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IPCC IPCC –– charakteristika charakteristika 
klimatickklimatickéé zmzměěnyny

“Warming of the climate system is 
unequivocal, as is now evident from 
observations of increases in global average 
air and ocean temperatures, widespread 
melting of snow and ice, and rising global 
mean sea level.”

Čtvrtá hodnotící zpráva IPCC (2007)
http://www.ipcc.ch

VnVníímmáánníí problprobléému mu 
„„klimatickklimatickáá zmzměěnana““

“… 86% manažerů nemá strategii vůči změně
klimatu… ”

Lehman Brothers, The Bussines of Climate Change II (2007)
KPMG (2007)
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ZmZměěny jsou nehomogennny jsou nehomogenníí
globál ≈ 0,4 oC

S-polokoule ≈ 0,6 oC

J-polokoule ≈ 0,3 oC

> 65oN ≈ 1,5 oC

tropy ≈ 0,4 oC

Arktida ≈ 1,5 oC

∆T  (1980 – 2005)

IPCC AR4 (2007)
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Projekce dalProjekce dalšíšího vývoje ho vývoje 
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Projekce změn teploty
do r. 2030 minimální závislost na volbě
scénáře
příští dvě desetiletí ⇒ ∆T ≈ 0,2 oC 
/10 let  

IPCC AR4 (2007)

VÝVOJOVÉ
SCÉNÁŘE 
IPCC SRES 2000

AntropogennAntropogenníí vlivy vlivy ––
významnvýznamnáá hybnhybnáá ssíílala

modré stínování: modelové simulace bez CO2
červené stínování: modelové simulace s CO2
černá křivka: měřená teplota

IPCC AR4 (2007)
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energetika
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aj. ………

plošná nehomogenita zranitelnosti a dopadů
změna klimatu = problém globální
dopady, zranitelnost = problém regionální / 
lokální

IPCC AR4 (2007)

Projekce změn srážek

IPCC AR4 (2007)

ZIMA LÉTO

SrSráážžkovkovéé extrextréémymy Zranitelnost Zranitelnost 
jako bezpejako bezpeččnostnnostníí rizikoriziko

míra zranitelnosti je úměrná
závislosti na přírodních zdrojích a potřebě využívat 
ekosystémy
zranitelnosti přírodních zdrojů a ekosystémů změnami 
klimatu
sociálním faktorům (životní úroveň, podpora státu, 
ekonomické možnosti, sociální soudržnost,… )

„řetězení“ míry zranitelnosti – přenos problémů
bezpečnostní hledisko - prostorová a časová
měřítka, různé úrovně
bohatší státy – nižší míra zranitelnosti



ŘŘeeššeneníí problprobléému zmmu změěn klimatun klimatu

ZMĚNA KLIMATU
dopady na společnost

ŘEŠENÍ

snižování emisí

adaptační opatření

AdaptaAdaptaččnníí opatopatřřeneníí
soubor možných přizpůsobení přírodního 
nebo antropogenního systému probíhající
nebo předpokládané změně klimatu a jejím 
dopadům
závislost adaptačních kapacit

sociální a ekonomické podmínky
přístupy ke zdrojům a technologiím, trhům a finančním 
prostředkům, informacím a způsobům řízení
na lokálních, národních, regionálních podmínkách

součást bezpečnostní politiky státu
propojení s krizovým řízením

Český hydrometeorologický ústav 
Universita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i.
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.

2007

Zpřesnění dosavadních 
odhadů dopadů klimatické

změny v sektorech vodního 
hospodářství, zemědělství a 

lesnictví a návrhy 
adaptačních opatření (I)

Závěrečná zpráva o řešení projektu v roce 
2007

Ministerstvo životního prostředí

Projekt VaV -
SP/1a6/108/07

Na Šabatce 17, 143 06 Praha 4

DP 01 - Zpřesnění a aktualizace 
regionálních scénářů klimatické
změny

DP 02 - Dopady změny klimatu na 
hydrologickou bilanci a vodní
zdroje a návrhy adaptačních 
opatření v sektoru vodního 
hospodářství

DP 03 - Dopady změny klimatu na 
extrémní hydrologické jevy 

DP 04 - Dopady změny klimatu a 
návrhy adaptačních v sektoru 
zemědělství

DP 05 - Dopady změny klimatu a 
návrhy adaptačních opatření
v sektoru lesního hospodářství

DP 06 - Syntéza dopadů změny 
klimatu a vlivu adaptačních 
opatření v ČR a odhad 
ekonomických nákladů
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Projekt VaV 2007Projekt VaV 2007--20112011
ZpZpřřesnesněěnníí dosavadndosavadníích odhadch odhadůů dopaddopadůů klimatickklimatickéé zmzměěny ny 
vv sektorech vodnsektorech vodníího hospodho hospodáářřstvstvíí, zem, zeměědděělstvlstvíí a lesnictva lesnictvíí

a na náávrhy adaptavrhy adaptaččnníích opatch opatřřeneníí
DP 01 - Zpřesnění a aktualizace regionálních scénářů

klimatické změny
DP 02 - Dopady změny klimatu na hydrologickou bilanci a 

vodní zdroje a návrhy adaptačních opatření v sektoru 
vodního hospodářství

DP 03 - Dopady změny klimatu na extrémní hydrologické jevy 
DP 04 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních 

v sektoru zemědělství
DP 05 - Dopady změny klimatu a návrhy adaptačních opatření

v sektoru lesního hospodářství
DP 06 - Syntéza dopadů změny klimatu a vlivu adaptačních 

opatření v ČR a odhad ekonomických nákladů

23

zpřesnění a aktualizace scénářů vývoje klimatu na 
území ČR pro 2021-2050 a 2071-2100
upřesnění předpokládaných dopadů na sektory 
scénáře klimatologických anomálií (TT, RR) a 
upřesnění odhadů variability a četnosti výskytu 
extrémních povětrnostních a hydrologických jevů
podpora opatření na snižování rizik dopadů
syntéza poznatků v kontextu s IPCC AR4
podpora plnění Národního programu
promítnutí Green Paper EU Komise "Adapting to 
climate change in Europe – options for EU action" do 
národní strategie v oblasti klimatické změny

Projekt VaV Projekt VaV -- ccíílele
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Projekt VaV Projekt VaV -- řřeeššiteliteléé

DP 01 – ČHMÚ, MFF UK
DP 02 - VÚV 
DP 03 - ČHMÚ
DP 04 – ČHMÚ, VÚRV
DP 05 - ÚSEB 
DP 06 – ČHMÚ, VÚV, VÚRV, ÚSEB, (další)



KlKlííččovovéé signsignáály na zly na záávvěěrr
Klimatická změna je realitou
Vliv člověka a antropogenních emisí nelze 
podceňovat, ani přeceňovat
Interference s klimatickým systémem je 
regionálně nehomogenní (poloha, dopady, adaptační
i mitigační kapacita)
„Klimatická politika“ (strategie)

vyváženost přístupů snižování emisí a adaptačních 
opatření
ekonomické souvislosti
podpora vědy, výzkumu, uplatnění nových technologií
kombinace regulatorních a tržních nástrojů

Děkuji za pozornost
Jan  P r e t e lJan  P r e t e l
ČČeský hydrometeorologický eský hydrometeorologický úústavstav
Na Na ŠŠabatce 17abatce 17
143 06 Praha 4143 06 Praha 4

pretel@chmi.czpretel@chmi.cz
www.chmi.czwww.chmi.cz


