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Události posledních let... 

Globální změna klimatu

Ruský Dálný východ je na suchu. Bez pitné 
vody milion obyvatel - stav nouze.  (4. září)

Poslední dekáda je nejteplejší za 130let měření průměrné teploty

V posledních 35 letech se frekvence přírodních katastrof jako záplavy, 
tropické cyklony nebo sucha po celém světě více než zdvojnásobila.

povodně, sucha, vedra, sníh, požáry, hurikány…



Změna či změny klimatu???

Klima se měnilo vždy... (viz níže)

Popisujeme-li současný stav, jedná se o klimatickou změnu 
(případně změnu klimatu)

...tato změna se však projevuje v řadě aspektů 
– viz dále projevy změny klimatu, ty nás zajímají nejvíce!!!

 Klima se měnilo, mění a bude měnit. 

 Za posledních 650tis.let bylo sedm dob 
ledových/meziledových.  Konec ledové doby před asi 10k roky 
= nástup moderní civilizace. Impuls pro změnu klimatu-malé 
změny v orbitu Země a tím vyvolané změny energetické 
bilance Země, dále zpětné vazby…



Současný trend globálního oteplování je z převážné části 
způsoben lidskými aktivitami. Rychlost změny je větší než byla 
za posledních 1300 let. 

Globální měření klimatických dat jasně ukazuje (mimo jiné) na 
globální oteplování. 

Změna klimatu v současnosti



…viz Úvod

 Příjem sluneční energie a další cykly (Milankovičovy cykly)

 Sopečná činnost 

 Skleníkové plyny

 Změny zemského povrchu 

 Zpětné vazby (pozitivní i negativní)

Jevy ovlivňující klima 

Změna krajiny – novodobý výrazně antropogenní vliv

 výstavba

 zemědělství

 těžba surovin (dřevo i nerosty)

 vodní hospodářství (nádrže, toky, meliorace)



Slunce

Orbit Země

Země je na svém 

orbitu nejdále od 

Slunce

Země je na 

svém orbitu 

nejblíže Slunci

Ad Milankovičovy cykly 
 přirozené změny eliptické dráhy Země

Orbit Země má tvar elipsy. Její výstřednost se mění v 

cyklech asi 100.000 let, což odpovídá cyklům dob ledových 

a meziledových



Precese

Rotující zemská osa vykonává precesi a proto se severní 

pól přiklání a odklání od Slunce v přísluní (perihelium) a 

odsluní (afelium). Délka cyklu je 23.000 let

Orbit Země

Orbit Země

Slunce

Slunce

Severní polokoule se 

odklání od Slunce v 

odsluní

Severní polokoule se 

přiklání k Slunci v 

odsluní



Změna sklonu osy Země

Sklon osy Země vůči kolmici na rovinu orbitu se mění od 

21,6° do 24,5° ( dnes je 23,5°). Doba cyklu je 41.000 let. 

…větší sklon znamená větší klimatický rozdíl mezi 

ročními sezónami, TEDY VĚTŠÍ EXTREMALITU!

Sklon 21,6°Sklon 24,4°

Klima ročních sezón 

je extrémnější

Sluneční záření je 

během roku 

rovnoměrnější



Změna intenzity sluneční aktivity

Sluneční záření je zásadním (ne jediným) zdrojem 
energie pro Zemi!

Množství E záleží na sluneční aktivitě, která kolísá rovněž 
v cyklech. Tu udáváme v množství slunečních skvrn.

+ Global diming (v důsledku znečištění atmosféry)

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mXX14Jmmp6pTmM&tbnid=rVt84no1TtXkWM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.astro.cz/clanek/4220&ei=JTI2VITzH6L4ywPjwIHoDA&bvm=bv.76943099,d.bGQ&psig=AFQjCNFzZiX7GXkHo75w5oyVr12gZdXm9g&ust=1412924306663422
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=mXX14Jmmp6pTmM&tbnid=rVt84no1TtXkWM:&ved=0CAcQjRw&url=http://www.astro.cz/clanek/4220&ei=JTI2VITzH6L4ywPjwIHoDA&bvm=bv.76943099,d.bGQ&psig=AFQjCNFzZiX7GXkHo75w5oyVr12gZdXm9g&ust=1412924306663422


Pokud vlivy „sečteme“…

precese Zemské osy 

náklon Zemské osy 

výkyvy v excentricitě 

oběžné dráhy Země

průběh sluneční aktivity

Výsledek???

 Dřívější střídání dob 

„ledových/meziledových“



Základní fakta o zemském klimatu 

Růst skleníkového efektu CO2 a dalších skleníkových plynů se 
jasně projevuje  od poloviny 19.stol. Schopnost odrážet 
infračervené záření je fyzikálně potvrzený fakt. Zvyšování konc. 
skleníkových plynů tak musí ovlivnit globální vývoj klimatu.

Vrty v ledovcích v Grónsku a Antarktidě ukazují, že zemské 
klima reaguje na změny slunečního záření a úroveň koncentrace 
skleníkových plynů. Ukazují také, že změna klimatu probíhala 
relativně rychle (za desítky let a nikoliv stovky let).

Dokážete popsat princip skleníkového efektu?



400 000 let průběhu CO2

Vývoj obsahu CO2 v atmosféře



Jaké jsou důsledky změny klimatu?
(nejzásadnější pro vás)

 Rostoucí průměrná teplota

 Časový posun ročních období, vliv na úrodu

 Změna rozložení srážek

 Větší extremita klimatu

 Změny v oceánech

 Změny ekosystémů (vymírání druhů) 

 Změna dostupnosti vody



Změny teploty  a sluneční aktivita

Země se od roku 1800 otepluje . Nejvíce po roce 1970. 
Nejteplejších bylo posledních 15 let. 

To se projevuje v mnoha oblastech lidské činnosti!



Změna zemědělské produkce v různých regionech

 prodloužení veg. období a 

zvýšení množství CO2 v atm.

- více škůdců, sucha, záplavy



Stoupání hladiny moří (nejen na Maledivách)!

Hladina světových oceánů vzrostla o 17 cm za poslední století. 
Rychlost stoupání se zvyšuje. V poslední dekádě byla 
dvojnásobná oproti průměru.



„Kdyby roztál všechen led“ při 
zvednutí hladiny o 66m…

Důsledky – zatopen Londýn, 
Benátky, Pobaltí, Florida, 
Bangladéš, Peking… miliony 
klimatických uprchlíků!

Zdroj: NG - 2013



Tání polárních ledovců

Tání Grónského ledovce snížilo jeho hmotu o 150-250 km3 a 
Antarktického ledovce o 152 km3 mezi roky 2002-2006 
(zdroj NASA Gravity Recovery and Climate Experiment)



Tání Arktidy

Jak rozsah tak tloušťka Arktického mořského ledovce se za 
poslední desítky let rapidně zmenšily.

Znamená to ale i výhody pro dopravu! 

Modely předpokládají, že 2040 u S pólu bude otevřené moře.

Od 1979 – ½ objemu ledu roztála!

Pozitivní zpětná vazba albeda.



Tání kontinentálních ledovců

Kontinentální ledovce se zmenšují na celém světě - v Alpách, 
Himalajích, Andách a Rocky Mountains, na Aljašce a také 
Kilimanjaro v Africe (viz foto). Vliv na zemědělství v oblasti v 
podhůří!



Oteplování oceánů

Oceány pohltily většinu tepla absorbovaného v horní vrstvě 
atmosféry. Od roku 1969 vzrostla jejich teplota o 0,17 °C. 
Odpovídá ohřátí vzduchu o 4,18 * 0,17 = 0,71 °C. 
(měrná tepelná kapacita vody je 4,18 x větší než vzduchu)
Díky teplotní roztažnosti se tak zvětšuje i objem vody v oceánu.



Acidifikace oceánů

Od počátku průmyslové revoluce vzrostla acidita oceánů o 30%.  
Je to důsledek vzrůstu koncentrace CO2 v atmosféře. 

Množství pohlceného CO2 ze vzduchu do vrchních vrstev 
oceánů je asi 2 až 3 miliardy tun ročně. ( 2-3 Gt CO2/rok)

To způsobuje poškozování oceánských ekosystémů (korálové 
útesy)  rybolov.



Extrémní klimatické jevy

Únor 2012  Celkem si mrazy v Evropě za několik dní vyžádaly přes 
500 mrtvých. Silné mrazy, náledí a sněžení postihuje 
zejména lidi bez domova. 

K ohrožení obyvatelstva dochází zraněním, popř. úmrtím při 
hromadných dopravních nehodách, při pádech částí stromů, k úmrtí 
dochází v důsledku podchlazení při silných mrazech.

Květen 2015  2 týdny trvající vlna veder, sužující Indii, si vyžádala 
2200 obětí ! Oficiální údaje o počtu obětí jsou 
pravděpodobně podstatně nižší, než odpovídá 
skutečnosti, chudí a starší lidé se do nemocnice 
nedostanou a úpal či úžeh pro ně může mít i bez 
diagnózy smrtelné následky.



Jaké máme možnosti řešení?

 Mitigace (CO2, OZE, emisní povolenky…)

 Geoinženýring (záchranná brzda)

 Adaptace (základem přežití druhu je přizpůsobení se) 
přirozený výběr - Darwin

 Přirozený výběr je schopnost vybírat z 
náhodně vznikajících mutací ty, jež jsou pro 
přežití výhodné a užitečné

 Využijme přirozených vlastností organismů!

Co byste navrhovali vy?



…zastavení/zmírnění (nepříznivého) klimatického vývoje

• Snížení emisí skleníkových plynů a odčerpání z atmosféry

• Zvýšení evapotranspirace – zeleň, viz latentní teplo

Mitigace

stavebnictví
8%

doprava
14%

energetika
24%

průmysl
14%ostatní

5%

odlesňování
18%

zemědělství
14%

odpady
3%



Základní metody klimatického geoinženýringu

1 1

2
3 4



Metody klimatického geoinženýringu

Rozptylování materiálu do stratosféry nebo do vesmíru 
(chceme globální zatemňování?)

Zvýšení fotosyntézy řas v oceánech (hnojení železem)

Ukládání uhlíku (sekvestrace)

Zachycování uhlíku v půdě, vegetací (zúrodňování pouští)

Změna albeda Země (odrazivé plochy, oblačnost)

Ochrana 

ledovců 

plachtou 

Zugspitze Rozprašování mořské vody



Když bude vody hodně – (bleskové) povodně, zdvihání hladin, 

Povodně 2002

zpomalovat odtok vody z povodí, ať se zasakuje 
(lužní lesy, suché nádrže, rybníky, široká niva pro zátopu) 

vzdálit výstavbu od zátopových zón

chránit intravilán a infrastrukturu,   
odstraňovat překážky vodnímu toku

Adaptace



Když bude vody málo – zásoby pitné vody, dezertifikace půdy, 
prašnost, nižší zem. výnosy

zadržovat max. vodu v povodí (retenční nádrže)

využívat více srážkovou vodu jako užitkovou 
(záchytné nádrže u domů)

chránit půdu vegetací před degradací 
(vyšlechtěné odrůdy)

závlahové systémy (propojené a robustní)



Když bude horko – potřeba klimatizace, tekutin, stínu, změna 
denního režimu a návyků…

připravit se na vyšší spotřebu E při klimatizaci

urbanisté a architekti – návrhy budov jako v 
tropech (stín, „chladné střechy“ odrážejí až 65% 
slunečního záření, zeleň, fontány,…)

zvyknout si = změna stravy a denních návyků…



Když se budou extrémy rychle střídat – sucha+horka
hurikány+povodně…

celkově nejnáročnější, ale ve vyspělé společnosti s fungujícím 
vodním hospodářstvím… zvládnutelné!

→ přírodě blízké vodní toky a ekologicky stabilní povodí

→ víceúčelové nádrže (vodárenství, energetika, závlahy, 
mikroklima…)

→ diverzifikace zdrojů + propojený systém – převody vody z 
jednoho povodí do druhého

→ příprava krizových plánů na všech úrovních



Význam vody v krajině

Film: Klima má poruchu

Co Vás ve filmu zaujme si zapamatujte

Klimatizační funkce krajiny (vegetace)…

„Počasí se zbláznilo“ (změna klimatického pásma)…

Vliv zemědělství na klima…

Předpovědi počasí jsou zmatené (extremalizace počasí)…

Voda vyrovnává teplotu Latentní teplo (viz. klimatizace) + 
Akumulace (kontinentální x oceánské klima)…

Přeshraniční působení příčin dopadů klimatické změny…

 Úpravy vodních toků (napřimování koryt = zrychlování odtoku)…



Trochu fyziky (nikoho nezabije)

Latentní teplo se spotřebovává při výparu a uvolňuje při kondenzaci

ochlazení 
při výparu

ohřev při 
kondenzaci



Denní bilance venku

Pokorný 1996

pole, 
asfalt…



Termovizní snímek intravilánu

 Termovizní kamera snímá v infračervené oblasti spektra        
(7,5 – 13,5 μm) a umožňuje zachytit rozložení teplot. 

 Následují snímky náměstí v Třeboni v horkém, slunném letním 
dnu.

 Čísla v IČ snímcích znázorňují teploty, barevná teplotní stupnice 
je vpravo 

Poznáte, co je na obrázku co?



Termovizní snímek intravilánu



Co je to: 
Ar 1 ?

Ar 2 ?

Zem. půda na jaře: už 
v IV. patrný rozdíl mezi 
teplejší OP  32,5 °C a 
díky transpiraci 
chladné louce 19,8 °C

Budova 45 °C!

Zemědělská 
půda

Louka 

Orná půda



CR = 79 000 km2

Pokles evapotranspirace o 1 mm v jediném dnu

Uvolní se zjevné teplo cca 56 000 GWh
(roční produkce všech elektráren v ČR)

+ nároky na vodu (podzemní/povrchovou) 
→ „když není voda, je horko větší – půdní 

voda je jako lidský pot“

→ Voda v krajině  má (mimo jiné!) prostřednictvím latentního tepla 
významný vliv na zmírňování/zesilování klimatických změn

KDY/PROČ

chybí voda?



1991/92 to prý začalo?

Častější extrémní projevy:

Vichřice (Kiril, Ema, Xaver)

Povodně, sucho (další očekáváme)

Přívaly sněhu (loni ledovka)…

?
„Počasí se zbláznilo“

Ze zprávy České 
asociace pojišťoven



Vliv člověka na hospodaření s vodou → změna krajiny

 Odvodněno 1 081 836 ha (25,4 %) zemědělské půdy 

 72,2 % zemědělské půdy zorněno

 36 527 km (40,2%) vodních toků bylo upraveno 

 délka toků byla v 20.stol úpravami zkrácena o jednu třetinu (!)

 Významná plocha byla před vodou „zakryta“ stavební činností 
= kanalizace srážkové vody → ŘEŠENÍ?

Změna klimatického pásma?

Mírné klimatické pásmo se 4 ročními obdobími a s 
rovnoměrným rozložením srážek

↓

Step je označení pro travnaté oblasti mírného pásu. 
Zdejší klima se vyznačuje horkými léty a chladnými 
zimami. Celoročně je zde nedostatek srážek pro růst 
dřevin. Vegetační období netrvá déle než čtyři měsíce.



Vliv zemědělství na změny v krajině

 Plošné odvodnění

 Scelování pozemků + odstranění mezí, remízů

 Změna osevních postupů

Snížená retence

Eroze

Snížená biodiverzita

Eutrofizace

Vyčerpání zdrojů 
(živiny, voda,…)

Důsledky:



Význam vody v krajině

Krajina bez vody nefunguje (voda = základ života)…

Žijeme ve městech – zejména TAM voda/zeleň chybí (TOM +10 °C)…

Zadržování vody v krajině → protiodtokové úpravy (meze, vsakovací 
příkopy, způsob orby) = REVITALIZACE KRAJINY (ne pouze toku!)…

Půda potřebuje organickou hmotu („jinak je jako igelit“), má nejen 
produkční funkci, ale udržuje i hydrologický cyklus…

Čím vlhčí je půda, tím více absorbuje (půda zadrží 10x více vody než 
přehrady)

 Dotace – péče o krajinu (ne pouze produkce potravin!)

Malý vodní cyklus v krajině (ÚP, zemědělci, projektanti)…

Odpařovací plochy do krajiny (lesy, nivy), ale i zeleň v intravilánu 
(zelené střechy a parky)



Klima je jedním ze základních jevů ovlivňujících společnost

Důsledky nejsou (všude) jen negativní 

Příčiny jsou přirozené i antropogenní

Máme v rukou nástroje pro řešení problému… revitalizace krajiny, 
geoinženýring, omezení emisí…

Začněme u drobností a motivujme ostatní!

Na závěr:

Děkuji za pozornost

Těším se na dotazy


