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Fyzika 

KLIMATICKÉ ZMĚNY
William Collins, Robert Colman, James Haywood, Martin R. Manning a Philip Mote

Proč si jsou klimatologové tak jistí, že aktivity lidí vedou
k nebezpečnému oteplování Země? 

Někteří účastníci nejnovějšího a souhrnného mezinárodního 
vyhodnocení vědeckých důkazů shrnují argumenty a diskutují

o zbylých nesrovnalostech

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
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 P ro vědce studujícího k limatické změny 

jsou momenty, kdy může zvolat „heuré-

ka“ neobyčejně vzácné. Namísto toho je 

třeba usi lovně shromažďovat informace ze 

všech měření teplot, satelitů a experimentů 

pomocí k limatických modelů. Data jsou ově-

řována a přezkoumávána, nápady jsou znovu 

a znovu ověřovány. Budou se tyto průzkumy 

shodovat s předpovídanými změnami? Najde-

me nějaké jiné vysvětlení? Dobří k limatolo-

gové, všichni dobř í k l imatologové si přejí 

doložit vše, co odhalí.

A důkaz o změnách byl pevnější, jak přibý-

valy záznamy o klimatu, jak se naše vědomos-

ti o k limatu zdokonalovaly a jak se k limatic-

ké modely stávaly spolehlivějšími. V průběhu 

minulých 20 let se neúprosně hromadily dů-

kazy o tom, že lidé ovlivňují k lima, a s tím se 

mezi vědeckou veřejností rozšířila ještě větší 

jistota o rea l itě dosavadních k l imatických 

změn a možnosti mnohem větších změn v bu-

doucnu. Tato větší jistota se ostře projevila

v poslední zprávě Mezinárodního panelu pro 

změny klimatu (IPCC), již čtvrtá v řadě hod-

nocení stavu poznatků k tomuto problému, 

psaném a přezkoumávaném stovkami odbor-

níků z celého světa.

V únoru panel vydal stručnou verzi první čás-

ti této zprávy, stojící na fyzikálních základech 

klimatických změn. Pod názvem „shrnutí pro 

politiky“ ji podali politikům a běžným lidem 

společně s odkazem: vědci jsou si jistější než kdy 

předtím, že lidé ovlivňují klima a že přijdou dal-

ší klimatické změny způsobené lidmi. Ačkoliv 

zpráva odhaluje, že některé z těchto budoucích 

klimatických změn jsou již nevyhnutelné, její 

rozbor také potvrzuje, že budoucnost, přede-

vším z dlouhodobého hlediska, zůstává výrazně 

v našich rukou. Rozsah očekávaných změn zá-

visí na tom, jak se lidé rozhodnout řešit problém 

s emisemi skleníkových plynů.

Fyzikální analýzy se zaměřují na čtyři dů-

ležité body: příčiny klimatických změn, změ-

ny pozorované v k l imatickém systému, po-

chopení souvislosti příčin a následků a před-

pok ládané budoucí změny. Když se v roce 

2001 objevilo hodnocení IPCC, došlo k důle-

žitým pokrokům ve výzkumu všech tří oblas-

tí. Na následujících stránkách vám předloží-

me k l íčová zjištění, která dok ládají rozsah 

změn, a která poukazují na nevyhnutelný dů-

sledek lidských aktivit.

Původci klimatických změn
Koncentrace mnoha plynů v atmosféře – jako 

jsou především oxid uhličitý, methan, oxid 

dusný a freony (plyny velice často používané 

v chladničkách a ve sprejích) – se zvýšila kvů-

li aktivitám lidí. Tyto plyny zachycují tepel-

nou energii (teplo) v atmosféře prostřednic-

tvím dobře známého skleníkového efektu, což 

vede ke globálnímu oteplování. Koncentrace 

oxidu uhličitého, methanu a oxidu dusného

v atmosféře zůstávala po 10 000 let téměř stej-

ná, než se v posledních 200 letech začala náh-

le a prudce zv yšovat [viz obrázky vpravo

v rámečku na straně 81]. Tempo růstu koncen-

t rac í  ox idu u h l ič itého je  v  pos ledn ích

10 letech rychlejší než v jakémkoliv 10letém 

období od zahájení nepřetržitého monitoro-

vání atmosféry v padesátých letech dvacátého 

století, kdy současné koncentrace dosahují 

přibližně 35 % nad úrovní období před prů-

myslovou revolucí (kterou lze určit ze vzdu-

chov ých bubl in zachycených uvnit ř ledu). 

Koncentrace methanu dosahuje přibližně dva-

apůlkrát vyšší úrovně než v období před prů-

myslovou revolucí a koncentrace oxidu dusné-

ho je přibližně o 20 % vyšší.

Jak si můžeme být jisti, že za tento nárůst 

jsou odpovědni lidé? Některé skleníkové ply-

ny (např. většina freonů) nepocházejí z pří-

rodních zdrojů. Pro další plyny dokazují vliv 

lidí dvě důležitá pozorování. Zaprvé, geogra-

f ické odlišnosti v koncentracích ukazují, že se 

zdroje objevují především na mnohem hustě-

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY:
■   Vědci jsou si jisti, že lidé 

ovlivňují klima, a že přijdou 
další klimatické změny 
způsobené lidmi. 

■   Základní příčinou současných 
klimatických změn jsou emise 
skleníkových plynů vznikající 
aktivitami lidí, především
spalováním fosilních paliv.

■   Zpráva mezivládního panelu pro 
změny klimatu uznává 
pravděpodobnost, že globální 
oteplování je z více než 90% 
způsobováno lidmi. Předchozí 
zpráva, vydaná v roce 2001, 
uváděla více než 66 %. 

■   Přestože jsou další změny 
světového klimatu nevyhnutelné, 
budoucnost zůstává v našich
rukou, především
z dlouhodobého hlediska. Roz-
sah očekávaných změn závisí na 
tom, jak se lidé rozhodnout řešit 
problém s emisemi skleníkových 
plynů.
 —RedakceTO
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ji zalidněné severní polokouli. Zadruhé, ana-

lýza izotopů, které se mohou lišit od zdrojů 

emisí, ukazuje, že růst objemu oxidu uhliči-

tého je způsobem z větší část spalováním fo-

silních paliv (uhlí, nafta a zemní plyn). Ná-

růst methanu a oxidu dusného způsobuje ze-

mědělství a rovněž spalování fosilních paliv.

Pro kvantitativní určování vl ivu nárůstu 

koncentrací na klima využívají klimatologové 

koncept zvaný „radiační působení“ (radiative 

forcing). Jde o změnu způsobenou v bilanci 

globální energie Země vztahující se na doby 

před průmyslovou revolucí. Radiační působe-

ní je běžně vyjadřováno ve wattech na m2. Po-

zitivní radiační působení vyvolává oteplování 

a negat ivní rad iační působení způsobuje 

ochlazování. Můžeme ho spojovat s trvanli-

v ými sk leníkov ými plyny téměř s jistotou, 

protože známe jejich koncentraci v atmosféře, 

jejich prostorové uspořádání a fyziku jejich 

interakce se zářením. 

Klimatické změny nezpůsobují pouze zvy-

šujíc í se koncentrace sk leníkov ých plynů. 

Svou roli hrají také jiné mechanismy, ať již 

jsou př írodní povahy nebo jsou způsobeny 

l idmi. Přírodní příčiny zahrnují změny slu-

neční akt iv it y a rozsáhlé sopečné erupce. 

Zpráva uvádí někol ik da lších v ýznamných 

mechanismů lidské povahy, jako jsou mikro-

skopické částice zvané aerosol, stratosférický 

a troposférický ozón, povrchové albedo (fak-

tor odrazu neutronů) a kondenzační stopy po 

letadlech, přestože vl iv těchto mechanismů 

není tak zaručený jako vliv sk leníkových ply-

nů [viz obrázek vlevo v rámečku na protější 

straně].

Výzkumníci pochybují o vlivu takzvaného 

efektu albedo aerosolového mraku na k lima, 

kdy aerosol vytvářený lidmi spolupůsobí pů-

sobí s mraky, takže ty jsou jasnější a odrážejí 

sluneční záření zpět do kosmu. Dalším zdro-

jem pochybností je přímý vliv aerosolů vytvá-

řených l idmi. Celkově všechny tyto účinky 

aerosolu podporují ochlazení, které by do jis-

té mír y v ykompenzova lo vl iv t r vanl iv ých 

sk leníkových plynů na oteplování. Ale v ja-

kém rozsahu? Překoná ochlazování oteplová-

ní? Kroky prováděné od vydání zprávy IPCC 

z roku 2001 zahrnují, že vědci stanovili množ-

ství pochybností spojených s každým jednot-

livým mechanismem zesilování problému po-

mocí kombinace mnoha modelov ých a v ý-

zkumných studií. Nyní tedy můžeme s jistotou 

odhadnout celkov ý podí l ovl ivněný l idmi. 

Náš nejlepší odhad je 10krát větší podíl l idí 

než je podíl přírodního radiačního působení 

způsobeného změnami slunečních aktivit.

To zvýšilo jistotu, že čisté pozitivní radi-

ační působení se dobře shoduje s doklady vý-

zkumu dále diskutovaného oteplování. Tato 

působení mohou být vizualizována jako „pře-

tahování “ mezi pozit ivním působením ve-

doucím k oteplování a negativním působením 

vedoucím k ochlazování k limatu. Výsledkem 

není boj, známe sí lu konkurentů lépe než 

kdykoliv dříve. Země se otepluje a tímto smě-

rem se bude ubírat dál, pokud nebude varo-

vání oh ledně sk leníkov ých plynů si lnější

a účinnější.

Pozorované klimatické změny
Mnoho nových a dokonalejších datových sou-

borů z průzkumů, které byly k d ispozic i

v době vytváření zprávy IPCC 2007 umožni-

lo mnohem obsáhlejší vyhodnocení změn, než 

bylo možné v předchozích zprávách. Zázna-

my z výzkumů uvádějí, že 11 z předchozích

12 let bylo nejteplejších od prvních spolehli-

vých záznamů okolo roku 1850. Vyhlídky na 

to, že se takové teplé roky budou vyskytovat

v řadě po sobě náhodně, jsou vel ice malé. 

Změny třech důležitých vel ičin – globální 

teploty, hladiny moře a sněhové pokrývky na 

severní polokouli [viz rámeček na straně 82]—

poskytují důkaz o oteplování, jakkoliv se liší 

v podrobnostech. Předchozí hodnocení IPCC 

oznamovalo trend oteplování 0,6 ± 0,2 °C

v období 1901 až 2000. Kvůli silnému součas-

nému oteplování je aktualizovaný trend pro 

období 1906 až 2005 0,74 ± 0,18 °C. Trend za 

období 1956 až 2005 je 0,65 ± 0,15 °C, což 

dok ládá, že ve dvacátém století docházelo

k oteplování především v posledních 50 letech. 

K lima se samozřejmě mění dá l, průměrné 

teploty se zvyšují, a nejvyšší hodnoty se mění 

rovnoměrně s těmito pr ůměr y. Mrazivé

a chladné dny a noci již nejsou tak časté, 

zatímco vlny horka a teplé dny a noci jsou stá-

le častější. 

V lastnosti k l imatického systému nezahr-

nují pouze známé pojmy průměrné teploty, 

dešťové srážky, atd., a le také stav oceánů

a kryosféry (mořský led, ohromné pevninské 

ledové příkrovy v Grónsku a Antarktidě, le-

dovce, sníh, trvalé mrazy a led na jezerech

a řekách). Celkové vzájemné působení mezi 

ODBORNÁ HANTÝRKA

RADIAČNÍ PŮSOBENÍ, výraz 
použitý v rámečku na protější straně, 
je změna energetické bilance Země 
za období od průmyslové revoluce 
do současnosti.

TRVANLIVÉ SKLENÍKOVÉ 
PLYNY zahrnují oxid uhličitý, meth-
an, oxid dusný a freony. Zjištěný 
nárůst koncentrace těchto plynů je 
výsledkem lidského konání.

OZÓN je plyn, který se vyskytuje
v horní atmosféře i při úrovni terénu. 
Přízemní ozón představuje exhalát. 
V horní atmosféře chrání vrstva 
ozónu život na Zemi před 
nebezpečným slunečním
UV zářením.

POVRCHOVÉ ALBEDO je faktor 
odrazu od zemského povrchu. 
Světlejší povrch, například sníh, 
odráží více slunečního záření než 
tmavý povrch.

AEROSOLY jsou částečky unášené 
vzduchem pocházející z přírodních 
zdrojů (písečné bouře, lesní požáry, 
sopečné erupce) stejně jako ze 
zdrojů vytvořených lidmi, jako je 
spalování fosilních paliv.

KONDENZAČNÍ STOPY, nebo 
kondenzační pásy, jsou stopy a umělé 
mraky vznikající účinkem výfukových 
plynů letadlových motorů. 

TROPOSFÉRA je atmosférická 
vrstva blízko Země. Rozprostírá se 
od hladiny moře do 12 kilometrů nad 
mořem.

STRATOSFÉRA je vrstva přímo 
nad troposférou a rozprostírá se 
přibližně 50 kilometrů nad ní. TO
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jednotlivými částmi klimatického systému je 

zásadní součástí k limatických změn. Napří-

k lad tání mořského ledu zvyšuje pohlcování 

tepla oceány a přenos tepla mezi oceánem

a atmosférou, což může ovlivňovat také ob-

lačnost a dešťové srážky. 

Velké množství dalších výzkumů se zcela 

shoduje na pozorovaném oteplování a v y ja-

dřuje proudění tepla z atmosféry do dalších 

částí k limatického systému. Jarní sněhová po-

krývka, která ubývá se zvyšujícími se jarními 

teplotami v severních středních zeměpisných 

šířkách, se náhle okolo roku 1988 zmenšila

a od té doby zůstala na nízké úrovni. Toto sní-

žení je znepokojivé, protože sněhová pokrýv-

ka je v mnoha regionech důležitá pro zajištění 

půdní vlhkosti a vodních zdrojů. 

Trend oteplování jasně v idíme v oceánu, 

kde se s přibývající hloubkou zmenšuje. Tyto 

změny signalizují, že oceán absorboval více 

než 80 % tepla, o které se navýšila teplota kli-

matického systému: toto teplo je hlavním pů-

vodcem vzestupu oceánu. Hladina oceánu se 

zv yšuje , protože voda se rozpíná, jak se 

otepluje, a protože voda z tajících ledovců

a ledových příkrovů přitéká do oceánu. Od 

roku 1993 umožnilo sledování pomocí sateli-

tů mnohem přesnější v ýpočt y globá lního 

stoupání hladiny moří, která se nyní odhadu-

je na 3,1 ± 0,7 mm za rok v období 1993 až 

2003. V některých předchozích dekádách 

jsme zaznamena l i podobně r ychlé tempo,

a budou zapotřebí dlouhodobější satelitní zá-

znamy, abychom mohli jednoznačně určit, 

zda se zv yšování h ladiny moř í zr ychluje. 

Značné snížení objemu ledovců v Severním 

ledovém oceánu od roku 1978 (2,7 ± 0,6 % 

jako roční průměr za desetiletí, 7,4 ± 2,4 % za 

letní období za desetiletí), zvyšování teploty 

trvalých mrazů a ubývání ledovců v globálním 
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Odhady pro globální průměry radiačního působení v roce 2005 jsou znázorněny pro hlavní 
mechanismy. Černé chybové čáry označují úroveň jistoty týkající se jednotlivých působení: je to 
90 % pravděpodobně, když jsou hodnoty mezi chybovými čarami. Radiační působení skleník-
ových plynů je například téměř jisté, a je protichůdné k nejistému vlivu aerosolů. (Vulkanické 
aerosoly nejsou v grafu zahrnuty pro jejich občasný výskyt.)
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„Přetahování“ mezi pozitivním působením (vlivy způsobující oteplování 

klimatu) a negativním působením (vlivy způsobující ochlazování klimatu) 

představuje snadné vítězství pro působení pocházející převážně od lidí, 

která vedou k oteplování (graf vlevo). Hlavními působeními, která 

pocházejí od lidí, jsou trvanlivé skleníkové plyny v atmosféře, jejichž 

koncentrace v posledních přibližně 200 letech stoupá (graf vpravo).

Skleníkové plyny: hlavní působení

Koncentrace oxidu uhličitého, methanu a oxidu 
dusného v minulosti pocházely z ledu, v současné 
době pocházejí ze vzorků atmosféry. Výrazný nárůst 
jejich koncentrace můžeme přisuzovat lidskému 
konání. 

Koncentrace 
oxidu uhličitého
v atmosféře je 
dnes zhruba 
35 % nad úrovní 
před 
průmyslovou 
revolucí.

Radiační působení: Přehled

*Nula znamená energetickou bilanci z období před průmyslovou revolucí.
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měřítku a pevninských ledov ých př ík rovů

v Grónsku a Antarktidě bylo v minulých de-

seti let ích také sledováno. Bohužel mnohé

z těchto veličin nebyly dostatečně monitoro-

vány až do minulého desetiletí, takže výchozí 

hodnoty těchto záznamů se liší.

Hydrologické změny jsou také zcela v sou-

ladu s oteplováním. Vodní pára je nejsilnější 

skleníkový plyn. Na rozdíl od ostatních skle-

níkových plynů je regulována především tep-

lotou. Její koncentrace narůstá přinejmenším 

od osmdesátých let dvacátého století. Dešťo-

vé srážky se místně velice liší, ale v několika 

regionech se zvýši ly, včetně východní části 

Severní a Jižní Ameriky, severní Evropy a se-

verní a střední Asie. Na Sahaře, ve Středomo-

ří v Jižní Africe a jižní Asii se vyskytlo sucho. 

Salinita oceánu může fungovat jako srážko-

měr. Voda v oceánu je pod povrchem zpravi-

dla méně slaná ve středních a vyšších země-

pisných šířkách, zatímco v nižších zeměpis-

ných šířkách je slanější, v souladu se změnami 

zákonitostí dešťových srážek.

Rekonstrukce k limatu z minulosti (paleo-

klimatu) z letorostů poskytuje další důležitý 

pohled na fungování k limatického systému

s a bez dopadu lidských aktivit. Ukazují, že 

teplo posledních 50 let je mimořádné př i-

nejmenším pro předchozích 1 300 let. V ob-

dobí let 700–1 950 př.n.l. bylo pravděpodob-

ně nejteplejší období v letech 950 –1 100 

př.n.l., kdy byla průměrná teplota o několik 

desítek stupňů Celsia nižší než průměrná tep-

lota od roku 1980.

Přisuzování pozorovaných změn
Přestože je jasné, že aktiv ity l idí způsobují 

pozitivní radiační působení a k l ima se sku-

tečně mění. Můžeme s určitost í t v rdit, že 

spolu souvisejí? To je otázka pro přisuzování: 

Jsou aktivity lidí hlavní příčinou sledovaných 

klimatických změn, nebo je možné, že je pří-

čina jinde, jako napřík lad přírodní působení 

nebo jednoduše náhodná proměnlivost k l i-

matického systému? Zpráva IPCC 2001 říká, 

že oteplování od poloviny 20. století lze prav-

děpodobně z větší část i př isuzovat l idem 

(v íce než 60% pravděpodobnost). Zpráva

z roku 2007 jde výrazně dál, když to označu-

je za vel ice pravděpodobné (v íce než 90% 

pravděpodobnost). 

Zdroj mimořádné jistoty pochází z velké-

ho množství nezávislého zkoumání. Pro za-

čátek, záznamy výzkumů jsou nyní přibližně 

o pět let del š í  a globá ln í vzestup teplot

v tomto období se značně shoduje s předpo-

k lady IPCC ohledně oteplování způsobené-

ho sk leníkovými plyny z předchozích zpráv

z roku 1990. Kromě toho bylo zvažováno více 

aspektů k limatu, jako atmosférická cirkula-

ce nebo teploty v rámci oceánů. Tyto změny 

vytvářejí shodný a nyní širší obrázek lidské-

ho vl ivu. Klimatické modely se také zdoko-

nali ly, a dokážou věrně znázornit současné 

k lima i k lima z minulosti. Nakonec, některé 

důležité a zjevné nesrovnalosti pozorované

v záznamu zkoumání byly v minulé zprávě 

vyřešeny. 

Nejdůležitější z nich byla zřejmá neshoda 

mezi instrumentálními záznamy povrchových 

teplot (které ukazují výrazné oteplování v po-

sledním desetiletí, vliv lidí) a atmosférickými 

záznamy z balónu nebo satelitu (které ukazu-

Ě

Zkoumání globální průměrné teploty pevniny, 
hladiny moře a sněhové pokrývky na severní 
polokouli v březnu a dubnu dokazuje zvýšené 
oteplování. Červené křivky představují průměrné 
hodnoty za desetiletí a modré stínování označuje 
rozsah pochybností. Modré tečky znázorňují roční 
hodnoty. Veškerá měření byla provedena v období 
1961–1990.

VYSLEDOVANÁ FAKTA

Objem ledu
v Severním 

ledové oceánu se 
podstatně 
zmenšuje.

Led v Severním ledovém oceánu, 1979

Led v Severním ledovém oceánu, 2005

ZMĚNY TEPLOT (°C)

ZMĚNY HLADINY MOŘÍ, GLOBÁLNĚ ((mm)

ZMĚNY SNĚHOVÉ POKRÝVKY
NA SEVERNÍ POLOKOULI ((milióny km2)
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Jedenáct
z dvanácti 
předchozích let  
bylo nejteplejších 
od prvních 
spolehlivých 
záznamů okolo 
roku 1850. 

jí mírné, očekávané oteplování). Několik no-

vých studií dat pořízených prostřednictvím 

balónu nebo satelitu nyní převážně vyřešilo 

tento rozpor, se shodným oteplováním zem-

ského povrchu i v atmosféře.

Experiment se skutečným světem, který 

duplikoval k lima dvacátého století se stálou 

(spíše než rostoucí) koncentrací skleníkových 

plynů, by mohl být ideálním způsobem testo-

vání příčin k l imatických změn. Vědci tedy 

dělají další nejlepší věc: pomocí klimatických 

modelů simulují minulost. 

Dva důležité kroky od posledního hodno-

cení IPCC zvýšily důvěru v používání mode-

lů k posuzování a zobrazování k limatických 

změn. První je celkový, úzce koordinovaný 

soubor simulací z 18 modelových skupin po 

celém světě pro historický a budoucí v ývoj 

klimatu Země. Využívání mnoha modelů po-

může stanovit vlivy neurčitostí v různých kli-

matických procesech na řadě modelových si-

mulací. Ačkoliv jsou některé procesy dobře 

chápány a dobře představovány fyzikálními 

rovnicemi (např ík lad proudění atmosfér y

a oceánu nebo šíření slunečního záření a tep-

la), některé z nejvíce kritických součástí k li-

matického systému nejsou tak dobře pocho-

peny, jako mraky, víry v oceánech a odpařo-

vání vegetace. Tvůrci modelů přibližují tyto 

součásti pomocí zjednodušeného znázornění 

zvaného parametrizace. Hlavní důvod pro vý-

voj souboru více modelů pro hodnocení IPCC 

je potřeba pochopit, jak  tento nedostatek jis-

toty ovlivní posuzování a předpovídání k li-

matických změn. Soubor pro nejnovější hod-

nocení je mimořádný počtem modelů a prove-

dených experimentů.

Druhým krokem je začlenění mnohem re-

alističtějšího znázornění klimatických proce-

sů do modelů. Tyto procesy zahrnují chování 

aerosolů v atmosféře, dynamiku (pohyb) ledu 

v mořích a výměnu vody a energie mezi půdou 

a atmosférou. Více modelů nyní zahrnuje 

hlavní t ypy aerosolů a vzájemné působení 

mezi aerosoly a mraky. 

Když vědci v yužívají k l imatické modely 

pro studie, nejprve provedou simulace pouze 

s odhady „přírodních“ klimatických vlivů za 

posledních 100 let, jako jsou změny sluneční-

ho výkonu a hlavních vulkanických erupcí. 

Poté v y t voř í modely zahrnující zv yšování 

koncentrace sk leníkových plynů a aerosolů 

zapříčiněné lidmi. Výsledky takových experi-

mentů jsou pozoruhodné [viz rámeček níže]. 

Modely využívající pouze přírodní působení 

nedokážou objasnit globální oteplování pozo-

rované v polovině dvacátého století, mohou 

ho však objasnit, pokud zahrnují navíc také 

antropogenní faktory. Rozsáhlá schémata 

teplotních změn jsou mezi modely a zkoumá-

ním také shodná, pokud jsou zahrnuta všech-

na působení. 

Dvě schémata poskytují důkaz o vlivu lidí. 

První je větší oteplování půdy než oceánů

a větší oteplování hladiny moří než hlubších 

vod. Toto schéma je shodné s oteplováním 

způsobeným sk leníkovými plyny: oceán se 

otepluje pomaleji díky své výrazné teplotní 

netečnosti. Oteplování také signalizuje, že 

oceán př ija l ohromné množst v í tepla, což 

ukazuje, že energetická bilance planety není 

v rovnováze. Druhé schéma změn znázorňuje 

oteplování troposféry (nižší oblasti atmosfé-

ry) a ochlazování stratosféry př ímo nad ní. 

Pokud by změny slunečního záření předsta-

vovaly hlavní působení, mohli bychom oče-

kávat oteplování v obou těchto atmosféric-

kých vrstvách. Avšak pozorovaný protik lad 

byl očekáván z kombinace nárůstu koncent-

GLOBÁLNÍ ZMĚNA, CELKOVÁ (°C)

GLOBÁLNÍ ZMĚNA, PŮDA (°C)

GLOBÁLNÍ ZMĚNA, OCEÁN (°C)
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Rozsah daný modely s použitím
pouze přírodních působení
Rozsah daný modely s použitím
přírodních i antropogenních působení
Měření

Modely využívající pouze přírodní působení (modré) neodrážejí skutečný růst 

teplot. Avšak pokud je zahrnuto přírodní i lidské působení (oranžová), modely 

znázorní skutečný růst teplot, v globálním měřítku i pro jednotlivé kontinenty. Jsou 

znázorněny průměrné změny v období 1901–1950.  

TEPLOTNÍ ZMĚNY ZPŮSOBENÉ LIDMI
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race sk leníkových plynů a ubývání stratosfé-

rického ozónu. Tento fakt, je-li podroben dů-

k ladnému statistickému rozboru, poskytuje 

podstatu pro ujištění, že vliv lidí stojí za po-

zorovaným globá lním oteplováním. Př ipo-

mínky, že záření z kosmu by mohlo ovlivňo-

vat mraky, a tedy i k lima, se zakládaly na vzá-

jemném srovnávání s použit ím omezených 

záznamů. Neobstály při ověřování společně

s dalšími daty a jejich fyzikální mechanismy 

zůstaly pouze spekulativní.

Co takhle menší měřítka? Jak se částečné 

nebo dočasné měřítko zmenšuje, posuzování 

k limatických změn se stává složitější. Tento 

problém vzniká, protože přírodní omezené 

kolísání teplot dosahuje průměru méně a tedy 

výrazněji skrývá signál změny. Nicméně po-

kračující oteplování znamená, že signál se 

objevuje v menším měřítku. Zpráva odhalila, 

že l idské akt iv it y pravděpodobně v ý razně 

ovlivňují teploty vzhledem ke kontinentální-

mu měřítku u všech kontinentů kromě Ant-

arktidy. 

Vliv lidí je také rozpoznatelný v některých 

extrémních jevech jako jsou například horké 

nebo chladné noci a výskyt vln horka. To sa-

mozřejmě neznamená, že jednotlivé extrémní 

události ( jako byly vlny horka v Evropě v roce 

2003), můžeme jednoduše považovat za k li-

matické změny způsobené lidmi; takové dění 

je obvykle komplexní, s mnoha příčinami. To 

však znamená, že lidské aktivity nejpravděpo-

dobněji ovl ivni ly změny v ýskytu takových 

událostí.

Předpoklady budoucích změn
Jak se klima změní v průběhu 21. století? Tato 

zásadní otázka je řešena pomocí simulací

z klimatických modelů na základě předpokla-

dů budouc ích emisí  sk len íkov ých plynů

a aerosolů. Tyto simulace ukazují, že při stej-

ných nebo vyšších emisích sk leníkových ply-

Byly vypočítány tři socioekonomické scénáře předpokládaných změn povrchové teploty (vzhledem k období 

1980–1999), na základě 22 modelů ze 17 různých programů. Všechny tři scénáře se zakládají na studiích 

vytvořených před rokem 2000 a nepředpokládají žádné nové přístupy. Jinak řečeno, neexistují mírnější scénáře.
[AUTOŘI]

Autoři tohoto článku byli členy pra-
covní skupiny pro hodnocení IPCC 
2007. William Collins je profe-
sorem na fakultě věd o Zemi na 
Kalifornské univerzitě, na 
univerzitě v Berkeley a starším 
vědeckým pracovníkem v Národní 
laboratoři Lawrence Berkeley
a v Národním středisku pro atmos-
férický výzkum v Boulderu, Colo. 
Robert Colman je starším
výzkumným vědeckým pra-
covníkem ve Skupině klimatické 
dynamiky při australském Meteo-
rologickém výzkumném středisku
v Melbourne. James Haywood je 
manažerem výzkumů aerosolů ve 
výzkumné skupině a ve skupině 
zabývající se chemickými vlastnos-
tmi, klimatem a ekosystémy při 
Meteorologickém ústavu v anglick-
ém městě Exeter. Martin R. Man-
ning je ředitelem záložní jednotky 
IPCC WG I při výzkumné laboratoři 
zemských systémů NOAA ve městě 
Boulder, Colo. Philip Mote pracuje 
jako klimatolog ve státě Washing-
ton, výzkumník ve skupině zabýva-
jící se vlivy na klima při Washing-
tonské univerzitě a jako profesor 
na fakultě atmosférických věd.

PŘEDPOKLÁDANÉ TEPLOTNÍ ZMĚNY 
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nů budou s největší pravděpodobností k lima-

tické změny rozsáhlejší než změny již pozo-

rované během dvacátého století. I kdyby se 

emise okamžitě snížily dostatečně tak, aby se 

koncentrace sk leníkových plynů ustáli la na 

současné úrovni, k limatické změny by pokra-

čovaly po celá staletí. Tato setrvačnost klima-

tu vyplývá z kombinace faktorů. Ty zahrnují 

tepelnou kapacitu světových oceánů a tisíci-

letá období nezbytná k cirkulaci a promísení 

tepla a oxidu uhličitého napříč hlubokými 

oceány, aby došlo k uvedení do rovnováhy

s novými podmínkami.

Abychom byli přesnější, modely předpoví-

dají, že v průběhu následujících 20 let, př i 

pravděpodobných emisích, se bude globální 

teplota zvyšovat průměrně o cca 0,2 °C za de-

seti letí, což se blíží pozorovanému rozsahu

v minulých 30 letech. Přibližně polovina to-

hoto krátkodobého oteplování představuje 

budoucí k l imatické změny probíhající setr-

vačností k limatického systému, jako reakce 

na současné koncentrace skleníkových plynů 

v atmosféře.

Avšak dlouhodobé oteplování v 21. století 

bude výrazně ovlivňováno budoucím rozsa-

hem emisí - předpok lady zahrnují širokou 

škálu scénářů, od velice rychlého po mnohem 

skromnější ekonomický růst a od výrazné po 

menší závislost na fosilních palivech. Nejlep-

ší odhady růstu globálního rozmezí teplot 

představují 1,8–4 °C pro různé scénáře, s vyš-

šími emisemi vedoucími k vyšším teplotám. 

Co se týká regionálního dopadu, předpovědi 

s jistotou uvádějí, že budou odrážet schémata 

změn posledních 50 let (například větší otep-

lování na souši než v oceánech), ale že změny 

budou rozsáhlejší než doposud. 

Simulace také signalizují, že odstranění 

nadbytečného oxidu uhličitého z atmosféry 

prostřednictvím přirozených procesů na sou-

ši a v oceánu bude méně účinné, když se pla-

neta otepluje. Tato změna vede k vyššímu pro-

centu zbývajícího oxidu uhličitého vypouště-

ného do atmosfér y,  což dá le  u r ych luje 

globální oteplování. Jde o důležitou zpětnou 

vazbu na pozitivní působení koloběhu uhlíku 

(v ýměna sloučenin uhl íku napříč k l imatic-

kým systémem). Ačkoliv se modely shodují, 

že změny koloběhu uhlíku představují pozi-

tivní zpětnou vazbu, rozsah jejich reakcí zů-

stává velice výrazný, což závisí mimo jiné na 

nedostatečném chápání změn v příjmu uhlíku 

vegetací nebo půdou způsobených oteplová-

ním klimatu. Tyto procesy představují důle-

žitý bod v probíhajícím výzkumu. 

Tyto modely také předpovídají, že k lima-

t ické změny ovl ivní f yziká lní a chemické 

vlastnosti oceánů. Odhady zvyšování hladiny 

moří během 21. století se pohybují v rozmezí 

30–40 cm, opět to ale závisí na emisích. Více 

než 60% tohoto nárůstu způsobuje tepelná 

roztažnost oceánu. Tyto modelové odhady 

však nezahrnují možné zrychlení současného 

pozorovaného většího tání ledových příkrovů 

v Grónsku a Antarktidě. Ačkoliv je vědecké 

chápání takov ých účinků vel ice omezené, 

mohly by nav ýšit vzestup hladiny oceánů

o dalších 10–20 cm; a tuto možnost výrazně 

většího vzestupu hladiny nelze vyloučit. Jsou 

ovlivňovány také chemické vlastnosti oceánů, 

protože vyšší koncentrace oxidu uhličitého 

zvýší jejich kyselost.

Největší změny jsou předpovídány v polár-

ních oblastech - například výrazné zvyšování 

teplot na souši ve vysokých zeměpisných šíř-

kách, tání v oblastech s tr va lými mrazy či 

prudké zmenšení objemu ledu v teplých mo-

řích sousedících se Severním ledovým oceá-

nem. V nižších zeměpisných šířkách se bu-

dou výrazněji vyskytovat vlny horka, prudké 

deště a silné (avšak pravděpodobně méně čas-

té) hurikány a tajfuny. Síla hurikánů a tajfu-

nů není známá a musí být předmětem dalšího 

zkoumání.

Samozřejmě přetrvávají některé důležité 

pochybnosti. Například přesný způsob, jakým 

budou mraky reagovat na zvýšení teplot, je 

rozhodujícím faktorem ovlivňujícím celkový 

rozsah předpokládaného oteplování. Kompli-

kovanost chování a působení mraků však zna-

mená, že zachytit jejich reakci je velice obtíž-

né, a většina výzkumů se bude na tuto oblast 

zaměřovat.

Nyní žijeme v době, ve které lidé i příroda 

ovlivňují budoucí vývoj Země a jejích obyva-

tel. Bohužel, k řišťálová koule, kterou před-

stavují naše k limatické modely, se stává tem-

nější pro předpovědi mimo století. Naše ome-

zené zna lost i oh ledně reakce př í rodních 

soustav a l idské společnosti na rostoucí vliv 

klimatických změn způsobují naši nejistotu.

Jeden výsledek globálního oteplování je 

však jistý. Rostliny, zvířata a l idé budou žít

s důsledky k l imatických změn minimálně 

dalších sto let.

MECHANISMY 
IPCC 
IPCC byla založena vládami v roce 
1988, aby zajišťovala hodnocení 
dostupných vědeckých a technických 
informací ohledně klimatických 
změn. Postupy používané při 
vytváření takových hodnocení byly 
navrženy, aby zajišťovaly jejich 
důvěryhodnost mezi vědci i politiky.

Kompletní hodnocení byla publik-
ována v letech 1990, 1995, 2001
a 2007.

Tři samostatné pracovní skupiny 
zkoumají fyzikální zákonitosti 
klimatických změn, působení na 
přírodu a společnost a metody 

„zmírňování“ dopadů.

Autory, kteří jsou aktivními členy
v souvisejících výzkumech, nominují 
vlády. Rovnováha mezi názory, 
stejně jako geografi e, pohlaví a věk 
je zajišťována s velikou pečlivostí.

Proces přezkoumání testuje hodno-
cení autorů vůči názorům širší 
odborné veřejnosti. Více než 600 
expertů poskytuje přes 30 000 
komentářů ke zprávě pracovní 
skupiny I, na jejíž činnosti se zakládá 
tento článek. 

Každá ze tří pracovních skupin také 
vydává „shrnutí pro politiky“, 
vytvářená ve spolupráci se zástupci 
vlád, kteří zajišťují jazykovou sro-
zumitelnost pro politiky.

➥  CHCETE-LI 
VĚDĚT VÍCE:

 Všechny zprávy a shrnutí IPCC
najdete na www.ipcc.ch
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POHLED NA NAŠI BUDOUCNOST: Poznámky redakce

Lidé mohou reagovat na klimatické změny dvěma způsoby: adaptací 

(přizpůsobením se) a zmírňováním. Adaptace znamená poznávání jak 

přežít a prosperovat v teplejším světě. Zmírnění znamená omezení 

rozsahu budoucího oteplování snižováním vypouštění skleníkových 

plynů do atmosféry. Jestliže se již stále vyšší teploty projevila,

a pokračující oteplování bude ohromné, bude nezbytná silná 

kombinace adaptace i zmírňování. Neshody ohledně proveditelnosti, 

nákladů a nezbytnosti zmírňování dosud brzdí globální odezvy.

Pro navržení strategií zmírňování a jejich nákladů zvažovala pra-

covní skupina IPCC III ve své zprávě 2007 různé odhady hospodářské-

ho rozvoje, růstu populace a využívání fosilních paliv. Šest výsled-

ných scénářů předpovídá atmosférické koncentrace ekvivalentů 

oxidu uhličitého (skleníkové plyny a aerosoly rovnocenné oxidu uhli-

čitému) v rozsahu 445 milióntin na 1 130 ppm, s odpovídajícím růstem 

teplot ze 2° až na 6,1 ° C v období před průmyslovou revolucí. Abychom 

dosáhli nejnižších hodnot těchto předpovědí, skupina odhaduje, že by 

svět musel ustálit atmosférické skleníkové plyny na hodnotě 445 ppm 

do roku 2015. (Současná koncentrace dosahuje 400 ppm.) Vědci věří, 

že vyšší teploty by mohly v některých oblastech vyvolat vážné zápla-

vy a v jiných sucho, vyhubit některé druhy a způsobit hospodářský 

chaos. 

Zpráva skupiny se 

podrobně věnuje nej-

slibnějším technologi-

ím a politikám, které 

by vedly k udržení 

skleníkových plynů na 

úrovni 445 ppm. To 

zdůrazňuje význam 

zdokonalování energetické účinnosti zařízení v budovách

a automobilech, přechodu na obnovitelné zdroje a ochrany lesů

k poklesu uhlíku. Politiky jednotlivých zemí zahrnují nastavení cílů pro 

globální emise, schémata emisního obchodování, sazby, daně

a pobídky.

Vědci IPCC však své hodnocení vytvořili předtím, než byla v dubnu 

publikována on-line studie „Proceedings of the National Academy of 

Sciences USA“ oznamující, že celosvětové emise oxidu uhličitého 

vzrostly v období 2000 – 2004 na trojnásobek úrovně z devadesátých 

let dvacátého století, ze 1,1 na 3,2 % ročně. Jinak řečeno, skutečné 

globální emise se od roku 2000 zvyšovaly rychleji, než bylo předpově-

zeno v nejhorších scénářích IPCC. Tento výzkum ukazuje, že tato situa-

ce je mnohem horší, než nejčernější předpovědi v hodnocení IPCC.

Globální oteplování je skutečné a s velikou 

pravděpodobností jde o důsledek lidských 

aktivit, minimálně v minulých 50 letech, jak 

uvádí pracovní skupina I IPCC ve své zprávě

z ledna-února 2007. Je však oteplování natolik 

významné, aby představovalo skutečný 

problém? To musí zjistit pracovní skupina II, 

mezinárodní skupina vědců, kteří se zaměřují 

na náchylnost přírodního a lidského prostředí 

vůči klimatickým změnám.

V přehledu zjištění z dubna 2007 uvedla 

pracovní skupina II, že oteplování způsobené 

lidmi v posledních 3,5 desetiletích mělo ve 

skutečnosti rozpoznatelný vliv na mnoho fyzi-

kálních a biologických systémů.

Důkazy z výzkumů na všech kontinentech a ve 

většině oceánů ukazují, že mnoho přírodních 

systémů je ovlivňováno regionálními klimatic-

kými změnami, především pak zvyšováním 

teplot. Země v oblastech s trvalými mrazy 

začíná být stále více nestabilní, v horských 

oblastech se vyskytují stále častěji skalní 

laviny, stromy se dříve obalují listím a některá 

zvířata a rostliny se přemisťují do vyšších 

zeměpisných šířek nebo výšek.

Při pohledu do budoucna skupina také 

předpověděla, že pokračující posuny v klima-

tu by mohly ovlivnit zdraví a prosperitu milio-

nů lidí po celém světě. Závažnost dopadů 

bude záviset na rozsahu oteplování. Mezi nej-

pravděpodobnější důsledky patří:

■  Častější vlny horka, sucho, požáry,

zaplavování pobřeží a vichřice povedou

k obětem na životech, zraněním

a souvisejícím onemocněním.

■  Některá infekční onemocnění, jako malárie,

se rozšíří do nových oblastí.

■  Vysoké koncentrace přízemního ozónu 

budou přitěžovat lidem s onemocněním 

srdce a dýchacího ústrojí.

■  Okolo roku 2080 zaplaví hladina moře domovy 

a majetek milionů lidí, především v ústí 

velkých řek Asie, Afriky a malých ostrovů.

Škody způsobené těmito změnami budou 

nejvážnější pro sociálně slabé komunity. Chu-

dí lidé jsou všeobecně nejvíce závislí na zdro-

jích citlivých na klima, jako jsou voda

a potraviny, a přizpůsobení jejich kapacit je 

samozřejmě ekonomicky omezené.

Dopady globálního oteplování nebudou 

celosvětově špatné, především v několika 

následujících desetiletích. Například zatímco 

vyšší teploty velice rychle negativně ovlivní 

produkci důležitých obilovin v rovníkových 

zemích, na určitou dobu zvýší produktivitu na 

farmách v zemích středních a vysokých země-

pisných šířek, například v USA. Jakmile však 

nárůst teplot překročí 3 °C, dojde k poklesu 

zemědělské produkce i v těchto oblastech, 

kromě rozšířených adaptivních změn. 

DŮSLEDKY POKRAČUJÍCÍHO OTEPLOVÁNÍ
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Střední a Jižní Amerika

■   Postupné nahrazování tropických lesů 

savanou ve východní Amazonii

■   Náhrada vegetace pro polovyprahlé 

oblasti vegetací pro vyprahlé oblasti

■   Zánik druhů v mnoha tropických

oblastech

■   Méně vody 

■   Úbytek orné půdy v sušších oblastech

■   Menší výnosy z některých důležitých 

plodin

■   Nižší produktivita živočišné výroby
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Seznamy níže znázorňují některé rušivé dopady, kromě těch, které jsme zmínili 

vlevo, které pracovní skupina II předpovídá pro jednotlivé části světa v tomto 

století. K většině z těchto předpovědí dospěla skupina s jistotou. Podrobnosti 

najdete na www.ucar.edu/news/features/climatechange/regionalimpacts.jsp

a na webových stránkách IPCC (www.ipcc.ch).

Regionální zobrazení

Severní Amerika

■   V západních horách dochází k úbytku sněhové 

pokrývky, více zimních záplav a méně letních záplav

■   Delší doba riziková pro vznik požárů a větší rozsah 

spálených oblastí 

■   Větší intenzita, trvání a počet vln horka v historicky 

náchylných městech

■   Větší nepřízeň pro lidi a majetek na pobřeží, protože 

klima reaguje na vývoj a znečišťování

Evropa

■   Vyšší riziko povodní ve vnitrozemí 

■   Na jihu, vyšší hrozba vln horka a přírodních požárů, 

méně vody a nižší hydroenergetický potenciál, 

ohrožení produkce plodin a omezení turistického 

ruchu v létě

■   Ve středních a východních oblastech, vyšší hrozba vln 

horka a požárů rašelinišť a méně letních dešťových 

srážek a nižší lesní produktivita 

■   Na severu, negativní dopad nakonec převáží 

počáteční výhody jako menší nároky na vytápění

a vyšší zemědělské výnosy a růst lesů

Malé ostrovy

■   Ohrožení infrastruktury, osídlení

a vybavenosti kvůli zvedající se 

hladině moří 

■   Méně zdrojů vody v mnoha oblastech 

do poloviny století

■   Eroze pobřeží, blednutí korálů a další 

zhoršování pobřežních podmínek 

vedoucí ke škodám v rybářském 

průmyslu a snížení hodnoty jako turis-

tické destinace

■   Invaze druhů, které nejsou pro tuto 

oblast původní, především na 

ostrovech ve středních a vysokých 

zeměpisných šířkách

Polární oblast

■   Úbytek ledovců a ledového příkrovu

■   Změny rozsahu ledu v Severním 

ledovém oceánu a rozsahu trvalého 

mrazu

■   Hlubší sezónní tání

Asie

■   Více záplav, skalních lavin

a narušení zdrojů pitné vody 

způsobené táním ledovců

v Himalájích

■   Přetrvávající riziko hladomoru

v několika rozvojových region-

ech z důvodu snížení produktiv-

ity zemědělské výroby společně 

s rychlým nárůstem populace

a urbanizací.

Austrálie
a Nový Zéland

■   Zesilující problém zajištění 

pitné vody na jihu a východě 

Austrálie a v některých 

částech Nového Zélandu do 

roku 2030

■   Další úbytek biologické roz-

manitosti v ekologicky 

bohatých oblastech do roku 

2020 

■   Větší intenzita a frekvence 

vichřic v některých oblastech

Afrika

■   Omezení vodních zdrojů do roku 2020 pro 

75–250 miliónů lidí

■   Úbytek orné půdy, zkrácení vegetační doby

a snížení výnosů z plodin v některých oblastech

■   Úbytek ryb ve velkých jezerech 


