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• Stručně k současným a očekávaným důsledkům oteplení o 2 °C oproti 
předprůmyslovému období (MIMO ČR, ale s relevancí pro ČR)

• Co znamená zamezit globálnímu oteplení o 2 °C z pohledu emisí 
skleníkových plynů? (ztenčující se uhlíkový rozpočet)

• Jaké povinnosti vyplývají z pohledu klimatické politiky pro ČR?

• Mapování „nálady“ před ratifikací pařížské smlouvy ve vybraných 
zemích

Paříž a co dál?



Současná změna klimatu

• Měsíce říjen 2015 až únor 2016 byly rekordně teplé. Únor
měl teplotní odchylku 1,35 °C oproti průměru 1951-1980.

• Růst koncentrace CO2 je rekordní (+3-3,5 ppm/rok).

• Rychlost růstu CO2 (a změny klimatu) je nejrychlejší za 
posledních nejméně 65 milionů let 10x rychlejší než při 
PETM

• V posledních 5-6 letech se zrychlil nárůst hladin světových 
oceánů (4-5 mm/ročně) (nárůst o +1m do 2100).

• Očekávaný pokles emisí aerosolů přispěje ke globálnímu 
oteplení o dalších ≈ 0,5-2 °C.

Globální teplota za posledních 12 000 let
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Koncentrace CO2 za 800 000 let   

200x rychlejší

Zeebe a kol. 2016; Westervelt a kol. 2015; Zhang a kol. 2016



Změna klimatu a potravinová bezpečnost

• Afrika patři mezi 
nejohroženější kontinent z 
hlediska nedostatku 
potravin

IPCC, Environmental Justice Foundation, Met Office

• V následujících 40 letech 
může změna klimatu 
přispět k migraci až 150 
milionů lidí



Zvýšený výskyt sucha
• Sucho v oblasti Sýrie bylo 

největší za posledních nejméně 
900 let

• Lze běžence ze Sýrie počítat mezi 
klimatické uprchlíky a náklady 
spojené s řešením situace mezi 
negativní externalitu změny 
klimatu?

• Současná vlna migrace zřejmě není 
krize, ale chronický, zhoršující se stav

Cook a kol. 2016

sucho

vlhko



Sucho Amazonii (1956-2015)  

Sucho
1x/100 let

Extrémně vysoké teploty

R. Cicone, 2016



Co znamená oteplení pro ekosystémy?

Schellnhuber 2015
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Dutton a kol. 2015, Clark a kol., 2016

Globální změna teploty (°C)

Roky               

Co znamená oteplení o 2 °C pro oceány

• Při současné koncentraci 
CO2 byla hladina oceánů 
vyšší o +6 metrů

Současnost



Uhlíkový rozpočet oteplení do 2 °C

Rok

Peters a kol. 2015, Rogelj a kol. 2016

• Pro nepřekročení  oteplení o 2 °C s pravděpodobností 
alespoň 66 %, můžeme do atmosféry vypustit ještě 
550-1200 miliard tun CO2. To znamená 14-29 let při 
současné rychlosti spalování fosilních zdrojů.

• Bez ohledu na zvolený emisní scénář, vyžaduje to 
zásadní snížení emisí CO2 v nadcházejících desetiletích 
s čistými nulovými emisemi ve středně až 
dlouhodobém časovém horizontu.

• Znamená to, že bychom neměli spálit 82 % známých 
zásob uhlí, 50 % zemního plynu, a 33 % ropy (McGlade a kol. 2015)

Kdyby měl každý obyvatel světa průměrnou spotřebu fosilních paliv jako obyvatel ČR, uhlíkový 
rozpočet vyčerpáme za 8-15 let.



Co se v Paříži domluvilo?
Silné stránky
• Dohoda bude právně závazná – po ratifikaci více jak 55 krajin s více jak 55% podílem na světových emisích CO2. 

Proces ratifikace bude probíhat od 22. dubna 2016 do 21. dubna 2017.

• Všechny státy se budou podílet na naplňování dohody

• Obsahuje závazný systém pro monitorování a reportování (kontrola každých 5 let, prvá z nich v roce 2023)

• Zpřísnění cíle: udržet růst globální teploty mezi +2 °C a  +1,5 °C

• Závazky lze pouze zpřísňovat, nikoli opačně

Slabé stránky
• Cíle snížení emisí jednotlivými krajinami jsou dobrovolné, a nelze je vynutit

• Neobsahuje ani „vynucující“ mechanizmus při neplnění cílů (např. finanční postih)

• V celé pařížské dohodě se ani jednou neobjevuje slovo „fosilní palivo“

• Neobsahuje žádné plány na zpoplatnění fosilních paliv

• Přílišný důraz na technologické řešení problému



Co z dohody plyne pro Českou republiku

Česká republika je zde

(-36,5 % )

Peters a kol. 2015

• Příspěvek 110 mil. Kč do Zeleného klimatického fondu 
do roku 2018

• 40 mil. na klimatické projekty „CF-ready“ (bráno jako 
pomoc rozvojovým ekonomikám)

• Pokračování v nastolené klimatické politice EÚ

• Zpřísňování emisních limitů pro osobní automobily

• Nové energetické (pasivní) standardy pro nové 
veřejnoprávní budovy (od roku 2018) a pro všechny 
budovy od toku 2021

• Podpora energetické soběstačnosti 

• Podpora úsporného spotřebitelského chování

• Podpora osvěty, vzdělávání a výzkumu změny klimatu



Dosáhl svět maxima globálních emisí skleníkových plynů?

EIA 2016



Jedna z nejambicióznějších krajin světa: Německo

Posledních 7 let emise skleníkových plynů prakticky neklesly



„Trhliny“ pařížské dohody

Česká republika je zde

(-36,5 % )

Cai a kol. 2016

• Příspěvek 110 mil. KČ do Zeleného klimatického fondu 
do roku 2018

• 40 mil. Na klimatické projekty „CF-Ready“ (bráno jako 
pomoc rozvojovým ekonomikám)

• Pokračování v nastolené klimatické politice EÚ

• Zpřísňování emisních limitů pro osobní automobily

• Nové energetické (pasivní) standardy pro nové 
veřejnoprávní budovy (od roku 2018) a pro všechny 
budovy od toku 2021

• Podpora energetické soběstačnosti (moje doporučení)

• Podpora úsporného spotřebitelského chování

• Podpora osvěty, vzdělávání a výzkumu změny klimatu

Hlavní nedostatek

 Chybí zpoplatnění emisí CO2 z fosilních paliv 

na národní (evropské a globální úrovni)

Náklady tuny CO2 pro společnost vzrostou ze 
současných 15 $ na 116 $



„Trhliny“ pařížské dohody
Canada

• Pro bohaté 
krajiny by 
teoreticky
mělo být 
jednodušší 
snižovat 
emise, než 
pro ty chudší.



www.Mashable.com, 1.12.2015

Australia
„Trhliny“ pařížské dohody



USA

The New York Times

„Trhliny“ pařížské dohody



Norwegian

The Guardian

„Trhliny“ pařížské dohody



The Guardian

„Trhliny“ pařížské dohody

EU



Hlavní závěry

• Už současné oteplení znamená ohrožení pro některé části 
světa

• Některé změny budou nevratné

• Omezit oteplení do 2 °C je na „hranici splnitelnosti“

• Pařížská dohoda je pouze malý zažátek na cestě k 
budoucnosti bez fosilních paliv



Děkuji za pozornost


