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• Beyond the Headlines: Co nyní ukazuje klimatická věda o budoucnosti Země. Dokážeme ještě 

včas jednat? 

Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC) sponzorovaný OSN nedávno zveřejnil svou nejnovější 

komplexní zprávu o stavu klimatu na Zemi. Dlouho očekávaná zpráva ovládla titulky na několik dní 

začátkem srpna, pak rychle zmizela uprostřed nejnovějších zpráv z Afghánistánu, čtvrté vlny infekcí 

Covid-19 ve Spojených státech a všech nejnovějších politických fám.  

Zpráva je rozsáhlá a komplexní a zasluhuje si soustředěnější pozornost mimo odborné vědecké kruhy, 

než jaké se jí dosud dostalo. 

Zpráva potvrzuje mnohé z toho, co jsme již věděli o stavu globálního klimatu, ale činí tak mnohem jasněji 

a přesněji než předchozí zprávy. Odstraňuje z klimatického obrazu několik prvků nejistoty, včetně 

některých, které neprávem sloužily k ujištění mocných zájmů a široké veřejnosti, že věci nemusí být tak 

špatné, jak jsme si mysleli. 

 Nejnovější poznatky IPCC výrazně posilují a posilují všechna nejnaléhavější varování, která se objevila za 

posledních 30 až 40 let vědy o klimatu. Tato zpráva si zaslouží být pochopena mnohem úplněji, než 

ukázala většina médií, a to jak pro to, co říká, tak i pro to, co neříká o budoucnosti klimatu a jeho 

vyhlídkách na integritu veškerého života na Zemi. 

Nejprve několik základních informací 
Od roku 1990 IPCC vydává sérii komplexních hodnocení stavu zemského klimatu, obvykle každých 5-6 

let. Zprávy mají stovky autorů, zabírají mnoho stovek stran (tato má přes 3000) a představují 

mezinárodní vědecký konsensus, který se objevil od předchozí zprávy.  

Namísto vydání komplexní zprávy v roce 2019, jak bylo 

původně plánováno, se IPCC řídil mandátem OSN vydat tři 

zvláštní zprávy: o důsledcích oteplení nad 1,5 stupně a o 

konkrétních důsledcích změny klimatu pro masy pevnin a 

nad oceány. Šestá souhrnná hodnotící zpráva (nazvaná 

AR6) je tedy vydávána v období 2021–22, nikoli o dva roky 

dříve. 

Zpráva zveřejněná minulý týden navíc představuje pouze práci první pracovní skupiny IPCC (WGI), 

zaměřené na fyzikální vědu o změně klimatu.  

Další dvě zprávy o dopadech na klima (včetně důsledků pro zdraví, zemědělství, lesy, biologickou 

rozmanitost atd.) a o zmírňování klimatu – včetně navrhovaných politických opatření – mají být 

zveřejněny v únoru a březnu příštího roku.  



• Zatímco základní vědecké zprávě se obvykle dostává mnohem většího zájmu v tisku, druhá 

zpráva o dopadech a zranitelnosti klimatu je často nejodhalující a podrobně popisuje, jak budou 

ekosystémy a lidská společenství ovlivněna změnou klimatu. 

• Nový dokument v mnoha ohledech představuje kvalitativní zlepšení oproti předchozím 

hodnotícím zprávám, a to jak z hlediska přesnosti a spolehlivosti dat, tak i srozumitelnosti jejich 

prezentace. Existuje mnoho hloubkových grafů a infografik, z nichž každá zvýrazňuje nejnovější 

poznatky o konkrétním aspektu dnešní klimatické vědy v ohromujících detailech. 

• K dispozici je také nový Interaktivní atlas (bezplatně dostupný na adrese interactive-

atlas.ipcc.ch), který umožňuje každému divákovi vytvářet vlastní mapy a grafy různých 

klimatických jevů na základě široké škály zdrojů dat a klimatických modelů. 

Pokud bychom si měli vzít jedno klíčové poselství, pak je to, že klimatická 

věda se za poslední desetiletí výrazně zlepšila, pokud jde o přesnost a 

spolehlivost svých předpovědí. Zdá se, že mnoho základních nejistot v 

předchozích zprávách bylo úspěšně opraveno, příkladem je kdysi 

omezené chápání chování a dynamiky mraků, které bylo hlavním 

zdrojem nejistoty v globálních klimatických modelech.  

Nejen, že se zlepšily matematické modely, ale nyní máme více než třicet 

let podrobných měření každého aspektu globálního klimatu, což vědcům 

umožňuje testovat přesnost jejich modelů a také nahradit přímým 

pozorováním různé aspekty, které se dříve na modelech velmi spoléhaly. založené studie.  

Máme tedy přístup k lepším modelům a také jsme na nich méně závislí. 
Zadruhé, vědci chápou historické a prehistorické klimatické trendy také výrazně zlepšili. Zatímco třetí 

zpráva IPCC z roku 2001 se objevila v titulcích s dnes slavným grafem „hokejky“, který ukazuje, jak byly 

průměrné teploty relativně stabilní po tisíc let, než v posledních desetiletích začaly rychle stoupat, 

aktuální zpráva zdůrazňuje relativní stabilitu klimatický systém po mnoho tisíc let.  

Desítky let podrobné studie obsahu uhlíku v jádrech polárního ledu, jezerních a oceánských sedimentech 

a dalších geologicky stabilních útvarech zvýšily důvěru vědců v příkrý kontrast mezi současnými extrémy 

klimatu a relativní stabilitou klimatu za několik milionů let. 

• Například dlouhodobý cyklus ledových dob odráží změny koncentrace oxidu uhličitého v 

atmosféře o 50 až 100 ppm (ppm) ve srovnání se současnou koncentrací (přibližně 410 ppm), 

která značně překračuje hodnotu 150 ppm nad milionletým průměrem.  

• Musíme se podívat zpět do poslední doby meziledové (před 125 000 lety), abychom našli 

prodloužené období vysokých průměrných teplot srovnatelných s tím, co zažíváme nyní, a pokud 

jde o současné koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře, o kterých se předpokládá, že jsou vyšší 

než v současnosti. ... kdykoli, alespoň za poslední dva miliony let. 

S ohledem na tyto obecné otázky je načase shrnout některá zjištění, která se ve zprávě 

nejvíce odlišují, a poté se zamyslet nad jejich důsledky. 
Za prvé, otázka „citlivosti na klima“ je jednou z nejkontroverznějších ve vědě o klimatu. Jde o měření, 

které odhaduje, o kolik se teplota zvýší v důsledku zdvojnásobení předindustriálních úrovní CO2 v 

atmosféře, tj. z 280 ppm na 560 ppm. 



 První odhady byly matoucí a neuspořádané, což zákonodárcům dávalo 

prostor navrhnout, že je rozumné snižovat emise pomaleji nebo počkat, až 

se objeví nové technologie – od lepších baterií po techniky zachycování 

uhlíku a dokonce i jadernou fúzi.  

Tato zpráva značně zužuje rozsah této debaty s „nejlepším odhadem“, že 

zdvojnásobení CO2 způsobí oteplení přibližně o 3 stupně – příliš vysoké 

na to, aby se předešlo extrémně hrozným následkům pro veškerý život na 

Zemi. 


