

by se tudíž dalo zamezit a nebo se musí připravit na změnu klimatu na Zemi, které 

nedokáže ovlivnit. 

Klíčová slova : antropogenní, oteplování, změna klimatu, skleníkové plyny 

Summary 

In the dissertation I was concerned with a lot of presented hypotheses in 

relation to reasons and effects of the global warming, which has become part of 

our daily life. I have tried to point out if it is artificially created threat or if we are 

really facing to the catastrophist change of the climate in the world which rises 

from civilization activity and development and therefore it is possible to put behind 

or to overturn the change.  

In the first part of the dissertation there is an explanation what the global 

worming means and what are causes of this phenomenon which were accepted by 

representatives of scientists and by representatives of public life. There is an 



explanation what are negative effects of the climate change on the earth.  I have 

gathered the information from publications of scientific and politicians and from 

media. I have evaluated the information both supporters of hypothesis about 

influence of human activities on the change of climate and its´ opponents. 

At the end of the dissertation there is the evaluation of these information and 

delivered an opinion if the humankind with its activities and expanse is heading 

toward a catastrophe which can be possible to avoid or if the humankind has to 

prepare itself for the change of climate which the humankind is not possible to 

influence. 

Keywords : anthropogenic, warming, climate change, greenhouse gas 
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ºC      - Celsius 

CO2     - oxid uhličitý  

CH4    - metan  

CFC   - freony, skupina halogenderivátů uhlovodíků  

ČSAV - Československá akademie věd 

ČSFR - Československá federativní republika 

IPCC  - Mezivládní panel pro změny klimatu  

m       - metr 

mm    - milimetr 

NASA - National Aeronautics and Space Administration -  Národní úřad pro  

             letectví a kosmonautiku 

N2O    - oxid dusný 

O3      - ozón 

ODS   - Občanská demokratická strana 
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1 Úvod 

Součástí  našeho  každodenního života se staly různé katastrofické scénáře 

o důsledcích změny podnebí na Zemi prezentované v publikacích od různých 

vědců, ochránců přírody, politiků i organizací. Ve sdělovacích prostředcích se na 

toto téma hovoří každý den. Člověk, který tato sdělení slyší,  aby se začal  bát, 

zda vůbec bude lidstvo schopné na Zemi přežít další staletí. Tyto scénáře začaly 

ovlivňovat chování  jak  obyčejných  lidí, tak  samotných států,  ekonomik  podniků 

i nadnárodních korporací. Globální oteplování je všude.   

Téměř každý den se lze dočíst, že se někde na Zemi stala nějaká událost, 

která  má  příčinu  v  globálním  oteplování.  Každý  den jsou prezentovány  nové 

a  nové  hypotézy o  katastrofických  změnách,  které postihnou miliony obyvatel, 

o vlivu skleníkových plynů na podnebí na Zemi, o tajících ledovcích, o vzrůstající 

teplotě na Zemi a dalších důsledcích, které má na svědomí chování a rozvoj 

lidstva.  

Každý den lze ale také slyšet kritické hlasy, které říkají, že toto vše je 

přehnaná hysterie a že ke změně klimatu na Zemi dochází bez vlivu lidské 

činnosti.  

Kde je tedy pravda, má si začít obyčejný člověk upírat vymoženosti 

vědeckého rozvoje, má myslet na to, zda svou činností také nepřispívá ke 

katastrofě, které lidstvo čelí a jak by tedy měl změnit své chování, aby se tak 

nestalo?  

Jak si může takový člověk začít upírat všechny „krásy života“, když čím dál 

častěji slyší, že prezentovaná hypotéza vědců o rychlosti nějaké katastrofické 

změny, ke které má dojít vlivem globálního oteplování je mylná, že naopak ke 

změně dojde pozvolna a ne náhle a nebo dokonce vůbec ne, že tající ledovce 

zase až tak rychle netají, že údaje o změnách klimatu jsou v rovině teorie a tyto 

údaje jsou dokonce nadhodnocovány, že vědci z Mezivládního panelu pro změny 

klimatu (IPCC) vydávají varování, která nejsou podložena vědeckými daty. 

Kde je tedy pravda a co nás čeká? 
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2 Co je globální oteplování 

Globální oteplování je pojem, kterým se označuje nárůst průměrné teploty 

zemské  atmosféry  a  oceánů,  který  byl pozorován v posledních desítkách let. 

Od r.  1860 se průměrná povrchová teplota zvýšila o 0,6 ºC.  Satelitní měření 

ukázala, že teploty ve spodní troposféře1 od roku 1979 rostly tempem 0,12 až 0,22 

ºC za desetiletí. Podle odhadů Goddard Institute for Space  Studies2, který je 

součástí NASA, byl rok 2005 nejteplejším rokem od konce 19. století. 

Vědci očekávají, že tento nárůst teploty povede k dalším klimatickým 

změnám, které se projeví zvedáním hladiny moří, ke změně a množství dešťových 

srážek a že takovéto změny mohou zvýšit četnost a sílu různých atmosférických 

jevů, jako jsou povodně, hurikány, vlny veder, sucha, snižování průtoku řek nebo 

dokonce k vymírání biologických druhů.   K  těmto  jevům však na Zemi docházelo 

i před tisíci lety. 

2.1 Historické změny klimatu na Zemi 

Časopis New Scientist3 v roce 2009 zveřejnil zjištěné důkazy týmu vědců 

v čele s profesorem geologie Wiliamem Pattersonem z kanadské University of 

Saskatchewan, kteří výzkumem zjistili, že nástup chladného podnebí před 12 800 

lety netrval déle než půl roku. Průměrná roční teplota klesla až o 8 ºC. Dosud se 

tvrdilo, že nástup chladné klimatické fáze trval cca 10 let.  Tým vědců zkoumal 

vzorky usazenin z prastarého jezera Lough Monreagh na západě Irska. Tyto 

vzorky byly  rozříznuty na tenké vrstvy o tloušťce 0,5 až 1 mm a analýzou těchto 

vrstev pak určili,  jak rychle se změnila teplota. Pro rostliny a živočichy, žijící 

v tomto jezeře před 12 800 lety, znamenala taková rychlá změna teploty smrt. 

Co bylo důvodem takové rychle změny není dosud jasné. Jedna teorie říká, 

že ke změně došlo v důsledku střetu Země s kosmickým tělesem na severu 

                                            
1
 nejnižší vrstva zemské atmosféry 

2
 Goddardův institut pro výzkum vesmíru 

3
 mezinárodní vědecký časopis zaměřený na nejnovější pokroky ve vědě a technologii. 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/atmosfera
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Kanady, čímž došlo k rozpuštění velké část ledového štítu, přičemž ohromné 

množství této sladké vody odteklo do Atlantského oceánu a druhá starší teorie 

zase uváděla, že došlo k náhlému průlomu ledové hráze a přelití vody z jezer na 

východě Kanady do Atlantického oceánu a Severního ledového oceánu. Obě 

teorie se ale shodují na závěru, že Golfský proud se vlivem velkého množství 

sladké vody zastavil a že následovala drastická změna klimatu. Studené období 

poté trvalo 12 až 13 století. 
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3 Příčiny globálního oteplování 

Příčin, co způsobují klimatické změny, je několik. Některé mohou působit 

téměř okamžitě, jiné až v delším geologickém měřítku času. Je to velmi 

komplikovaný systém  u  kterého vztah mezi určitým faktorem a tepelnou změnou, 

kterou očekáváme, lze jen obtížně matematicky popsat a navíc tato změna se 

projevuje nelineárně. Navíc nedokážeme změřit, a tedy přesně definovat  

počáteční podmínky jednotlivých procesů. 

Vědci  po různých dohadech připustili, že na klimatické změny na Zemi 

mohou působit tyto faktory :                          

 astronomické faktory : 

a)   Milankovičovy cykly      

b)   sluneční aktivita 

 kontinentální drift 

 skleníkové plyny 

 mořské proudy – Termohalinová cirkulace 

 vulkány, asteroidy 

 vegetační kryt 

 magnetické pole Země 

Jde tedy převážně o faktory, které lze sice změřit, ale nelze již přesně určit 

jakým způsobem a v jaké míře ovlivní klimatické změny, přičemž se o toto vedou 

neustále spory, a to jak mezi vědci tak i mezi politiky. Nejbouřlivější hádky se ale 

hlavně vedou o působení skleníkových plynů na změnu klimatu Země, a to hlavně 

zvětšování množství oxidu uhličitého (CO2) způsobené lidskou aktivitou. 

3.1 Astronomické faktory 

a) Milankovičovy cykly 

Milutin Milankovič byl srbský geofyzik, který vyslovil teorii, že ke změnám 

intenzity slunečního záření dochází v důsledku tří periodicky se opakujících změn 
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parametrů oběžné dráhy Země.  Jde o změnu výstřednosti eliptické dráhy Země 

s periodou 92 000 let, o změnu sklonu osy otáčení Země vůči oběžné dráze Země 

s periodou 40 000 let a o precesi, kterou si lze představit jako plášť kužele, který je 

vytvářen změnou rotační osy Země, a to s cyklem 21 000 let.  Tyto faktory poté 

vedou  ke  změně  intenzity  slunečního  ozáření   na  jednotlivé  zeměpisné pásy 

a kontinenty a tím i ke změnám teplot na velkých územích viz. obrázek 1 : 

Milankovičovy cykly. 

Tato teorie byla vědci dlouho odmítána, ale nakonec se dočkala plného 

uznání a Milankovičovi bylo přiznáno prvenství v jeho předpovědích. 

 

obrázek 1 : Milankovičovy cykly  
(J. Houghton- Globální oteplování, Academia, 1998) 

b) Sluneční aktivita 

Sluneční aktivita není stálá, ale vykazuje cykly o různé době trvání 

s výskytem slunečních skvrn nebo střídáním magnetické polarity. 

K nejdůležitějším cyklům patří magnetická aktivita Slunce s dobou trvání 100 000 

let. V tomto období se na Zemi projevuje teplé klima, a to vždy, když je Slunce 

magneticky aktivnější.  
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3.2 Kontinentální drift 

 Dna oceánů a kontinentů tvoří desky, které se pohybují a drhnou o sebe, na 

okrajích se podsouvají. Sedimentární horniny a hlavně vápence se takto dostanou 

do hloubky, a do magmatu. Tímto se do magmatu také dostane uhlík, který 

obsahují tyto sedimentární horniny. Při výlevu magmatu se uhlík dostane zpět na 

povrch Země a do atmosféry.  

3.3 Skleníkové plyny                                                               

Skleníkové plyny jsou plyny, které se vyskytují v atmosféře Země a které 

během dne propouštějí sluneční paprsky, které putují vesmírem ve formě 

krátkovlnného záření, které se ale na Zemi mění v dlouhovlnné /infračervené/ 

záření a je v noci naopak vysíláno zpět do vesmíru, přičemž toto záření plyny 

pohlcují, čímž je ohřívána spodní vrstva atmosféry a zemský povrch.  Kdyby se 

tento jev na Zemi neodehrával, tak průměrná teplota na naší planetě by byla 19 ºC 

pod nulou a rozdíly denních a nočních teplot by byly větší jak 50 ºC. Atmosféra 

Země funguje jako skleník a proto se tomuto jevu říká skleníkový efekt a plynům, 

které toto způsobují, skleníkové plyny.  

Mezi skleníkové plyny patří:     

vodní pára – vzniká vypařováním moří, oceánů a sladkovodních zdrojů, cca 65 % 

tepla zadrží právě vodní pára 

oxid uhličitý – (CO2) vzniká spalováním fosilních paliv a biomasy, odlesňováním, 

lesními požáry, vulkanickou činností, erozí  

metan – (CH4) vzniká anaerobním4 rozkladem organických látek, uniká z mokřadů 

a močálů, spalováním biomasy a skládky odpadů, z uhelných zdrojů, vzniká 

zpracováním zemního plynu a ropy, chovem dobytka, pěstováním rýže a táním 

permafrostu5. 

                                            
4
 proces nebo prostředí, kde není přítomen vzdušný kyslík 

5
 věčně zmrzlá půda 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metan
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
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oxid dusný – (N2O)   vzniká   zpracováním   půdy,   spalováním   fosilních   paliv  

a biomasy, zdrojem jsou lesy, louky, oceány. 

CFC (freony) – tímto názvem označujeme skupinu halogenderivátů uhlovodíků6, 

které obsahují alespoň 2 vázané halogeny, přičemž jedním z nich musí být fluor. 

Zdrojem jsou chladící zařízení, aerosoly, plastické pěny, rozpouštědla, 

farmaceutický a počítačový průmysl. 

ozón – (O3) vytváří se přirozeně fotochemickou reakcí slunečního záření 

s molekulami kyslíku, uměle je součástí fotochemického smogu tzn. chemického 

znečištění atmosféry, které je způsobeno lidskou činností viz.  obrázek 2 : Obsah 

skleníkových plynů v atmosféře. 

 

 

obrázek 2 : Obsah skleníkových plynů v atmosféře 
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Sklen%C3%ADkov%C3%A9_plyny)                                                                       

3.4 Mořské proudy 

Tímto pojmem se označuje masa vody, která se v mořích a oceánech 

přemisťuje z jednoho místa na druhé a která zeslabuje klimatické rozdíly mezi 

jednotlivými částmi planety. Známe buď teplý mořský proud, který proudí od 

rovníku k některému z pólů a který je blíže hladině a nebo studený mořský proud, 

který proudí z pólů k rovníku, a to ve vyšších hloubkách  viz.   obrázek 3 : Mořské 

proudy. 

                                            
6
 sloučeniny, kde jeden nebo více atomu vodíky byl nahrazen atomem nebo atomy halogenu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxid_dusn%C3%BD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Halogenderiv%C3%A1ty
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uhlovod%C3%ADky
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Příčinami tohoto proudění bývají obvykle některé tyto jevy : 

 rozdílná teplota vody 

 rozdílná salinita7 vody v různých hloubkách 

 slapové síly8  

 proudění vzduchu v přízemních vrstvách atmosféry 

 vyrovnávání úbytku vody mezi jednotlivými oblastmi moří a oceánů 

 

 

 obrázek 3 : Mořské proudy  
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thermohaline_circulation.png) 

3.5 Vulkány, asteroidy 

Vulkán nebo také sopka je místo na zemském povrchu, kde roztavené 

magma vystupuje a nebo  vystupovalo na povrch země, a to většinou ve tvaru 

hory. Na Zemi se nachází převážně podél hranic litosférických desek a tzn. 

horkých skvrnách, jako jsou například Havajské ostrovy. Při sopečné činnosti se 

do ovzduší dostává oxid uhličitý a velké množství prachových částic. Při velké 

vulkanické činnosti může dojít vlivem těchto částic k zastínění Země a tím tedy ke 

snížení intenzity slunečního záření.  

Asteroid /planetka/ je používané označení pro těleso obíhající kolem Slunce 

s nepravidelným tvarem a velikostí větší než 100 m.  Menší objekty se nazývají 

                                            
7
 koncentrace solí 

8
 druhotný efekt gravitační síly 
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meteoroidy. Dopadem asteroidu vznikne prachový mrak, který poté může na Zemi 

ovlivnit stejným způsobem intenzitu slunečního záření jako v případě vulkánu.  

3.6 Vegetační kryt 

Jedná se o pokrytí povrchu země vegetací a o jeho složení.  Tímto složením 

je sluneční záření rozdílně pohlcováno a odráženo zpět do atmosféry, a tak 

dochází k rozdílnému ohřátí povrchu Země.  

3.7 Magnetické pole Země 

Magnetické pole Země znamená, že v prostoru kolem Země působí 

magnetická síla, která sahá do vzdálenosti až sto tisíc kilometrů od planety. 

Vzniká při tření tekutého9 zemského jádra o vnější pevné jádro.  Magnetosféra je 

důležitým faktorem ochrany Země, neboť odráží elektricky nabité částice 

slunečního větru. Bez tohoto jevu by nebyl život na Zemi možný.  

 

 

 

 

 

  

                                            
9
 dle vědecké teorie 
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4 Negativní efekty globálního oteplování 

Tyto negativní efekty globálního oteplován se týkají ztenčování síly ozónové 

vrstvy atmosféry, vzestupu hladiny oceánů, vlivu na zdraví a výskytu nemocí, vlivu 

na ekosystémy a ledovce, působí na mořské proudy. Je sice obtížné s určitostí 

říci, že na nějaký konkrétní přírodní jev mají určitý vliv tyto negativní efekty, ale 

vědci už tvrdí, že tyto vlivy se projevů již v této době. Velká debata probíhá o to, 

jaký je vztah mezi zvýšeným výskytem a silou hurikánů. Na toto téma bylo vydáno 

již několik vědeckých prací, které naznačují, že tento vztah již opravdu existuje.10  

4.1 Ozónová vrstva atmosféry 

Jde o část  stratosféry11 ve které je značně zvýšený poměr ozónu vůči 

běžnému dvouatomovému kyslíku.  Ozón je alotropní12 modifikace kyslíku v jehož 

molekule jsou tři atomy kyslíku místo dvou. Ozónovou vrstvu objevili v roce 1913 

francouzští fyzikové Charles Fabry a Henri Buisson.  Má velkou roli pro život na 

Zemi, protože chrání Zemi před ultrafialovými paprsky, neboť absorbuje jejich 

energii. Pokud by tyto paprsky prošly na zemský povrch bez snížení energie, byly 

by velmi nebezpečné pro živý organismus, protože vysoká energie fotonů 

způsobuje vznik různých typů rakovin kůže a také vede k poškození zraku.  Je 

prokázáno, že určité prvky halogenů fluoru, bromu a chloru blokují reakci, která 

vede ke vzniku ozonu. Stále častěji se také hovoří o vzniku tzv. „ozónové díry“.13 

4.2 Tání ledovců 

Je prokázáno, že ledovce na Arktidě i Antarktidě procházejí menšími či 

většími změnami, přičemž arktické ledovce jsou největší zásobárnou sladké vody 

                                            
10

 prezentováno např. v Statement on Tropical Cyclones and Climate Change, WMO/CAS Tropical  
   Meteorology Research Program, únor 2006 
11

 vyskytuje se 25-35 km nad zemským povrchem 
12

 vlastnost chemického prvku, která označuje jeho schopnost vyskytovat se v několika   
   různých strukturálních formách, které mají odlišné fyzikální vlastnosti. 
13

 označení pro oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozónu. 

http://www.bom.gov.au/info/CAS-statement.pdf
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B3nov%C3%A1_vrstva
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oz%C3%B3n
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na Zemi.  Arktida je také přírodním systémem, který udržuje v rovnováze stabilitu 

zemského klimatu.  Grónské ledovce roztají ročně o cca 200 km krychlového ledu.  

V roce 1996 roztálo 63 km krychlového ledu a v roce 2005 už 162 km krychlových 

ledu. Je tedy zřejmé, že úbytek ledu se zrychluje. Úbytek ledu v ledovcích má 

zásadní vliv na výšku hladiny světových oceánů a ta zase má vliv na obyvatelstvo 

žijící na pobřežních oblastech viz. obrázek 4 : Úbytek ledovců na Arktidě.  

 

 
                                        obrázek 4 : Úbytek ledovců na Arktidě  

 (National Geogphic Česko, červen 2007) 

4.3 Vliv na ekosystémy 

Změna  klimatu  může působit na změny v ekosystémech. Některé živočišné 

i rostlinné druhy touto změnou mohou být vytlačeny ze svého přirozeného 

prostředí  a většinou zahynou. Některé se přesunou nebo rozšíří na jiné oblasti. 

Již dnes je popsáno několik takových změn, a to jak v živočišné, tak rostlinné říši.  

4.4 Vliv na mořské proudy 

Jak již bylo řečeno, mořské proudy dokážou zeslabovat klimatické rozdíly 

mezi jednotlivými částmi planety, čímž je zajištěno obyvatelné klima téměř na celé 

Zemi.   Globální  oteplování  ale  toto  proudění oslabuje. Golfský proud byl před 
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50 lety silnější než dnes. Již v minulosti došlo k obrácení mořských proudů, kdy 

před touto změnou hlavní proudy směřovaly na jih, po této změně směřovaly 

přímo k severu.  To  vedlo  ke  klimatickým  změnám  a  k  vyhynutí  stovky  

živočišných  i rostlinných druhů. 

4.5 Hurikány 

Jde o označení pro tropickou cyklonu, která vzniká v oceánech. 

V Atlantickém oceánu se nazývá hurikán a v Pacifickém oceánu tajfun. Vznik 

těchto hurikánů /tajfunů/ je podmíněn dostatečnou teplotou mořské vody. Tato 

teplota musí dosahovat více jak 26,5 ºC, a to do hloubky 50 m pod hladinou.  

Existuje několik druhů hurikánů: 

a) tlaková níže - rychlost větru je nižší než 17 m/s 

b) tropická bouře – rychlost větru do 33 m/s 

c) hurikán /tajfun/ - rychlost větru nad 33 m/s 

Hurikány se pak rozdělují podle Saffir-Simpsonovy stupnice od 1 do 5 

stupně, kdy stupeň číslo 5 označuje rychlost větru 250 km/h.  

Vědci dospěli k názoru, že počty hurikánů se pravidelně střídají po 70 letech 

a že příčinou většího počtu je změna mořských proudů v Atlantském oceánu viz. 

obrázek 5 : Zvyšující se počet hurikánů /zdroj NASA/. 

Je zřejmé, že všechny tyto negativní efekty globálního oteplování na Zemi 

ohrožují existenci živočišných i rostlinných druhů. Je také zřejmé, že k některým 

změnám už opravdu dochází.  

 

obrázek 5 : Zvyšující se počet hurikánů /zdroj NASA/ 
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5 Zastánci vzniku glob. oteplování činností civilizace 

5.1 Mezivládní panel pro změny klimatu  

Vlivným zastáncem názoru o vlivu antropogenního 14  globálního oteplování 

je Mezivládní panel pro změny klimatu IPCC15, který byl založen v roce 1988 jako 

společný orgán Programu OSN pro životní prostředí a Světové meteorologické 

organizace a který se skládá z vědců z celého světa, kteří se zabývají poznáváním 

podstaty změny klimatu a hodnocením environmentálních a sociálních důsledků. 

IPCC vydala již čtyři hodnotící zprávy. První hodnotící zpráva byla vydána v roce 

1990 a v jejím závěru bylo uvedeno, že změna klimatu představuje problém, který 

vyžaduje reakci celého světa.  Následně byla v roce 1992 sepsána Rámcová 

úmluva OSN o změně klimatu16.  

Poslední hodnotící zpráva byla vydána v roce 2007, která se skládá ze tří 

dílčích částí a souhrnné zprávy, které byly vydány již v průběhu roku 2007.  

V prvních třech částech této zprávy IPCC jsou uvedeny výsledky tří pracovních 

skupin, které se zabývaly vědeckými poznatky, dopady a emisemi skleníkových 

plynů. Čtvrtá část je shrnutím závěrů z předcházejících dílčích zpráv.  

První pracovní skupina se ve své zprávě zaměřuje na fyzikálně-vědeckou 

stránku změny klimatu, příčiny těchto změn a předpokládané změny v budoucnu. 

Vychází z předešlých Hodnotících zpráv IPCC a z vědeckého zkoumání za 

posledních šest let.  

Druhá pracovní skupina popisuje současné poznání dopadů změny klimatu, 

předpokládané dopady v budoucnu a možnosti přizpůsobení se na změnu klimatu. 

Tato skupina se zaměřuje na jednotlivé sektory a oblasti a stanovuje konkrétní 

možné vlivy a působení klimatických změn. 

                                            
14

  člověkem způsobeného 
15

  mezinárodní zkratka organizace  
16

  byla přijata v červnu 1992 na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) v Rio de   
    Janeiru a vstoupila v platnost 21.3.1994 
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Třetí pracovní skupina se věnuje problematice redukcí emisí v krátkodobém 

a dlouhodobém období, praktickému uplatňování nástrojů ke zmírnění změny 

klimatu a udržitelnému rozvoji. 

Ve své zprávě IPCC dochází k závěru, že většina oteplování atmosféry za 

posledních 50 let bylo „velmi pravděpodobně“ způsobeno nárůstem emisí 

skleníkových plynů produkovaných lidmi.   

Jako příčiny těchto změn   uvádí  změnu  koncentrací  skleníkových   plynů   

a aerosolů v atmosféře, krajinného pokryvu a slunečního záření. Uvádí, že 

koncentrace oxidu uhličitého, metanu a oxidu dusného v atmosféře se od roku 

1750 značně zvýšily a to lidskou činností viz. obrázek 6 : Zvyšování koncentrace 

skleníkových plynů dle IPCC. 

 

 
 
 
 

    obrázek 6 : Zvyšování koncentrace skleníkových plynů dle IPCC 
    (Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC, Souhrnná zpráva, rok 2007) 

Ve zprávě také uvádí, že koncentrace CO2 a  CH4 v roce 2005 převýšily 

přirozený rozsah za posledních 650 000 let. Jako příčinu nárůstu CO2 uvádí 

především používáním fosilních paliv a nárůstu CH4  také zemědělstvím.  

Ve zprávě IPCC uvádí jaké změny klimatu byly způsobeny lidskou činností 

viz.  obrázek 7 : Důsledky lidské činnosti ve Čtvrté hodnotící zprávě IPCC. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Metan
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 obrázek 7 : Důsledky lidské činnosti ve Čtvrté hodnotící zprávě IPCC  
(Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC, Souhrnná zpráva, rok 2007) 

 

Hodnotící   zpráva   prezentuje   názor,   že  je  nutné  již  zavádět  adaptační 

i mitigační opatření17 a také upozorňuje, že odkládání mitigačních opatření snižuje 

pravděpodobnost dosažení nízké úrovně stabilizace koncentrací skleníkových 

plynů, čímž se zvyšuje riziko dopadů změny klimatu. 

Klimatické modely, které používá IPCC předpovídají, že v letech 1990 až 

2100 dojde k oteplení v rozmezí od 1,4 do 2,8 ºC. 

5.2 Vincente Barros 

Je jedním ze světově uznávaných vědců, kteří podporují vznik globálního 

oteplování vlivem civilizace. Je doktorem meteorologie a profesorem klimatologie 

na fakultě exaktních a přírodních věd Univerzity Buenos Aires v Argentině. Je 

autorem více než stovky prací, které pojednávají o klimatických problémech. Více 

jak polovinu z těchto prací publikoval v mezinárodních vědeckých časopisech. 

V roce 2001 spolupracoval na vypracování jedné z kapitol „Třetí zprávy Mezivládní 

panelové diskuze o klimatických změnách“. (IPCC, rok 2001) 

Tento vědec je autorem knihy „Globální změna klimatu“ [1] ve které  se 

zaměřuje na komplexní pohled na problematiku klimatického systému.  Popisuje 

v ní některé rysy klimatických změn v minulosti, kdy nastiňuje dopady těchto změn 

na společnost a dějiny a popisuje chování lidstva vystavené těmto změnám.  

Podrobněji rozebírá současné příčiny klimatických změn, kdy největší podíl na 

těchto změnách má emise oxidu uhličitého, odlesňování, produkce oxidu dusného, 

                                            
17

 opatření spojené se snižováním úrovně koncentrací skleníkových plynů v atmosféře 
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umělých freonů a halonů. Popisuje zde zvýšení koncentrace těchto plynů za 

posledních 150 let.  

Ve své knize se také zabývá četností výskytu extrémních meteorologických 

jevů, jako je častější výskyt veder, krajně nízkých teplot, výskyt extrémních srážek 

a výskyt tropických cyklonů. Uvádí, že přímou provázanost konkrétních 

extrémních meteorologických jevů s procesem globálního oteplování není možné 

stanovit. Tyto jevy jsou způsobeny obecně značnou nestálosti klimatu. 

Prognózu klimatických změn vysvětluje pomocí globálních klimatických 

modelů a z nich odvozených klimatických scénářů. Věnuje se také dopadům 

klimatických změn na hladinu moří, ekologické systémy, zemědělství, zdravotnictví 

a vodní zdroje.  

V knize také popisuje různé organizace a úmluvy, které vznikly s cílem 

zmírnit dopady klimatických změn, jako je Rámcová úmluva OSN o změně klimatu 

z roku 1992, Kjótský protokol a průběh jeho ratifikace, IPCC, Mezinárodní fond pro 

životní prostředí. 

V závěru své knihy Barros sděluje, že změna klimatu je již nevyhnutelná, kdy 

apeluje na to, aby se neotálelo se zavedením adaptačních opatření a nalezení 

řešení pro snížení skleníkových plynů. 

5.3 Albert Arnold Gore ml. 

Mezi zřejmě nejurputnější a také celosvětově nejznámější politické zastánce 

teorie příčiny globálního oteplování způsobené lidskou činností, je někdejší 

americký viceprezident Albert Arnold Gore ml. 

Albert Arnold Gore ml. se narodil 31. března 1948 ve Washingtonu D.C. ve 

Spojených státech amerických.  Je synem kongresmana za Tennessee Al Gora st.  

Studoval na Harvardské universitě, poté působil jako válečný reportér ve válce ve 

Vietnamu a po konci války působil jako novinář pro několikery noviny. V roce 1976 

byl zvolen za demokraty kongresmanem za stát Tennessee. Po deseti letech se 

stal  senátorem.  Během své politické kariéry se věnoval ekologické problematice 
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a zasadil se o schválení některých významných zákonů. Je jedním z autorů 

politické deklarace o ochraně životního prostředí na Zemi, která je závěrečným 

dokumentem mezinárodní konference o ochraně ozónové vrstvy z roku 1989. 

V roce 1988 kandidoval na funkci prezidenta, ale nezískal nominaci za demokraty.  

Prezidentem se stal George Herbert Walker Bush. V době, kdy prezidentem USA 

byl  William „Bill“ Jefferson Clinton, byl v roce 1993 zvolen za viceprezidenta. 

V roce 2000 opět kandidoval do funkce prezidenta, ale byl opět poražen, a to G. 

Bushem jr.  V  roce  2008  podporoval  kandidaturu  Baracka  Husseina  Obamy 

na prezidentský úřad. V roce 2007 spolu s IPCC obdržel Nobelovu cenu za mír. 

Po prohraných volbách v roce 2000 se začal naplno věnovat ekologické 

problematice a to především globálnímu oteplování.  Přednášel, pořádal koncerty 

a podílel se na natočení dokumentu „Nepřjemná pravda“, který byl oceněn 

Oscarem18.  Tento  dokument  vznikal  v  roce 2006 za režie Davise Guggenheima 

a je pojat jako přednáška Al Gora ml. a stal se diváckým hitem na Sundance Film 

Festivalu ve státě Utah.   

Ve hraném dokumentu je přednáška doplněna spoustou 3D animacemi, 

počítačovými simulacemi, grafy, tabulkami, obrázky i videoklipy, které popisují 

ničení přírody na Zemi. Jsou zde použity grafy, které popisují stále vyšší výskyt 

CO2 v atmosféře a tím se zvyšující skleníkový efekt a skokový nárůst teploty.  Tato 

přednáška je prokládána událostmi v osobním životě Al Gora, které mu změnily 

pohled na svět, jako byla nehoda jeho syna nebo smrt sestry. Jsou zde také 

použity snímky z jeho politického života, a to včetně neúspěšných prezidentských 

voleb. V dokumentu také poukazuje na špatný přístup k životnímu prostředí 

Bushovy administrativy, kdy někteří členové měli vědomě upravovat odborné 

zprávy, aby nemohly vyznít nepříznivě pro naftařské a energetické společnosti. 

Také kritizuje neochotu USA ratifikovat Kjótský protokol  viz.obrázek 8 : Al Gore při 

své přednášce. 
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  cena udělovaná Akademií filmového umění a věd USA v různých oblastech filmu 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Akademie_filmov%C3%A9ho_um%C4%9Bn%C3%AD_a_v%C4%9Bd
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Film
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               obrázek 8 : Al Gore při své přednášce 
             (http://www.climatecrisis.net/photos-videos.php) 

Spolu s tímto dokumentem vznikala i stejnojmenná kniha [2], která obsahuje 

v podstatě stejný materiál, který se objevuje v dokumentu. Na 325 stranách této 

knihy   je   použito   mnoho  obrazového   materiálu,   jako   jsou  grafy,  fotografie 

a schémata. Jsou zde také použity pasáže ze života autora.  Al Gore  se pokusil  

problematiku globálního oteplování co nejvíce přiblížit široké veřejnosti, kdy se 

omezil na minimum faktických informací a použil co nejvíce obrazového materiálu.  

Účelem knihy i natočeného dokumentu je zaujmout co největší veřejnost. 

Vydáním knihy i dokumentu získal Al Gore mnoho odpůrců i příznivců. 

5.4 Kjótský protokol 

Kjótský protokol je protokol k Rámcové úmluvě OSN o klimatických 

změnách, který byl dojednán v prosinci roku 1997 v japonském městě Kjóto. 

Průmyslové země se v něm zavázaly snížit emise skleníkových plynů o 5,2 %.  

Vztahuje se na šest plynů, resp. jejich agregované průmyslové emise za pětileté 

období od r. 2008 do r. 2012. Kromě oxidu uhličitého, methanu a oxidu dusného 

se závazek týká i hydrogenovaných fluorovodíků, polyfluorovodíků a fluoridu 

sírového, jejichž emise byly porovnávány s rokem 1990. V platnost vstoupil více 

jak 7 let po svém vniku.  
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Pro jeho platnost byly totiž stanoveny dvě podmínky, které musí být splněny 

a to : 

  ratifikace alespoň 55 státy 

  ratifikace tolika průmyslovými vyspělými zeměmi, aby jejich podíl na    

                 emisích všech států v roce 1990 činil alespoň 55 % 

Poté co Kjótský protokol odmítly ratifikovat Spojené státy americké, záleželo 

na Rusku, které jej na podzim r. 2004 ratifikovalo a tím umožnilo vznik jeho 

platnosti.  

Kjótský protokol uvádí tři typy flexibilních mechanismů, které průmyslovým 

státům umožňují splnit  svůj závazek a to tak, aby zajistily snížení emisí na území 

jiného státu nebo odkoupení od jiného státu práva na vypouštění skleníkových 

plynů.  

 Těmito flexibilními mechanismy jsou : 

 obchodování s emisemi (Emission Trading, ET) 

 společně zaváděná opatření (Joint Implementation, JI) 

 mechanismus čistého rozvoje (Clean Development Mechanism, CDM) 

 V    Kodani    v    prosinci   r.  2009    proběhla   světová   konference   OSN 

o klimatických změnách, kterou navštívilo 15 000 delegátů ze 192 členských zemí 

OSN. Setkání se považovalo za největší a nejvýznamnější ekologický summit 

všech dob.  Na  této  konferenci měla být uzavřena politická smlouva, kterou by 

v r. 2010 následovala právně závazná dohoda nahrazující Kjótský protokol, jehož 

platnost vyprší v r. 2012. Konference skončila naprostým krachem, protože 

výsledná    dohoda,    kterou    i    přes    ostrý   nesouhlas   některých   afrických  

a latinskoamerických států vzala na vědomí, je pro společnost naprosto 

nepřijatelná. Dohoda byla uzavřena jen mezi největšími státy a uznává jen cíl 

udržení oteplení o 2 ºC, a to navíc bez jakýchkoliv závazků jak se k tomuto cíly 

dobrat a je i právně nezávazná.  
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6 Odpůrci vzniku glob. oteplování činností civilizace 

Teorie o vlivu civilizace na změny klimatu vypouštěním oxidu uhličitého, a tím 

se zvyšující průměrné teploty, není vědeckou obcí přijímána jednomyslně. Má 

mnoho odpůrců, kteří uvádějí, že současné změny teplot mohou být pokračováním 

přirozených výkyvů, které zemské klima provázely i v minulosti. Poukazují na to, 

že neexistují přesvědčivé důkazy o tom, že lidstvo svou produkcí emisí v dohledné 

budoucnosti způsobí katastrofální změny klimatu. Tuto teorii o globálním 

oteplování zpochybňuje například dánský fyzik Henrik Svensmark z National 

Space  Institute,  který  je  součástí Technical University of Denmark.  I v IPCC  je 

část vědců, kteří jsou vůči teorii o globálním oteplování skeptičtí.  Tento názor se 

poprvé objevil v tzv. Heidelbergově výzvě při konferenci v r. 1992 v Rio de Janeiro 

a mělo se k této výzvě připojit přes 4 000 vědců, včetně 72 nositelů Nobelovy 

ceny.   

Jako důvod tohoto zpochybňování teorie o vzniku globálního oteplování 

lidskou činností lze shrnout do několika málo vět a to, že během 2/3 z posledních 

400 miliónů let, nalezené geologické důkazy naznačují, že množství CO2 i teploty 

byly značně vyšší než v dnešní době. Proto se nemůže tvrdit, že skleníkové plyny 

vyprodukované lidskou činností způsobují či přispívají ke globálnímu oteplování 

viz. obrázek 9 : Koncentrace CO2 - 600 000 let po současnost. 

 

             obrázek 9 : Koncentrace CO2 - 600 000 let po současnost 
             (http://cas.blogy.novinky.cz) 
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6.1 Miroslav Kutílek 

Mezi takové vědce patří i světově uznávaný prof. Ing. Miroslav Kutílek, DrSc.  

Je profesorem pedologie a půdní fyziky, šéfredaktor mezinárodního vědeckého 

časopisu Soil and Tillage Research vydávaného v nakladatelství Elsevier. 

V odborných časopisech publikoval více jak sto článků  a studií, je čestným 

členem  Mezinárodní pedologické unie. Je mezinárodně uznávaným odborníkem 

pro řešení problémů spojených s prouděním vody v půdě. Jeho největším dílem je 

kniha  „Půdní hydrologie“ (Soil Hydrology, vydaná r. 1994, spoluautor D. R. 

Nielsen), která se stala učebním textem na řadě amerických univerzit. 

Jeho dalším dílem je kniha s názvem „Racionálně o globálním oteplování“ [4] 

ve které uvádí, že současný trend o důvodu globálního oteplování je 

nebezpečným útokem na rozum.  Miroslav Kutílek nepopírá, že dochází 

k vzestupu teplot, ale poukazuje na to, že je těžké stanovit globální teplotu Země. 

Ukazuje se pomocí nepřímých indikátorů teplot, že IPCC se mýlí, když tvrdí, že 

současné teploty jsou nejvyšší teploty posledního tisíciletí. Na straně 49 této své 

knihy uvádí : „Středověká teplá perioda byla teplejší než současná globální 

teplota“. 

Ve své knize se také věnuje skleníkovému efektu, který odlišuje od 

skleníkové hypotézy, která představuje jednoduchý příčinný vztah mezi 

zvyšováním koncentrace CO2 
 vzrůstající průměrnou teplotou. Skleníkovou 

hypotézu považuje za neprokázanou.  

Profesor Kutílek také rozebírá diskutované faktory, které způsobují klimatické 

změny, jako je změna intenzity slunečního záření z důvodu měnících se 

parametrů  oběžné dráhy Země okolo Slunce  (viz. obrázek 1 : Milankovičovy 

cykly),  kontinentální drift, změny sluneční aktivity dle dánského fyzika 

Svensmarka, změny  mořských  proudů,  vliv  asteroidů  a  vulkánů,  změny  

vegetačního  krytu a změny magnetického pole Země.  Autor knihy sděluje, že 

považuje za nemožné, aby v dnešní době jeden izolovaný faktor způsoboval 

změnu klimatu, když v minulosti Země tomu bylo jinak.  Uvádí také, že v dnešní 

době je veřejnost  sdělovacími prostředky zahrnuta různými katastrofickými 
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scénáři a snaží se vysvětlit, že zastánci hypotézy o vlivu civilizace na změnu 

klimatu nemají pravdu.  

6.2 Václav Klaus 

Jedním  z  urputných a určitě v Evropě známých politiků, kteří odmítají teorii 

o vlivu civilizace na globální oteplování je současný prezident České republiky 

prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Václav Klaus se narodil 19. června 1941 v Praze. 

V roce 1963 úspěšně ukončil studium na Vysoké škole ekonomické, obor 

ekonomika zahraničního obchodu, poté studoval v Itálii a v USA.  Byl vědeckým 

pracovníkem Ekonomického ústavu ČSAV a v roce 1968 dosáhl titulu kandidáta 

ekonomických věd. V roce 1970 byl v době komunistických čistek z ČSAV 

vyhozen a dlouhá léta z politických důvodů pracoval na podřadných místech ve 

Státní bance československé.  Koncem roku 1987 se vrátil k akademické činnosti, 

a to do Prognostického ústavu ČSAV. Do revoluce roku 1989 nebyl členem žádné 

politické strany.  

V roce 1989 se stal ministrem financí, v roce 1990 se stal předsedou 

politického subjektu Občanské fórum a po jeho zániku v roce 1991 spoluzaložil 

Občanskou demokratickou stranu,  roku 1991 byl jmenován místopředsedou vlády 

ČSFR. V roce 1992 vyhrál s ODS parlamentní volby a stal se předsedou vlády 

České republiky. 

V roce  2003  byl  zvolen  prezidentem  České  republiky  a v roce 2008 byl 

do této funkce zvolen opětovně.  

 Přes svůj vstup do politiky se stále věnoval ekonomii, kdy příležitostně 

přednášel a publikoval a v roce 1991 se stal docentem ekonomie na Univerzitě 

Karlově v Praze.   

Je nositelem mnoha mezinárodních cen a čestných doktorátů z univerzit 

z celého světa. 

Václav Klaus publikoval více jak dvě desítky knih s obecně společenskými, 

politickými a ekonomickými tématy, kdy velký počet těchto publikací bylo 

přeloženo do různých světových jazyků a v zahraniční vydáno. 
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V  poslední  době  ale určitě nejvíce zaujala a zřejmě i rozvířila téma diskusí 

a kritik jeho kniha  „Modrá, nikoli zelená planeta. Co je ohroženo: klima, nebo 

svoboda“ [3]. 

Autor v této knize veřejnosti představuje své komplexní stanovisko 

k současné debatě o životním prostředí a zejména o globálním oteplování.  Uvádí, 

že toto téma se stalo zásadním ideovým a politickým střetem současné 

společnosti. V. Klaus v knize říká, že svobodou je třeba poměřovat všechny 

požadavky environmentalistů19.  Kniha není tedy přímo přírodovědná, ale více 

politicko-ekonomická.  Všímá si v ní toho, jak pod záminkou ochrany životního 

prostředí je ničena ekonomická a politická svoboda jiného. Uvádí také, že ochrana 

klimatických změn se stává jakýmsi nástrojem pro získávání veřejných prostředků 

a prosazování různých regulací, přičemž toto téma lze použít na cokoliv.  Ve své 

knize také několikrát kritizuje Kjótský protokol jako byrokratické, drahé a neúčinné 

řešení. Václav Klaus také poukazuje na to, že klimatické změny z odborných 

debat přešly na téma politických sporů. 

V kapitole č. 6 se Václav Klaus zmiňuje o tom, jak je to s globálním 

oteplováním, kdy předkládá různé grafy měření teplot v průběhu několika desítek 

let získaná od Českého hydrometeorologického ústavu a to jak na území České 

republiky,  tak  i  celosvětově.  Poukazuje  také  na  články  a  publikace  známých 

a  světově  uznávaných  vědců,  jako  je  americký  prof. S.F.Singer, český vědec 

L. Motl z Harvardské univerzity, významný dánský statistik Bjørn Lomborg a další, 

kteří poukazují na šíření polopravd o klimatických změnách.  

Klaus ve své knize dochází k jednoznačnému závěru a to, že se má příroda 

chránit, ale ne způsobem jaký chtějí environmentalisté. 

 

                                            
19

 ti co se zabývají vztahy mezi přírodou a společností a usilují o změnu společenských, 
   ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADroda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spole%C4%8Dnost_(sociologie)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ekonomika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Politika
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ochrana_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD
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7 Aféry kolem globálního oteplování 

Během  doby,  kdy  se  vědci,  organizace  i  politici  přou o pravdivosti teorie 

o antropogenním20 globálním oteplování, byly sdělovacími prostředky zveřejněny 

některé informace, které uvádějí, že ne vždy šlo zastáncům této teorie o to, aby 

včas varovali lidstvo o blížící se nezvratné změně. 

Britské  noviny The Sunday Times v lednu roku 2010 zveřejnily, že varování 

o tání ledovců v Himálaji zveřejněné ve zprávě IPCC přehání, když upozorňují na 

to, že do roku 2035 roztají. Autoři zprávy se dle tohoto listu neopírali o vědecká 

data. Autoři varovného článku poté museli přiznat, že vycházeli z několik let 

starého článku v časopise New Scientist.  

Český klimatolog  Ladislav Metelka, který Českou republiku zastupuje 

v IPCC sám uvedl, že by tání ledovců v Himálaji bylo překvapivé.  

Al Gore ml. účastníkům summitu v Kodani sdělil, že  by veškerý led na 

severním pólu mohl roztát už do pěti let. Toto své tvrzení opíral o poslední studii 

klimatologa doktora Wieslava Maslowského, který ale popřel, že by něco takového 

řekl nebo zveřejnil ve své studii.  Goreovi spolupracovníci pak připustili, že o této 

možnosti se měl Maslowski kdysi před sedmi lety při rozhovoru s Al Gorem ml 

zmínit.  

Největší újmu na věrohodnosti teze o antropogenním globálním oteplování 

ale v listopadu roku 2009 způsobilo zveřejnění soukromých e-mailů a dokumentů 

vědců z IPCC.  Tyto dokumenty a e-maily měly zahrnovat domluvu některých 

vědců z IPCC,  jak manipulovat s výsledky, zničit odpor vůči jejich teorii, zničit 

nepohodlná  data,    která    jsou   po   nich   požadována   na   základě   zákona  o 

zveřejňování informací a pomoci ruskému kolegovi podezřelém z daňových úniků.  

Na základě těchto informací poté odpůrci  prezentované teorie naznačili, že 

zveřejněné informace odhalují konspiraci za účelem zfalšování podílu civilizace na 

klimatických změnách.  IPCC pak uvedlo, že zveřejněné údaje byly vytrženy 

z kontextu. Tento únik informací dostal pak název ClimateGate. 

                                            
20

 člověkem způsobené 
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8 Ekonomická hlediska změny klimatu 

Spolu s modely klimatických změn vznikají i studie ekonomických aspektů. 

Výsledky studií se odvíjejí od toho, jak velké změny modely klimatických změn 

popisují. Většinou se studie zabývají dvěma ekonomickými aspekty, a to náklady 

spojené se snižováním obsahu CO2 v atmosféře a ekonomickými důsledky 

spojenými se zvýšením průměrné teploty v budoucnu. 

Jedna taková ekonomická studie byla vypracována i pro vládu Velké Británie 

v roce 2006 pod názvem : „Sternova studie : Ekonomické aspekty změny klimatu“ 

o jejíž vypracování požádal britský ministr financí Gordon Brown předního 

ekonoma   Sira   Nicholase   Sterna   a   v   jejíž  první  části  se  zabývá  důkazy  

o hospodářských dopadech změny klimatu a zkoumá ekonomické aspekty 

stabilizace skleníkových plynů v atmosféře. Ve druhé části popisuje složitosti 

spojených s přechodem k nízkouhlíkovému hospodářství a o zajištění schopnosti 

lidských společností se přizpůsobit důsledkům změny klimatu. 

Pro   ekonomii   změna   klimatu  představuje  velkou  zkoušku,  protože  jde 

o  největší a  nejrozsáhlejší  selhání  trhu  v  historii.  Ve  Studii  se hovoří o tom, 

že přijímání účinných opatření ke snižování emisí musíme brát jako investice. 

Ekonomické náklady spojené s dopady změn klimatu jako i náklady a přínosy 

opatření ke snížení emisí skleníkových plynů jsou v této Studii posouzeny třemi 

způsoby :  

 pomocí fyzikálních dopadů na hospodářství, život lidí a životní prostředí 

 pomocí ekonomických modelů, které odhadují ekonomické dopady změn 

klimatu a makroekonomických modelů, které ukazují náklady a účinky 

přechodu k nízkouhlíkovým energetickým systémům 

 pomocí srovnávání současné úrovně a předpokládaného vývoje 

v budoucnu 

Studie se opírá o to, že již dnes dokážou vědci určit jaký vliv bude mít 

vzrůstající teplota na přírodní prostředí. 
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Ve Studii se uvádí, že dopady změn klimatu nejsou rozloženy rovnoměrně, 

ale že nejchudší země a lidé budou postiženi nejdříve a nejvíce a v době, kdy tyto 

případné škody nastanou, se již nebudou moci zvrátit, a proto je nutné dívat se na 

změny daleko dopředu.  Klesající zemědělské výnosy povedou k nárůstu chudoby 

a tím ke zmenšení schopnosti domácností investovat do lepší budoucnosti. 

Státům pak změna klimatu sníží rozpočtové příjmy a zároveň zvýší nároky na 

výdaje, což povede ke zhoršení stavu veřejných financí.  Tyto otřesy pak mohou 

vyvolat násilné konflikty, neboť již v minulosti takovéto konflikty vznikly jako 

například v západní Africe, protože mnoho rozvojových zemí se již dnes obtížně 

vyrovnává se svým současným podnebím. Změna klimatu ohrožuje základní 

podmínky života lidí, jako je přístup k vodě, produkci potravin, zdraví a využívání 

půdy a životního prostředí.  

V oblastech s vyšší zeměpisnou šířkou kde leží např. Kanada, Rusko nebo 

Skandinávie, může změna klimatu při zvýšení teploty vést k čistým přínosům díky 

vyšším zemědělským výnosům, nižším nárokům na vytápění a možnému zvýšení 

cestovního ruchu.  Zranitelnější budou země v nižších zeměpisných šířkách, kde 

se předpokládá, že při vzrůstu teploty o 2 oC se dostupnost vody i zemědělské 

výnosy   v  jižní   Evropě  sníží  o  20 %.  Budou  se  zvyšovat  náklady  spojené  

se škodami, které vzniknou v důsledku extrémního počasí. 

Tuto Studii napadl Václav Klaus ve své knize : „ Modrá planeta v ohrožení“ 

ve které uvádí, že diskontní sazbě21 Sir Stern přisuzuje hodnotu blízkou nule a tím 

vlastně budoucnosti přikládá téměř stejný význam jako přítomnosti. Z knihy také 

plyne, že ani mezi ekonomy nepanuje shoda o odhadu výše diskontní sazby.  

Souhrnně řečeno, analýzy naznačují, že změna klimatu povede k poklesu 

blahobytu, ke snížení celosvětového HDP.  

Vzhledem k těmto prognózám v České republice Environmentální výbor 

Svazu průmyslu a dopravy představil projekt s názvem „Politika udržitelného 

průmyslu“, který obsahuje politická opatření ke zmírnění klimatických změn.  

                                            
21

  úroková míra, za kterou mohou komerční banky získat od centrální banky úvěr 
     výnosová míra, kterou jsou diskontovány (přepočítány) budoucí peněžní toky na současnou   
     hodnotu 
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9 Kde je tedy pravda, co nás čeká a navrhovaná opatření.  

V úvodu této práce jsem položil tuto otázku. Jaká je odpověď. Z uváděných 

informací v této práci je zřejmé, že klima na Zemi ovlivňuje mnoho faktorů, 

přičemž se stále zjišťují nové a nové poznatky, neboť vědecké znalosti o tom jak 

funguje klima Země jsou neúplná. Není známo, jak tyto faktory ovlivňující klima 

působí na sebe navzájem. Vzhledem k tomuto se pohybujeme stále v rovině úvah 

a teorií. Ani předkládané klimatologické modely nelze brát vážně, neboť i ty jsou 

sestaveny na základě neúplných poznatků a nezahrnují v sobě systém klimatu 

Země jako celek.  Samotní vědci, kteří se na sestavování klimatologických modelů 

podíleli, přiznávají, že je nelze brát za realistickou předpověď.  Řada vědců také 

považuje klima Země za chaotický systém a tudíž nelze předpovědět, zda malá 

změna může postupně vést k velkým následkům. Proto i ten nejlepší 

klimatologický model není z dlouhodobého hlediska schopen předpovědět změny 

klimatu.  Z  výsledků  všech  studií  je  zřejmé,  že  globální  klima  je velmi složitý 

a proměnlivý systém, na kterém se podílí mnoho faktorů. 

Na otázku v jaké míře působí CO2  na teplotu není také žádná odpověď 

podpořená  vědeckými  důkazy.  Je  zde  pouze  hypotéza,  že  skleníkové  plyny  

v atmosféře mají vliv na případnou změnu teploty. Je ale prokázán jev nazývaný 

skleníkový efekt.  Je plno vědců, kteří poukazují na to, že narůstající obsah CO2  

může  být  v  budoucnu  velký  problém  a je také plno vědců, kteří naopak tvrdí, 

že nárůst obsahu tohoto plynu může být pro lidstvo prospěšný, neboť může vést 

k rozmachu vegetace a tudíž ke zvýšení zemědělské produkce.  

Vědci předložili důkazy, že v historii Země byly na této planetě velké 

průměrné teploty, které nebyly způsobené zvýšeným obsahem CO2  v atmosféře. 

Vzorky z ledovců ukazují, že vzrůst množství CO2 vždy spíše následoval po 

vzestupu teploty než obráceně. Bylo zjištěno, že na Zemi  se střídá teplé a ledové 

období. Poslední glaciál22 dle vědců skončil před cca 12 tisíci lety a v současné 

době se nacházíme v interglaciálu23.  

                                            
22

 období zalednění  
23

 období mezi dvěma chladnými obdobími 
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O  vědcích  všeobecně  panuje  názor,  že  své  výsledky  prací urputně hájí 

a někteří z nich při této své obhajobě neberou v úvahu, že existuje důkaz nebo 

teorie, které jejich výsledek popírají či upravují. 

Hodnotící zprávy vlivného zastánce teorie antropogenního globálního 

oteplování IPCC  jsou sestaveny z mnoha zdrojů. Výsledek souhrnu těchto zdrojů 

se pohybuje v rovině předpokladů, kdy k otázce působení civilizace na změny 

klimatu odpovídá v rovině pravděpodobnosti viz. obrázek 7 : Důsledky lidské 

činnosti ve Čtvrté hodnotící zprávě IPCC. Důvěryhodnost IPCC byla navíc velmi 

zpochybněna aférou ClimateGate. 

Ve sdělovacích prostředcích se také objevilo několik podezření, že některé 

organizace, které varují před oteplováním klimatu tak činí z vlastního prospěchu, 

kdy jim jsou navyšovány různé dotace. 

Je také mnoho politiků, kteří se veřejně hlásí k teorii antropogenního 

globálního oteplování, ale jsou také politici, kteří tuto teorii naopak o to více 

urputně odmítají.  

Jak bylo v řečeno jedním z velkých zastánců této teorie je i bývalý neúspěšný 

kandidát na úřad prezidenta USA  Al Gore ml. Záměrně uvádím „neúspěšný“, 

neboť ve své knize i na svých přednáškách o vlivu CO2 na zvyšující se průměrnou 

teplotu na Zemi několikráte napadá a někdy i přímo zesměšňuje některé členy 

administrativy tehdejšího prezidenta Georga W. Bushe, proti kterému 

v prezidentských volbách kandidoval.  Na závěr své přednášky také diváky 

nabádá, aby volili ty, kteří chtějí prosadit změnu a zasadit se o zmírnění dopadu 

obsahu   CO2    v   atmosféře.   Nemohu   ani  nepřehlédnout  to,  že  v jeho  knize  

i dokumentu není dán prostor pro odpůrce teorie antropogenního globálního 

oteplování. V knize pouze vyvrací „10 nejčastějších  omylů o globálním 

oteplování“.  V knize i dokumentu jsou předkládané údaje, které dokazují teorii 

antropogenního globálního oteplování, prokládány okamžiky z jeho života, které 

popisují jeho „boj“ o prosazení změn. 

V   Evropě   známým   a   velmi   kritizovaným   politikem  je  odpůrce  teorie 

o globálním oteplování prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Ten ve své knize spíše 

upozornil na problém s omezováním ekonomické a politické svobody a shrnul 
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několik tezí vědců, kteří s teorií o globálním oteplování nesouhlasí.  Využívá 

jakékoliv příležitosti, aby své názory veřejně prezentoval, kdy sám uvádí, že téma 

vlivu člověka na globální oteplování je nafouklou „bublinou“.  

Jak  tedy  může  „obyčejný“  člověk  v  této záplavě protichůdných informací 

a teorií nalézt pravdu. Ta je zřejmě někde uprostřed. Je jisté, že planeta Země 

během  4,5  miliardy  let,  na  které  se  stanovuje  její  stáří,  procházela, prochází 

a určitě bude nadále procházet změnami, které ovlivňují rostlinné i živočišné 

druhy,  které  na  Zemi žijí.  Země je  živý organismus a jako takový ji musíme brát 

a chovat se k ní. V dnešní době nelze s určitostí říci, že více jak sto let vědeckého 

rozvoje, kterým lidstvo prochází, působí na klimatické změny Země takovým 

způsobem, že je jedním z faktorů, které tyto klimatické změny způsobují. Nelze 

však ani říci, že civilizace na Zemi nepůsobí. Je zřejmé, že denně vyprodukujeme 

velké množství škodlivých látek, které Zemi neprospívají a tím vlastně neprospívají 

ani nám. Proto se již dnes o to více hovoří o globálním znečišťování. Pojem 

„globální oteplování“ je někdy opravdu používán nepřiměřeně až hystericky.   

V   budoucnu    nás   určitě   čekají   změny   klimatu,   které   ovlivní   lidstvo 

i  ekonomiku. Je jen otázkou jaké tyto změny budou a zda nastanou náhle nebo 

postupně a tudíž se na ně budeme moci lépe připravit. Vědci i politici a vlastně my 

všichni máme možnost změnit náš přístup k domovu, kterým Země je.  

 A jaká navrhovaná opatření z této práce vyplývají. Vědci by měli přestat 

prosazovat jen ty své „správné“ teorie a měli by společně zjistit, jak klima Země 

funguje jako celek a také  nalézt cestu k takříkajíc čistému způsobu života. Měli by 

objevovat nové způsoby získávání energie ze zdrojů, které nám Země poskytuje, 

jako  je  využití  přílivu  a  odlivu, vln, geotermální činnosti a větru a také Slunce. 

Už v dnešní době využíváme sluneční záření i vítr, kdy další projekty jsou ve fázi 

zkušebních testů a o dalších se zatím jen hovoří. 

Politici by naopak měli podporovat tyto nové způsoby využití obnovitelných 

zdrojů a neměli by jen prosazovat své nebo lobbistické zájmy. A obyčejný člověk, 

ten může svým zodpovědným přístupem k přírodě zamezit tomu, aby jí sám 

neničil, může také kontrolovat své volené zástupce ve vedení země ve které žije, 
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aby prosazovali zájmy obyvatel žít v čistém prostředí a pokud tak nečiní, využít 

všech demokratických principů k docílení změny.  

Záleží tedy na každém z nás, neboť v tom nejhorším případě se může stát, 

že i lidé se dostanou do Červené knihy ohrožených druhů na Zemi. Poté zůstane 

jen jedna jediná a poslední otázka a to : „Kdo u našeho druhu napíše zkratku 

EW – extinct in the wild (vyhubený v přírodě).“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karel Kozler : Globální oteplování - uměle vytvářený strašák nebo nevyhnutelná realita? 

 
2010                                                                                                                       31 
 

10  Závěr 

Důvodem zvoleného tématu bakalářské práce byl zájem o poznání, a tím 

také zhodnocení teorií o příčinách globálního oteplování.  Zajímá mne v jakém 

životním prostředí žiji a v jakém budou žít nové generace.  Každý den 

slýcháváme, jak má globální oteplování vliv na současné dění a to nejen na životy 

obyčejných lidí, ale také na politické postoje vlád zemí, chování organizací a firem. 

Každý den také slýcháváme,  že  byly  zhotoveny  nové a nové prognózy, většinou 

katastrofické, ve vývoji klimatu na Zemi. 

Po prvotním získání dostupných informací a vědeckých publikací jsem zjistil, 

že  se  nejedná  o  jednoduchou  záležitost,  jak  to  z  běžného pohledu vypadá. 

Je vydáno mnoho publikací i informací v hromadných sdělovacích prostředcích, 

kdy jedny obhajují teorii o antropogenním globálním oteplování a druhé naopak 

tuto teorii vehementně odmítají. Každá tato skupina předkládá mnoho důkazů, 

které podporují jejich tvrzení. Jen na internetu je více jak 140 tisíc odkazů na téma 

globální oteplování. Novináři také velmi často píší o tomto problému a tak se 

denně  objevují  nové  články,  kdy  jedny  opět  prosazují  teorii  o změně klimatu 

a druhé ji popírají nebo uvádějí aféry, které se kolem globálního oteplování 

vyskytují. Společnost je rozdělena na zhruba dva stejně velké tábory, které také 

přijímají nebo odmítají teorii o změně klimatu. Pod každým internetovým článkem 

o tomto tématu se vždy rozhoří vášnivá debata, kdy každá ze stran předkládá 

argumenty podporující její tvrzení. 

Bakalářská práce se mi, vzhledem k velkému počtu volně dostupných 

informací a vědeckých publikací a zájmu o zjištění a proniknutí do problematiky, 

psala dobře. Cílem práce bylo porovnat oba názorové směry a zjistit, kdo vlastně 

prezentuje pravdivá sdělení.  Stanoveného cíle jsem dosáhl a to přesto, že na 

otázku, kdo má pravdu v teorii o antropogenním globálním oteplování není 

vyslovena jednoznačná odpověď. Na tuto otázku v dnešní době nelze takto jasně 

odpovědět,   neboť    i    samotní    vědci    se    pohybují   stále   v rovině   teorie  

a pravděpodobnosti. Bude moci být ale zodpovězena v budoucnu, neboť s novými 

získanými  objevy  v  oblasti klimatologie si dokážeme již vytvořit ucelený přehled 
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o fungování klimatu na Zemi.  Při psaní této bakalářské práce mne nejvíce během 

porovnávání stanovisek obou rozdílných názorových proudů zaujalo to, že každý 

k podpoře své teorie používá údaje, které jednoznačně jeho tezi podporují a že 

tyto údaje každý nalezl v geologické historii Země. Z tohoto lze jednoznačně 

vyvodit, že planeta Země neustále prochází změnami a že jde opravdu o živý 

organismus. 

Výsledky z mé bakalářské práce může využít každý, kdo se o toto téma také 

zajímá,    neboť    zde    byly   shrnuty   a   zároveň   porovnány   dosud   zjištěné  

a prezentované názory, a to jak vědecké obce tak i z řad politiků. 

Domnívám se, že na uvedené téma lze navázat a pokračovat v něm, neboť 

s určitostí budou vydávány nové vědecké i politické publikace, které budou 

k tématu globálního oteplování zaujímat další stanoviska plynoucí z nových 

zjištění o fungování klimatu na Zemi. 
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