
Adaptace na změnu klimatu: jak bude Země vypadat v roce 2030? 
Změna klimatu ohrožuje budoucnost naší planety, ale stále máme čas se jí přizpůsobit a zmírnit její 

dopady. Dále přezkoumáme navrhovaná opatření a vrátíme se v čase, abychom řekli, jak bude svět 

vypadat, pokud zastaví globální oteplování. 

• přizpůsobování 

• Politiky pro přizpůsobení se změně klimatu nám pomohou odolat následkům globálního 

oteplování. 

Terestrický teploměr pokračuje v překonávání světových teplotních rekordů. Jestliže byl loňský červenec 

podle Světové meteorologické organizace (WMO) nejteplejším v historii, pětileté období 2015–2019 je 

na pokraji toho, aby se stalo vůbec nejteplejším. Vědci poukazují na to, že výskyt tohoto typu jevu je 

pravděpodobnější a přetrvává mimo jiné kvůli změně klimatu. 

ZRANITELNOST VŮČI ZMĚNĚ KLIMATU 
Klimatické změny jsou realitou, která postihuje miliony lidí na celém světě, zejména ty nejzranitelnější, 

protože zvyšuje frekvenci a intenzitu extrémních povětrnostních jevů, které způsobují četné materiální 

škody a způsobují vysídlení obyvatelstva. Aniž bychom zacházeli dále, v roce 2018 způsobily přírodní 

katastrofy v celosvětovém měřítku 17,2 milionů vnitrostátních migrací, tedy v rámci jedné země, podle 

Centra pro monitorování vnitřního vysídlení (IDMC). 

Globální oteplování stojí také za největší ekologickou krizí v historii kvůli neobvyklé rychlosti událostí. Od 

roku 1880 se průměrná pozemská teplota zvýšila o 0,85 °C, hladina moří stoupla o 19 cm a Arktida 

ztratila 1,07 milionu km2 ledu za desetiletí, jak odhalil Mezivládní panel pro změnu klimatu (IPCC). 

ROZDÍLY MEZI ZMÍRŇOVÁNÍM A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU 

Až donedávna se svět zaměřoval na snahu omezit emise CO2. S ohledem na nejnovější údaje však 

mezinárodní společenství diverzifikovalo své úsilí na podporu politik přizpůsobení se změně klimatu a 

zmírňování jejích dopadů s cílem minimalizovat dopady tohoto jevu, jehož důsledky již v různých částech 

planety trpíme. Obě strategie se doplňují, a přestože představují různé výzvy, sbíhají se v konečném cíli. 

• Rozdíl mezi zmírňovacími a adaptačními strategiemi ve vztahu ke změně klimatu spočívá v tom, 

že v prvním případě mají za úkol bojovat s příčinami a minimalizovat možné dopady změny 

klimatu, zatímco ve druhém případě mají za úkol analyzovat způsob, jak snížit negativní důsledky 

změny klimatu a využít příležitostí, které může přinést. 

• Vzhledem k tomu, že strategie zmírňování nedosahují cílů omezení emisí, bude odolnost vůči 

klimatu zásadní pro zmírnění dopadu změny klimatu, aby bylo naše přežití kompatibilní s 

přežitím všech živých bytostí na planetě. 

OPATŘENÍ PRO ZMÍRNĚNÍ A PŘIZPŮSOBENÍ SE ZMĚNĚ KLIMATU 

Vyhrát boj proti změně klimatu je obtížné, ale s úsilím všech a správnými zmírňujícími opatřeními 

můžeme škody minimalizovat: 

• Zlepšete energetickou účinnost a vsaďte na obnovitelné energie proti fosilním palivům. 



• Podporovat veřejnou dopravu a udržitelnou mobilitu prostřednictvím většího množství městské 

cyklistiky, menšího počtu letů letadlem a většího cestování vlakem a sdíleným autem. 

• Podporujte ekologický průmysl, zemědělství, rybolov a chov dobytka, udržitelnost potravin, 

odpovědnou spotřebu a pravidlo 3R (snížit, znovu použít a recyklovat). 

• Zdanit používání fosilních paliv a trhy s emisemi CO2. 

Souběžně s opatřeními ke zmírnění globálního oteplování musíme podporovat opatření k 

přizpůsobení se změně klimatu: 

• Postavte bezpečnější a udržitelnější budovy a infrastrukturu. 

• Obnovit lesy a obnovit poškozené ekosystémy. 

• Diverzifikujte plodiny, aby se lépe přizpůsobily proměnlivějším klimatickým podmínkám. 

• Výzkum a vývoj inovativních řešení pro prevenci a řízení přírodních katastrof. 

• Vypracujte protokoly pro akce v případě klimatických nouzových situací. 

JAK BUDE ZEMĚ VYPADAT V ROCE 2030, POKUD PŘEKONÁME ZMĚNU KLIMATU? 
Pokud by opatření pro zmírnění změny klimatu a adaptační opatření měla očekávané výsledky, v příštím 

desetiletí – podle Světového ekonomického fóra (WEF) – by se mohly odehrávat každodenní scény, jako 

jsou tyto:  

Většina cest se uskuteční ve sdílených vlacích a elektromobilech 

vybavených algoritmy, které optimalizují trasu, aby se snížila 

spotřeba a maximalizoval počet cestujících. Ve městech budeme 

raději chodit pěšky, jezdit na kole nebo využívat veřejnou dopravu, 

abychom ušetřili čas a zlepšili kvalitu života díky snížení hluku a 

dopravních zácp. 

 Architektura a urbanismus 

Budeme bydlet v domech poháněných obnovitelnými energiemi a nebudou se stavět téměř žádné 

betonové budovy. V ulicích bude méně parkovacích ploch a více městských zahrad, parků a zahrad. 

• 5 klíčů 

• 5 klíčových bodů společnosti, které překonají klimatické změny. 

• VIZ INFOGRAFIKA: 5 klíčových bodů společnosti, které překonají změnu klimatu [PDF] Externí 

odkaz, otevře se v novém okně. 

• Jídlo 

• Budeme jíst více zeleniny, ovoce a zeleniny. Maso, mléčné výrobky a ryby ztratí význam ve 

vašem jídelníčku. 

 Zemědělství 
Snížený stav dobytka prospěje opětovnému zalesňování a zpřístupní více půdy pro pěstování potravin 

pro lidskou spotřebu. 

Spotřeba 

Budeme sdílet více zboží a služeb, nakupovat méně, více znovu používat a recyklovat téměř vše. 

Jednorázové plasty budou pryč a obaly budou snadno tříditelné a recyklovatelné. 



• 5 strategií pro zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu 
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• Muž chodí mezi stromy 

• Oblasti mangrovů chrání komunity před bouřemi a zároveň ukládají uhlík (foto: Alex 

Wynter/Flickr) 

Tento blog byl původně publikován na Insights. 

Opatření v oblasti klimatu se obecně soustředí na jednu ze dvou strategií: úsilí o zmírnění snížení nebo 

odstranění skleníkových plynů z atmosféry a úsilí o přizpůsobení s cílem přizpůsobit systémy a 

společnost dopadům změny klimatu. Toto oddělení vede k neinformovanému názoru, že řešení změny 

klimatu znamená buď zmírnění, nebo přizpůsobení. 

Toto rozdělení je kontraproduktivní a nebezpečné, 

zejména pro pobřežní vesnice, venkovské 

producenty, malé ostrovní národy a další komunity 

na hranicích klimatických dopadů. Realita je taková, 

že adaptace a zmírňování jsou dvě strany téže 

mince. Metody a technologie, které omezují změnu 

klimatu a řeší její dopady, již existují. 

Ne vždy je možné nebo praktické pracovat pouze na 

akcích, které jsou adaptivní i zmírňující. Ale tam, kde 

mají tyto akce smysl, by je vlády a komunity měly provádět. Níže jsme vybrali pět řešení, která mohou 

omezit změnu klimatu a pomoci nám řešit její dopady: 

Chraňte pobřežní mokřady 

Mangrovy, bažiny a mořská tráva jsou jedinečné ekosystémy, které fungují jako přirozený vodní filtrační 

systém a mořské prostředí. Chrání pobřeží před stoupající hladinou moří tím, že chrání oblasti před 

bouřemi a záplavami, a ukládají tuny uhlíku do svých kořenů a půdy. V mangrovových lesích se v 

současnosti ukládají globální emise za více než dva roky, které by se v případě zničení těchto lesů 

uvolnily do atmosféry a zhoršily by se tak dopady změny klimatu. 

Zvýšení ochrany pobřežních mokřadů a obnova přibližně 40 % celosvětového pokrytí tímto typem biomu 

do roku 2050 by mohlo zmírnit jednu gigatunu CO2 ročně – ekvivalent tří let emisí. Úsilí o zachování 

pobřežních mokřadů musí zahrnovat komunity, které jsou na těchto ekosystémech závislé, pokud jde o 

jejich domovy a živobytí. Země jako Fidži a Papua-Nová Guinea mají úspěšné zkušenosti s komunitní 

ochranou a vzděláváním k řízení těchto mokřadů a podporují rozvoj komunity. 


