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7/ VNÍMÁNÍ GLOBÁLNÍCH KLIMATICKÝCH ZMĚN
VE SPOLEČNOSTI
Miloslav Lapka, Eva Cudlínová
a Michal V. Marek
7.1 Historie vnímání globálních klimatických změn jako světového
problému
První zmínka o moÏném globálním oteplování planety v souvislosti s produkcí CO2 je více
neÏ sto let stará a je spojena se jménem Svante Arrhenius (Arrhenius 1896). Tento ‰védsk˘ fyzik, zakladatel fyzikální chemie (za chemii dostal r. 1903 Nobelovu cenu) v roce
1896 poprvé pﬁedpovûdûl moÏnost oteplování planety zpÛsobeného ãlovûkem. Zhruba ve
stejné dobû, nezávisle na Arrheniovi, americk˘ geolog Thomas Chrowder Chamberlin do‰el k závûru, Ïe CO2 uvolÀující se pﬁi spalování pevn˘ch paliv mÛÏe zpÛsobit globální oteplování. Svante Arrhenius byl ovlivnûn prací ostatních vûdcÛ, vãetnû Josepha Fouriera, kter˘
v roce 1824 jako jeden z prvních vyslovil domnûnku, Ïe teplota zemského povrchu je
znaãnû zv˘‰ena tím, Ïe ovzdu‰í, podobnû jako sklenûná okenní tabule, tvoﬁí pﬁekáÏku pro
dlouhovlnné infraãervené záﬁení vyzaﬁované zemsk˘m povrchem, ale propou‰tí dobﬁe
krátkovlnné sluneãní záﬁení. Funguje tedy jako prÛhledná tepelná izolace. Arrhenius vyuÏil v˘sledkÛ infraãerven˘ch pozorování Mûsíce, která provádûli Frank Washington Very
a Samuel Pierpont Langley v observatoﬁi ve mûstû Pittsburgh (USA), ke sv˘m v˘poãtÛm absorpce infraãerveného záﬁení oxidem uhliãit˘m a vodní párou. Dospûl k závûru,
Ïe zdvojnásobení obsahu CO2 v atmosféﬁe by zpÛsobilo zv˘‰ení teploty planety alespoÀ
o 5 °C. Pozdûj‰í odhady jeho i dal‰ích autorÛ byly niÏ‰í, nicménû dlouhodobá citlivost klimatu, se zapoãtením i pomalu pÛsobících zpûtn˘ch vazeb, je zﬁejmû alespoÀ takto vysoká
(Hansen a kol. 2008). Rozdíl je v odhadované dobû, kdy by mohlo k tomuto zv˘‰ení
teploty dojít. Zatímco Arrhenius uvaÏoval v ﬁádech tﬁech tisíciletí, dnes se soudí, Ïe ani
takto velké oteplení není vylouãeno uÏ bûhem tohoto století. Proto je s podivem, Ïe
ubûhlo témûﬁ sto let od první Arrheniovy zmínky o globálním oteplování, neÏ do‰lo
k první v˘raznûj‰í reakci spoleãnosti na tento fenomén.
V souãasnosti je problém globálních zmûn klimatu (GZK) – nikoli jen jejich základního ukazatele a pﬁíãiny, rÛstu globální pﬁízemní teploty ovzdu‰í ãili globálního oteplování – pﬁedmûtem mnoha vûdeck˘ch diskusí, mezinárodních jednání, úmluv a protokolÛ. I kdyÏ se jiÏ v‰echny fungující státy svûta shodly, Ïe je potﬁeba zabránit tomu, aby
globální oteplení pﬁesáhlo dva stupnû (viz http://unfccc.int), dosavadní závazky a nástroje tento cíl zdaleka nedokáÏou zajistit. Kromû toho je jiÏ zjevné, Ïe i oteplení o dva
stupnû by mûlo velmi váÏné následky, a mnohé státy, které jsou jimi zvlá‰tû ohroÏeny, poÏadují proto, aby svûtové spoleãenství zabránilo oteplení pﬁesahujícímu 1,5 K. K tomu je
potﬁeba, aby emise skleníkov˘ch plynÛ, které jsou jedinou pﬁíãinou globálního oteplování
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v posledních ãtyﬁiceti letech a dále do budoucnosti, zaãaly brzy klesat a klesaly pak uÏ
velmi rychle – namísto dosavadního rÛstu.
Pﬁístupy k vnímání GZK se tak li‰í nejen v rámci vûdeck˘ch diskusí, ale také pokud
jde o jednotlivé zemû. Tady je situace je‰tû komplikovanûj‰í vzhledem k tomu, Ïe rÛzné
státy pﬁispívají svou ekonomikou k emisi skleníkov˘ch plynÛ rÛznou mûrou a rozdílnû jsou
rovnûÏ aktuálními i potenciálními dopady GZK ovlivÀovány. Velice ãasto nastává situace,
kdy právû nejvût‰í pÛvodci emisí skleníkov˘ch plynÛ (pﬁedev‰ím CO2) se cítí nejménû
odpovûdní a jsou nejménû ochotni pﬁijímat jakákoli opatﬁení. Exemplárním pﬁíkladem takového pﬁístupu jsou USA, které neratifikovaly Kjótsk˘ protokol. Postoj státÛ reprezentovan˘ jejich oficiální politikou v‰ak mÛÏe b˘t ãasto v rozporu s názory veﬁejnosti.
Ov‰em GZK nejsou zdaleka jen sloÏit˘m globálním jevem, testujícím projekce klimatick˘ch modelÛ a ukazujícím globální souvislosti a projevy biosféry Zemû. GZK mají
také dÛsledky sociální, ekonomické a kulturní. Je moÏné pouÏít i v˘raz „dÛsledky civilizaãní“. Kromû pﬁírodních vlivÛ a politické dimenze obsaÏené v politick˘ch smlouvách
se nejãastûji diskutuje o ekonomické dimenzi, pﬁedev‰ím v souvislosti s opatﬁeními spoleãnosti ke zmírnûní emisí na jedné stranû a s náklady, které jsou s tím spojeny, na stranû
druhé. Naopak nejménû se diskutuje o dimenzi etické.
Pokud jde o ekonomickou dimenzi, Kjótsk˘ protokol uvádí tﬁi typy flexibilních mechanismÛ, jak mohou zemû splnit závazek sníÏení emisí: obchodování s emisemi (ET,
z angl. Emission Trading), spoleãnû zavádûná opatﬁení (JI, z angl. Joint Implementation)
a mechanismus ãistého rozvoje (CDM, z angl. Clean Development Mechanism). Tato
opatﬁení sama o sobû emise nesniÏují, ale umoÏÀují sníÏit ekonomické náklady na jejich
sníÏení. V Evropû jsou posledním, nejmlad‰ím opatﬁením obchodovatelná emisní povolení, zavedená v roce 2005 na základû Maraké‰ské dohody z roku 2002.
Etickou dimenzí se zab˘vá na mezinárodní úrovni Program spolupráce na etické dimenzi klimatick˘ch zmûn (The Collaborative Program on the Ethical Dimensions of
Climate Change Program, http://rockethics.psu.edu/climatehttp://rockethics.psu.edu/climate). Cílem tohoto programu je upozorÀovat na etické problémy, které souvisejí s GZK,
ov‰em v politick˘ch dokumentech a diskusích jim ãasto není vûnovaná adekvátní pozornost. Etické otázky souvisejí pﬁedev‰ím se skuteãností, Ïe ãasto ti, kteﬁí jsou za GZK
odpovûdní ve smyslu obrovského mnoÏství emisí skleníkov˘ch plynÛ, tedy vyspûlé prÛmyslové státy, nejsou totoÏní s tûmi, kteﬁí ponesou nejvût‰í dÛsledky tûchto zmûn (malé
ostrovní státy, státy v Africe atd.).
Geologická historie na‰í planety poznala oteplování i doby ledové. Byly to ale zmûny
ﬁádovû pomalej‰í neÏ souãasné GZK. Ztráta holocénní stability klimatu a zmûny ve vyuÏívání krajiny na kontinentech mohou znamenat dalekosáhlé civilizaãní zmûny, na které
není souãasn˘ svût pﬁi poãtu obyvatel odhadovaném na 7,3 miliardy v roce 2015 pﬁipraven a které sv˘m moÏn˘m dosahem nejsou ani pﬁedstavitelné. Sousloví jako globální
oteplování ãi globální zmûny klimatu ani zdaleka nenaznaãují, o jak velk˘ problém jde.
Dostateãnû v˘stiÏné a pﬁesné oznaãení je aÏ sousloví globální klimatick˘ rozvrat (Holdren 2007). Klimatologové a ekologové se mohou dohadovat, co znamená zv˘‰ení prÛmûrné
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