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Změna klimatu

ano či ne?

Mgr. Jarmila Macková, Ph.D
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-výsledek vývoje života na 
Zemi
-složitý systém, propojený 
vzájemnými vazbami, různá 
setrvačnost
-skládá se z atmosféry, 
oceánů, kryosféry, litosféry a 
biosféry + s kosmickým okolím 
výměna energie

Klimatický systém
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Skleníkový efekt

Teplota na Zemi bez atmosféry -18°C
Současná průměrná teplota na Zemi +15°C → skleníkový efekt způsobuje 
ohřev o 33°C
Dusík 78%, kyslík 21%, argon 0,9%, vodní pára, oxid uhličitý, neon, 
hélium, metan, vodík, ozon, xenon

Hlavní antropogenní zdroje skleníkových plynů:
CO2 – spalování fosilních paliv, výroba cementu, odlesňování, změny ve 

využívání krajiny
CH4 – pěstování rýže, chov skotu, spalování biomasy, těžba uhlí a zemního 

plynu
N2O – dusíkatá minerální hnojiva, spalování fosilních paliv a biomasy, 

doprava
O3 v nižších vrstvách atmosféry – oxidace uhlovodíků
halogenované uhlovodíky (freony, halony) – chladící systémy, klimatizace
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Vývoj klimatického systému v minulosti

klima nebylo v posledních 400 000 stabilní – střídání dob ledových 
(ledovce zasahovaly hluboko do mírných zeměpisných šířek) a 
meziledových (ledovce ustoupily do blízkosti pólů)
poslední doba ledová vrcholila 18 000 let před naším letopočtem,
následně se začalo oteplovat
nejteplejší období v Evropě nastalo asi před 9-6 000 lety (1,5-2°C) –
ve stř. a západní Evropě husté smíšené lesy, lesy za polárním kruhem, 
na Islandu, ve Skandinávii
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Středověké teplotní optimum 950 – 1200 n.l.
Vikingské výpravy (Island, Grónsko, Amerika, Kyjevská Rus, 

Konstantinopol);
Pěstování vína ve Velké Británii; Grónsko – „Greenland“ (zelená 

země);
Malá doba ledová 1550-1850
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Historická klimatologie, zdroje dat

• Vědecká disciplina, která se zabývá vyhledáváním, analýzou a 
interpretací přímých i nepřímých údajů o počasí z období před 
počátkem pravidelných přístrojových pozorování a měření za účelem 
rekonstrukce klimatu. 

I. Přírodní zdroje dat
ledovce
letokruhy
paleobotanika
půdní sedimenty
geotermální energie 

II. Data antropogenního původu
První přístrojová měření a 
pozorování
Dokumentární data

Prameny písemné povahyPrameny písemné povahy
Ikonografie
Archeologické prameny
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Arctica Islandica - „Stromy moře" 



LGŠ, Brno 2008 14

Dokumentární údaje v České republice

1. zdroje vyprávěcí povahy

anály, kroniky, paměti atd.

“Dne 30. července (1119) ve středu, když se již den 
chýlil večeru, prudký vichr, ba sám Satan v podobě 
víru, udeřiv náhle od jižní strany na knížecí palác na 
hradě Vyšehradě, vyvrátil od základů starou a tedy 
velmi pevnou zeď, a tak - což jest ještě podivnější 
zjev - kdežto, obojí strana, přední zadní, zůstala celá 
neotřesená, střed paláce byl až k zemi vyvrácen a 
rychleji, než by člověk přelomil klas, náraz větru 
polámal hořejší a dolejší trámy i s  domem samým na 
kousky rozházel je. Tato vichřice byla tak silná, že 
kdekoliv zuřila, v této zemi svou prudkostí vyvrátila 
lesy, štěpy a vůbec vše co jí stálo v cestě.” (Cosmae
Pragensis Chronica Boemorum, s. 219)

Ukázka popisu povodně ze dne 9. května 
1582 na řece Teplé v Karlových Varech 
od Samuela Fritze z Erfurtu
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2. vizuální denní pozorování počasí

- Karel Bernard Hein, 1780-1789, 
Hodonice

- Jan z Kunovic, 1533-1545, jihovýchodní 
Morava
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Václav Hruschka, Brno, 1829-1835
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Záznamy o počasí v klášteru Hradisko 
(Olomouc), 1693-1783

Příklad denního záznamu z ledna 1726

17 – Těžký mráz pokračuje. V noci vanul 
silný vítr, který rozbil i několik tabulí oken

18 – Mráz slabší než včera.

19 – Mráz pokračuje.

20 – Opravdový „Moskevský“ mráz a vítr.

21 – Mráz pokračuje. V noci napadalo 
trochu sněhu.

Klášter Premonstrátů Hradisko kolem roku 1740

Množství denních 
záznamů (počet dní 
během roku) v 
záznamech klášteru 
Hradisko (1) a 
rezidence na Svatém 
Kopečku (2)
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3. časná přístrojová měření

Johann Carl Rost

Zákupy (SV Čech); 21.12. 1719 – 31.3. 1720
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František Alois Mag z Maggu

Telč; 7.5. 1771 - 10.5. 1775

32 dílná větrná růžice
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Ferdinand Knittelmayer

Brno, 1799-1812
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4. Úřední záznamy ekonomické povahy

Hlášení škod 
způsobených 

hospodářům v 
jednotlivých obcích na 

panství Pernštejn při 
krupobití, přívalovém 

dešti a povodni dne 
10.8.1694

Knihy počtů 
města Loun
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informace o víně
- začátek vinobraní
- množství vína
- kvalita vína

Brzké datum sklizně vína→ teplé, slunečné a suché
předcházející období
Pozdní datum sklizně vína →chladné a vlhké
období zrání vína

Začátek vinobraní ve Znojmě v letech 1800-1890

informace o úrodě obilí
- začátek a konec žní
- výnosy obilí
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5. příležitostné tisky

Speciální tisk o povodni v Praze v 
září 1890

Moralistický spis faráře Víta Jakeše
Přerovského věnovaný vichřici z 28. 
prosince 1612
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6. časné vědecké práce a sdělení 7. noviny

Na titulní straně brněnského deníku 
Brünner Zeitung byla publikována 
meteorologická měření teploty vzduchu, 
tlaku vzduchu, vlhkosti, směru větru a 
informace o stavu oblohy 
(jasno/zataženo) v letech 1820 - 1847

Wenzel Katzerowsky
(1835-1901)
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Střelecký terč z roku 1826 od V. Krebse, zachycující povodeň na Dyji v únoru 1799 a 
úsilí posádky ruských kozáků o záchranu vesničanů plujících na ledových krách a 
zbytcích stavení ve Starém Šaldorfu

8. obrazová dokumentace
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Údolí řeky Svratky s Kamenným mlýnem poškozeným tornádem dne 26. května 1830  



LGŠ, Brno 2008 28

9. epigrafické prameny

Hladový kámen na levém břehu řeky Labe v Děčíně s vyznačenými nízkými vodními
stavy
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Zámecká skála v Děčíně

Značky velkých vod v Křešicích, 
dům č.p. 19

Kamenná hlava Bradáče, 
umístěna na zpevněném pravém
břehu řeky Vltavy v Praze (blízko
Karlova mostu)
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Rekonstrukce
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Přednosti dat

• Zvýšená pozornost extrémním projevům počasí

• Vypovídají o dopadech meteorologických extrémů

• Často velmi dobré časové rozlišení (denní záznamy)

Nevýhody dat

• Značná míra subjektivismu

• Hustota zpráv i jejich kvalita se výrazně mění v čase i v prostoru

• Intenzita extrémních jevů je hodnocena kvalitativně

• Omezené možnosti statistické analýzy
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Vybrané hydrometeorologické extrémy v tisícileté 
historii českých zemí

Mohou být přírodní katastrofy, které postihly Českou 
republiku v nedávné minulosti projevem změny klimatu? 
Do jaké míry za tyto jevy může člověk a od jaké míry jsou 
pouze výsledkem přirozených procesů?
Byly tu takové jevy i v minulosti?
Stává se lidská společnost citlivější na projevy 
povětrnostních extrémů?
Jakou roli ve vnímání povětrnostních extrémů hrají média?
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Kolísání počtu světových přírodních katastrof a 
jejich podílu na ekonomických ztrátách a 
ztrátách pojišťoven v letech 1950-2005

Statistika velkých přírodních 
katastrof [%] (Munich Re 
2000)

Země-
třesení

Vichři-
ce

Povod-
ně

Ostat-
ní

Počet 29 38 27 6

Oběti 47 45 7 1

Ekonomické 
ztráty

35 28 30 7

Ztráty 
pojišťoven

18 70 6 6
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„Vichřice století“

1 - lesní polomy a škody na budovách, 2 – lesní polomy 3 – škody na budovách, 4 - jiné 
nespecifikované škody
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Tornáda v českých zemích

“…Když se to povětří strhlo ..., viděli v něm zlé duchy, jako by na třech kotcích jeli 
a minuvše zámek, dali se k samému ovčinci a jej od předku vzhůru vyzdvihli a na 
druhou stranu převrhli, že toliko kde prve stál, místo pozůstalo”. 14. března 1576, 
Čestín u Čáslavi (Paprocký I)

J. A. Komenský: Orbis Sensualium
Pictus, vydání z r. 1685 

Období Prokázaný 
výskyt

Možný 
výskyt

Celkem

před 1500 2 2 4

1500 – 1599 13 3 16

1600 – 1699 1 10 11

1700 – 1799 5 10 15

1800 – 1899 30 13 43

1900 – 1999 48 41 89

celkem 99 79 178
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1887, 16. května, Teplice (Braun, 1887)

1903, 15. června, Bystřice pod Hostýnem
Meteorol. Zeitschrift, 1903, XX (XXXVIII), 361

Dráha tornáda z 11. 5. 1910, 
jižní a západní Čechy, Das

Wetter, XXVIII, 1911, Berlin, 
H. 6, 135-141

Brno, 5.7.1916:  „Bouře, jež se včera dostavila po úmorně parných 
dnech doprovázena byla místy prudkým vichrem a krupobitím. ….. 
Silný topol nedaleko místnosti Českého veslařského klubu, vyrván
byl ze země a ve výši překroucen. Vichřice tvořila tak zvaný 
smršťovitý šroub. …“    (LN, 6. 7. 1916, s. 2)

Vídeňské Nové město, 10.7.1916
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Prostorové rozložení tornád v českých zemích

1 – prokázaný výskyt 

2 – pravděpodobný výskyt 

3 – prachové víry

20th century

1 – prokázaný výskyt

2 – pravděpodobný výskyt
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3.-4. března 932 – povodeň na potoku 
Rokytka a na Vltavě - Kristiánova legenda  
Přenesení těla Sv. Václava z Mladé Boleslavi 
do Prahy.

Září 1118: „Léta od Narození Páně 1118 
v měsíci září byla taková povodeň, jaké 
myslím nebylo na zemi od potopy světa. 
Nebo řeka tato naše Vltava, náhle 
vyrazivší překotem ze svého koryta, ach, 
kolik to vsí, kolik v tomto podhradí domů, 
chýší a kostelů úprkem svým pobrala! 
Nebo v jiných časích , ačkoliv se to 
málokdy stává, aby voda dorážející leda 
podlahy mostu dosahovala, ale tato 
povodeň vystoupila až do výše desíti 
loket přes most.“

Historické povodně v českých zemích

Budyšínský rukopis Kosmovy Kroniky Čechů 
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Povodeň na Vltavě v Praze ve dnech 27.-28. února 1784 vzniklá nahromaděním ledu -
jde o největší známou úroveň vody do srpna roku 2002 (5 160 m3.s-1), poškozen Karlův 
most (odhadnutý průtok 4560 m3.s-1)
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20021872

Povodně na Vltavě v Praze v období 1500-2002; syntéza informací získaných z 
dokumentárních pramenů a z přístrojových měření
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Porovnání rozlivů Ostravice, 
Lučiny a Odry v Ostravě při 
katastrofální povodni ze dne 5. 
srpna 1880 a největší povodně 
20. století z 9. července 1997. 
Výrazně menší plochu rozlivu při 
povodni z roku 1997 lze přičítat 
regulačním úpravám na tocích, 
retenčnímu účinku přehradních 
nádrží na Ostravici a vlivům 
poddolování 
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Troubky

BohumínOtrokovice
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silnice Tovačov - Troubky soutok Dyje a Jevišovky

Litovel Kojetín
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Bleskové povodně
•302 případů z povodí Moravy a Odry

Četnost případůDruh škod

absolutní relativní
(%)

oběti na životech 13 4,3

zatopené budovy a veřejná
prostranství

181 59,9

komunikace (silnice, železnice, 
mosty, lávky)

31 10,3

úroda (zaplavené pole, louky) 14 4,6

eroze a akumulace 12 4,0

bez specifikace 16 5,3

nezaznamenány 35 11,6

Sloup, 26.5.2003
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Průtrž mračen, povodeň
Šardice 9. 6. 1970 
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Přístrojová měření

• 1752 - tlak, teplota, 
srážky
• od 1. ledna 1775 
pravidelná měření 
teploty a tlaku vzduchu
• od 1. května 1804 
srážek

Praha-Klementinum

6

7

8

9

10

11

12

13

1771 1791 1811 1831 1851 1871 1891 1911 1931 1951 1971 1991
year

T 
[°C

]

Jezuitská kolej sv. Klementa (Klementinum)
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Nárůst
povrchové teploty a teploty ve spodní atmosféře (jedenáct z posledních 
dvanácti let (1995–2006) nejteplejší; 1906-2005 vzestup o 0,74°C) 
obsahu vodní páry a tepla v oceánech (zvýšení do hloubky min. 3000 m)

Pokles
objemu horských ledovců, Grónského ledovce, některých ledovců v Antarktidě
(Arktida 2,7%/10 let)
sněhové pokrývky (od 60.let 20.stol. o 10%), arktického zalednění

Zvýšená extremalita
zesílení západního proudění ve středních z. š.
zvýšení četnosti silných srážek a bezesrážkových období
změny extrémních teplot

méně studených dnů, studených nocí, mrazových dnů
více teplých dnů, teplých nocí
vlny vysokých teplot
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Ledovec 
Rhônegletscher, 
Švýcarsko

Ledovec Schladminger a 
Hallstätter, 
Rakousko,Hunerkogel

Ledovec Schneeferner, 
Rakousko, Zugspitzplatt

http://gnosis9.net/img/alpy006v.jpg
http://gnosis9.net/img/alpy007v.jpg
http://gnosis9.net/img/alpy010v.jpg
http://gnosis9.net/img/alpy011v.jpg
http://gnosis9.net/img/alpy012v.jpg
http://gnosis9.net/img/alpy013v.jpg
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1979 - problém změny klimatu je poprvé diskutován na mezinárodním fóru
během 1. Světové klimatické konference v Ženevě, pořádané WMO.
1988 - konference z podnětu UNEP, WMO a ICSU (Mezinárodní rada 
vědeckých organizací)ve Villachu (Rakousko), kde bylo rozhodnuto nejen o 
závažnosti problému a jeho intenzivním vědeckým zkoumáním, ale i o 
mobilizaci politiky a politiků.
1989 - ministerská konference o změně klimatu v Noordwijku. Její závěrečná 
deklarace uznala nutnost stabilizace emisí skleníkových plynů.
1988 - založení Mezivládního panelu klimatické změny – IPCC
červen 1992 - přijetí Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu (UN 
FCCC) na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED)
21.3.1994 - rámcová úmluva vstoupila v platnost (ČR ratifikovala 7.10. 1993)
březen/duben 1995 - 1. konference smluvních stran UN FCCC -
Berlín, ustavení podpůrných orgánů pro jednání o kvantifikovaných emisních 
cílech
červenec/srpen 1996 - 2. konference smluvních stran UN FCCC -
Ženeva, podepsána Ministerská deklarace o závažnosti problému a nutnosti 
okamžitého řešení rizikové situace
prosinec 1997 - 3. konference smluvních stran UN FCCC - Kjóto, přijat 
Kjótský protokol (KP); státy Dodatku I v průměru sníží emise do roku 2008-
2012 o 5,2% v porovnání s rokem 1990, ČR o 8%
16.1.2005 - Kjótský protokol vstupuje v platnost.
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Projekce budoucího klimatu na Zemi

Modelování změn klimatu (teploty, srážek a dalších 
meteorologických prvků) pomocí klimatických modelů
Klimatické modely- zjednodušená matematická verze 
klimatického systému (velké množství fyzikálních a 
chemických procesů popsaných soustavami rovnic)
Scénáře budoucího vývoje – vychází ze současného stavu, 
zohledňují různé varianty vývoje emisí skleníkových plynů, 
vývoje společnosti
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Emisní scénáře IPCC

Popisují různé stupně vývoje společnosti
(různá míra růstu ekonomiky, způsoby a možnosti využívání palivo-
energetických zdrojů, regionální odlišnosti ekonomického vývoje,
vývoj nových technologií, populační vývoj, způsoby globálního řešení 
ekonomických a sociálních problémů, způsob ochrany životního 
prostředí, regionální rozložení míry nárůstu HDP, …)



LGŠ, Brno 2008 58

Největší oteplení nad pevninou a v nejvyšších šířkách severní polokoule
Nejmenší oteplení v oblasti jižního oceánu a nad částí severního Atlantiku
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Změna srážek pro období 2090-2099 v porovnání s obdobím 1980-1999 (bílé oblasti – shoda méně než 
66% modelů)

Nárůst srážek ve vysokých zeměpisných šířkách 

Pokles srážek v subtropických oblastech nad pevninou
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Očekávané dopady změny klimatu v ČR

Hydrologie a vodní hospodářství

pokles průměrných průtoků v rozpětí 15 až 40 %

v období od jara do podzimu – pokles odtoku (zvýšený výpar)

redukce či zánik zásoby vody ze sněhu

posun zvýšených průtoků z jara do konce zimy

zvýšená proměnlivost rozložení srážek a extremita počasí → riziko 
povodní a záplav a období sucha
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Zemědělství
prodloužení bezmrazového období o 20 – 30 dnů 
posunutí počátku vegetačního období v nejteplejších oblastech na začátek 
března a konce až do závěru října
posun nástupu fenofází (období zrání či sklizně může být uspíšeno nejméně o 
10 – 14 dnů)
zvýšení rychlosti fotosyntézy s nárůstem koncentrací CO2 a zvýšení 
využitelnosti vody v půdě. 
pěstování teplomilných kultur (polorané odrůdy kukuřice na zrno, rané odrůdy 
vinné révy) 
zlepšení podmínek pro zemědělství ve výše položených oblastech
nebezpečí teplotního stresu (při předpokládaném nárůstu výparu a bez 
výraznějšího zvýšení srážek – ohrožení suchem v oblasti střední a jižní Moravy, 
středních a severozápadních Čech, dolního a středního Polabí a Povltaví→ 
negativní vliv na výši výnosů v našich nejproduktivnějších zemědělských 
oblastech). 
zvýšení četnosti extrémních srážek → eroze (hl. v V, VI a IX)
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Lesnictví

větší růstová aktivita porostů lesních dřevin (díky zvýšené koncentraci 
CO2) 

dřívější zralost (ekonomická výhoda) a zhoršující se zdravotní stav 
porostů (ekonomická ztráta)

Zvýšení rizika výskytu podkorního a listožravého hmyzu (lýkožrout 
smrkový) – vlivem zhoršeného stavu porostů a zlepšených podmínek 
pro rozvoj hmyzu

Zdraví obyvatelstva

stres z horka (případně i v souvislosti se zhoršenou kvalitou ovzduší) 

snížení zimní úmrtnosti související s podchlazením a omezení výskytu 
klíšťové encefalitidy



LGŠ, Brno 2008 63

Adaptační opatření

možná přizpůsobení skutečné nebo předpokládané změně klimatu a 
jejím dopadům (zmírnění nepříznivých účinků)

vodní hospodářství – zvýšení retenční vlastnosti krajiny pro vodu, 
vyšší efektivnost a komplexnost využití vodních zdrojů, snižování ztrát 
v rozvodech vody, snižování nároků na spotřebu vody, minimalizace 
znečištění vodních toků,...

zemědělství – změna pěstovaných druhů zemědělských plodin, 
používání nových agrotechnických postupů

lesnictví – přeměna druhové skladby porostů, opatření proti škůdcům 
a chorobám
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Změna klimatu – ano či ne?

Vědecká (klimatologická) komunita přijala fakt existence změny klimatu,  a to 
vzhledem k mnoha důkazům, které s velkou (nikoliv však 100%-ní) 
pravděpodobností svědčí PRO.

Ekonomové a politici – orientovaní jen na výkony a vlastní cíle. Změna klimatu 
se jim „nehodí“, protože je stojí dodatečné prostředky na ekologická opatření.

„Střízlivý názor“ – existuje přirozená variabilita klimatu. Změny pozorované v 
současnosti (nárůst teplot v posledních dekádách, nárůst četnosti extrémních 
jevů atd.) jsou z části důsledkem této variability. Vzhledem k objemu lidské 
činnosti však není možné, aby se tato vůbec nepodepsala na stavu životního 
prostředí (a tedy i klimatu). Výše uvedené změny jsou tedy částečně 
způsobeny i činností člověka. O tom, že se s klimatem „něco děje“ svědčí i 
fakt, že změny v posledních letech nabývají mnohem větších měřítek a spádu, 
který je zaznamenatelný již v průběhu jediného lidského života. 
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