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Kapitola 1. Co je klimatická změna?

Atmosféra a její vývoj
Plynům, které obalují planetu, se souhrnně říká atmosféra. My, lidé, jsme zvyklí
na naši současnou atmosféru, která se skládá z dusíku, kyslíku a menšího
množství dalších plynů. Atmosféry na jiných planetách však mohou být úplně
jiné, stejně tak i na naší planetě byla atmosféra po většinu historie rozdílná
od té současné.

Krátce poté, co naše planeta vznikla, měla atmosféru plnou plynů z hvězdné
mlhoviny našeho Slunce, zejména vodíku. Později si však Země začala měnit
svou atmosféru sopečnou činností, která vypustila velké množství dusíku
a oxidu uhličitého. Jednoduchý život, jako jsou sinice a řasy, které se
v průběhu času vyvinuly na Zemi, se pak zasloužily o naši současnou
atmosféru tím, že začaly spotřebovávat oxid uhličitý a vyrábět přitom kyslík.

Atmosféra je velmi důležitá pro život na Zemi. Kromě toho, že obsahuje kyslík,
který potřebujeme k životu, také ovlivňuje podmínky, které na zemském
povrchu panují. V době, kdy byla atmosféra Země plná sopečných plynů, byly
na povrchu Země teploty okolo 80 °C. Kdyby naopak Země neměla žádnou
atmosféru, teplota na povrchu by se pohybovala okolo -18 °C. Díky
současnému složení atmosféry tak nyní na Zemi panují podmínky vhodné
k životu.

Jak funguje počasí?
Zemská atmosféra se ohřívá tím, jak na ni dopadají sluneční paprsky. Ohřátý
vzduch díky fyzikálním zákonům stoupá vzhůru a vytváří tím oblasti, kde je
nižší tlak. Do těchto oblastí pak proudí chladnější vzduch. Tyto pohyby
atmosféry známe jako vítr.

Energie ze Slunce také způsobuje, že se z vodních ploch vypařuje vodní pára,
která se poté vysoko v atmosféře shlukuje do mraků. Když mraky obsahují již
příliš mnoho vody na to, aby ji udržely, tato voda spadne na zem jako déšť.
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Protože povrch Země je velmi členitý a rozmanitý, skládá se z pohoří, lesů, luk,
či vodních ploch, z nichž každé ovlivňují proudění vzduchu a vypařování jiným
způsobem, je celkové chování atmosféry, známé jako počasí, velmi chaotické
a nepředvídatelné. Proto je také velmi složité vytvořit přesné předpovědi
počasí, i se současnými výkonnými superpočítači a modely atmosféry.

I přes všechen chaos, který v zemské atmosféře panuje, je však možné při
dostatečně dlouhém pozorování zjistit některé trendy, které v daných
oblastech panují. U nás v České republice je například průměrná teplota okolo
8 °C a prší zhruba 7 dní v měsíci. Záleží však na ročním období, v prosinci je
průměrná teplota pod bodem mrazu a prší méně, v červnu je naopak průměr
okolo 16 °C a prší více, některé dny teplota může překročit i 30 °C. Tomuto
dlouhodobě pozorovanému průměrnému stavu počasí říkáme podnebí, nebo
také klima.

Přírodní změny klimatu
S tím, jak se mění složení atmosféry, se mění i klima, které na povrchu Země
panuje. Když se například v atmosféře zvýší množství plynů, které zachycují
teplo, jako jsou metan nebo oxid uhličitý, planeta se oteplí. Proto také
na zemském povrchu v historii panovaly tak vysoké teploty. V současnosti je
naše klima chladnější než dříve právě proto, že naše atmosféra již takové
množství metanu a oxidu uhličitého neobsahuje.

Klima na Zemi se však může měnit i z jiných důvodů. Když se změní povrch
Země například vznikem nových pohoří či vodních ploch, klima v těchto
oblastech se přizpůsobí novým podmínkám. Stejně tak mají na klima vliv
natočení Země vůči Slunci a vzdálenost Země od Slunce, které určují množství
slunečního záření dopadajícího na pevniny na Zemi.

V dávné historii tak docházelo k postupným změnám klimatu s tím, jak se
měnil povrch Země i složení atmosféry. I v relativně nedávné historii, kterou
zažili naši pravěcí předchůdci, docházelo k pravidelným změnám klimatu, kdy
se v cyklech dlouhých sto tisíc let měnilo natočení Země vůči Slunci. Tyto
cykly známe jako doby ledové a meziledové a až do průmyslové revoluce byly
hlavním důvodem změn klimatu na Zemi.

Doba ledová a meziledová
V dobách, kdy na zemskou severní polokouli, kde je většina pevniny, dopadalo
méně slunečních paprsků, probíhala na Zemi doba ledová. Při ní došlo



k velkému ochlazení zemského klimatu a značnou část Evropy a severní
Ameriky pokryl silný ledovec. Naši předchůdci se tak museli uchýlit blíže
k rovníku, kde stále panovaly podmínky vhodné k životu. Nepříznivé prostředí
řeší většina živočišných druhů, včetně lidí, migrací za příznivějšími
podmínkami a pomalý nástup i konec dob ledových jim to umožnil.

Poslední doba ledová skončila zhruba před dvaceti tisíci lety. Poté se deset
tisíc let naše planeta postupně ohřívala, až dosáhla teplot známých lidstvu
ve starověku a středověku, teplot, které umožnily vznik zemědělství v mírném
podnebném pásu a vznik civilizace, jak ji známe. Ačkoliv se může zdát,
že teplotní rozdíl mezi dobou ledovou a současnou dobou meziledovou musí
být obrovský, je tomu tak pouze v oblastech Evropy a severní Ameriky,
v planetárním měřítku rozdíl tak velký není. Od konce poslední doby ledové se
planeta v průměru ohřála pouze o 4 °C. Takto malý rozdíl v teplotě planety
rozhoduje o tom, jestli je Evropa pokrytá ledovcem nebo úrodné místo vhodné
k životu.

Klimatické katastrofy
Ne všechny živočišné a rostlinné druhy se změnám klimatu dokážou
přizpůsobit. Velmi záleží na tom, o jakou změnu se jedná, jak rychle přijde,
a jestli existuje vůbec nějaká možnost přizpůsobení. Periodické nástupy
a odchody dob ledových, které probíhaly pomalu v řádu mnoha generací,
umožnily druhům si postupně hledat nová místa k životu a nové druhy obživy.

Pokud je však změna příliš náhlá, druhy nemusí stihnout zareagovat a jsou
ohroženy vyhynutím. V dávné historii Země je známý například dopad velkého
asteroidu, kdy prach z jeho dopadu na několik let zastínil slunce, způsobil
prudký pokles globální teploty, a v důsledku došlo k vyhynutí dinosaurů spolu
se třemi čtvrtinami všech živočišných a rostlinných druhů. Současné rychlé
oteplování planety v řádu desítek let spolu s dalšími negativními vlivy lidské
civilizace také způsobují, že řada druhů má problém se přizpůsobit. Kvůli
zvýšení teploty oceánů a jejich okyselení jsou tak například ohroženy
korálové útesy spolu se všemi druhy, které na nich žijí.

Stejně tak je možné, že druh nemá žádnou možnost, kam se přestěhovat.
Některé druhy rostlin a živočichů, které se vyvinuly na izolovaných ostrovech
(těm se říká endemické druhy), nemají možnost se přestěhovat, a tak jim při
náhlých změnách klimatu hrozí vyhynutí. To se stalo například druhu krysy



Melomys rubicola, který zhruba před deseti lety vyhynul poté, co byl jeho
ostrov zaplaven stoupající hladinou moře.

Skleníkové plyny
Při mnoha lidských aktivitách, ať už jde o spalování paliv, průmyslovou výrobu,
nebo zemědělství, vznikají různé plyny a polétavé částice, které mohou mít na
atmosféru i na zdraví lidí negativní vliv. Dlouhou dobu však tyto dopady nikdo
neřešil, a tak byly tyto plyny a částice volně vypouštěny do atmosféry.

Jako první si lidé všimli negativního dopadu některých látek, jako jsou
například saze, na lidské zdraví. Obzvlášť ve velkých průmyslových městech
bylo patrné, jak tyto částice znatelně zhoršují zdraví lidí, a tak se postupně
prosadilo omezení jejich vypouštění do vzduchu, na komíny byly
nainstalovány filtry a ovzduší v průmyslových městech se vyčistilo.

V 70. letech minulého století vědci satelitním měřením objevili, že v atmosféře
začíná mizet vrstva ozónu, která nás chrání před smrtícím zářením z vesmíru.
Krátce poté bylo vědci zjištěno, že je za tuto rostoucí “ozónovou díru”
zodpovědný druh plynu zvaný freony, který se používal v chladicích
systémech. Došlo tedy ke globální dohodě, že se tyto plyny přestanou
používat, a ozónová díra se od té doby zaceluje.

V 80. letech minulého století pak vědci potvrdili dlouho uvažovanou hypotézu,
a to že velká část z plynů, které vypouštíme, způsobují měřitelné oteplení
planety a že toto oteplení bude do budoucna pokračovat tak dlouho, jak tyto
plyny budeme vypouštět. Těmto plynům, jejichž zvyšující se množství
způsobuje ohřívání planety, říkáme skleníkové plyny a dva, jejichž největší
množství vypouštíme, jsou oxid uhličitý a metan.

Zastavit vypouštění těchto plynů do atmosféry se však lidstvu zatím
nepodařilo. Oxid uhličitý (CO2) vzniká při jakémkoliv spalování uhlí, zemního
plynu nebo ropy (souhrnně zvaných fosilní paliva), lidstvo tedy bude muset
všechna tato paliva přestat používat. Metan spolu s dalšími plyny pak vzniká
při zemědělské výrobě, zejména té živočišné. Zcela ukončit jeho vypouštění
tak nebude možné, ale k výraznému omezení může dojít, pokud se omezí
živočišná výroba.

Spalování fosilních paliv
Fosilní paliva, která dnes ve velké míře těžíme a spalujeme, nebyla v hlubinách



naší Země vždy. Vznikala pomalu a postupně v průběhu věků.
Z nashromáždění mrtvých pravěkých rostlin, které byly zasypány vrstvami
půdy a podrobeny vysokému tlaku a teplotám, se postupně stalo uhlí.
Z mrtvého mořského planktonu na mořském dně pak stejným způsobem
postupem času vznikla ropa a zemní plyn.

Všechna fosilní paliva tak mají společné to, že vznikla z živých organismů.
Proto je také hlavní složkou všech forem fosilních paliv uhlík, prvek, který je
základním stavebním prvkem života.

Uhlík, který byl ve fosilních palivech dlouhé věky bezpečně uschován, nyní
lidstvo těžbou dostává na povrch a spaluje jej. Při hoření se uhlík setkává
s kyslíkem a vzniká tak oxid uhličitý, skleníkový plyn. Lidstvo tak
do atmosféry přidává oxid uhličitý, který byl stovky milionů let mimo
přirozený oběh, což způsobuje zvýšení globální teploty vysoko nad přirozené
hodnoty.

Množství CO2 v historii a dnes
V historii se množství oxidu uhličitého i dalších skleníkových plynů
v atmosféře mnohokrát měnilo, ale jak už to u geologických procesů bývá,
tyto změny byly velmi pomalé a postupné. Začínající doby ledové vždy
doprovázelo postupné absorbování CO2 ze vzduchu do oceánů, což způsobilo
zesílení celkového ochlazení planety. Naopak konec dob ledových vždy
doprovázelo vypouštění CO2 z oceánů do vzduchu, což zesílilo celkové
oteplení. Tyto změny však trvaly desítky tisíc let.

Současnost se tak od minulých přirozených změn liší dvěma podstatnými
detaily. První je ten, že nejde pouze o přesouvání oxidu uhličitého mezi
atmosférou a mořem, jako tomu bylo dříve, ale lidstvo zde do vzduchu přidává
velké množství CO2, které bylo dlouhé věky uvězněno pod povrchem země.
Druhý rozdíl je rychlost, se kterou vše probíhá. Místo tisíciletí tyto změny
probíhají v rámci desetiletí.

Kapitola 2. Co změna klimatu způsobuje?

Dopady změny klimatu
Lidstvo již během poslední stovky let vypustilo do atmosféry dostatek



skleníkových plynů na to, aby znatelně ohřálo planetu a způsobilo změny
klimatu po celém světě. Klima se však nemění všude stejným způsobem.

Podnebí na každém místě naší planety určují hlavně lokální podmínky jako
místní proudění vzduchu, mořské proudy, vzdálenost od vodních ploch
a podobně. Proto je třeba v Evropě teplejší klima než v Kanadě, i když jsou obě
místa ve stejné zeměpisné šířce.

Ačkoliv se tedy v průměru planeta otepluje, neznamená to, že se všechna
místa na planetě ohřívají stejně. Narušení a změny mořských a vzdušných
proudů mohou přinést oteplení, ale také místní ochlazení, zvýšení nebo
snížení srážek, mohou přinést sucho, ale i přívalové povodně či ničivé bouře.
To všechno jsou možné projevy změny klimatu.

Celá severní část Afriky je v současnosti pokrytá Saharskou pouští. Avšak
nebylo tomu tak vždy. Poté, co skončila poslední doba ledová a planeta se
ohřála o 4 °C, byla Sahara díky změnám mořských a vzdušných proudů
deštivým a úrodným místem pokrytým bujnou vegetací. Až o několik tisíc let
později se mořské a vzdušné proudy vrátily do původní podoby a Sahara se
opět stala pouští. Podobné změny nás nyní čekají po celém světě –  vědci
očekávají, že se v průběhu našich životů planeta kvůli naší činnosti oteplí
o více než 2 °C.

Vedro
U nás Česku se kvůli změně klimatu nejenom v průměru otepluje, ale také se
zvyšují extrémní teploty a stávají se častějšími. Tropické dny, kterými
meteorologové označují dny s teplotou nad 30 °C, byly dříve vzácné, naši
předkové jich zažili jen několik do roka. Nyní se však tyto teploty stávají
běžnými. V loňském roce jsme v ČR zažili 27 tropických dní, v roce 2015 jich
bylo dokonce 43.

Tyto teplotní extrémy působí neblaze na lidský organismus, zejména ohrožují
nemocné a staré lidi. Spolu s každou vlnou veder přichází bohužel i vlna úmrtí
následkem horka. To se samozřejmě neděje jen v Česku, v tropických zemích
tyto zvyšující se extrémy teplot způsobují ještě větší problémy, navíc jde
většinou o místa, kde lidé nemají přístup ke klimatizaci a nežijí v domech
s tepelnou izolací.



Spolu s tropickými vedry pak do Česka přichází i řada dalších problémů. Vedro
má špatný vliv i na zvířata a vegetaci, zvyšuje se vysoušení krajiny a riziko
lesních požárů. S tím, jak jaro přichází dříve a léto se prodlužuje, se také
prodlužuje pylová sezóna a přibývá alergií. Ve vodních nádržích a rybnících
ubývá vody a tím se zhoršuje její kvalita. V ČR už byly zaznamenány i případy
tropických nemocí, kdy k nám doputoval infikovaný tropický hmyz.

Sucho
Zvýšení teplot také znamená, že se voda z krajiny více vypařuje. Protože
současně s tím také začíná pršet méně často, ale více intenzivně, půda při
těchto silných přívalových deštích nestíhá vodu vsakovat a ta odtéká řekami
do moře. To všechno vede k tomu, že se u nás stále zhoršuje sucho a stává se
častějším.

Sucho je problém nejenom pro lidi, kterým vyschnou studny. Většina
zemědělců se spoléhá na déšť pro zavlažování svých plodin, přičemž
v případě dlouhodobého sucha velká část plodin usychá, což vede
k nedostatku a zdražování jídla. V budoucích desetiletích je dokonce možné,
že v létě nebude kvůli suchu možné většinu plodin pěstovat a jejich pěstování
se přesune pouze do jarních a podzimních měsíců.

Sucho a teplo škodí i stromům, které pro tyto podmínky nejsou uzpůsobené.
Nejvíce je to vidět na smrku, který preferuje chladnější podnebí.
V současných klimatických podmínkách u nás smrky, kterých je Česko plné,
schnou a chřadnou a snadno je napadá kůrovec, který tak pouze dokončuje
dílo, které spustila změna klimatu.

Přírodní katastrofy
Zvyšování průměrné teploty znamená mimo jiné i to, že se zvyšuje množství
energie uložené v atmosféře. Tato energie se čas od času uvolňuje formou
ničivých bouří, vichřic, tornád, hurikánů a dalších ničivých jevů. Ačkoliv jsou
tyto přírodní katastrofy přirozenou součástí klimatických systémů po celou
historii Země, s oteplující se planetou se jejich množství i síla zvyšuje. Tento
trend pozorujeme už dnes a do budoucna se bude dále zhoršovat.

Stěhování národů
Změna klimatu zhorší podmínky pro život na mnoha místech na Zemi. Některé
oblasti, kde nyní žijí lidé, se oteplí tak, že v nich již nebude možné nadále žít.
Jiné oblasti zcela vyschnou a dojde v nich voda. Některé ostrovy a nízko



položené pobřežní oblasti zaplaví stoupající hladina moře. Obyvatelé všech
takových oblastí se tak budou nuceni přestěhovat jinam, i se svými rodinami
a živobytím, do oblastí, které změna klimatu nezasáhla tolik.

Jednou z takových oblastí bude i Evropa. Ačkoliv i u nás jsou a budou dopady
změny klimatu veliké, i v budoucnu tady bude možné žít. Evropa se tak stane
jedním z cílů novodobého stěhování národů.

To už přitom v současnosti začíná. Ostrovní státy jako Tuvalu a Marshallovy
ostrovy už nyní pomalu pohlcuje hladina moře a lidé jsou nuceni se z nich
odstěhovat jinam. Během několika desítek let budou tyto ostrovy kompletně
pod mořskou hladinou a tyto celé země zmizí z mapy světa.

Kapitola 3. Jak můžeme změnu klimatu zastavit?

Čistá energie
Většina emisí skleníkových plynů, které lidstvo vypouští, je způsobena
spalováním fosilních paliv pro výrobu elektřiny. Značná část elektráren
v mnoha zemích, včetně České republiky, vyrábí elektřinu spalováním uhlí,
zemního plynu, nebo ropných produktů, a přitom volně vypouští do ovzduší
oxid uhličitý, který byl dlouhé věky uvězněn hluboko pod povrchem.

Pro zastavení změny klimatu je nutné, aby lidé přestali do atmosféry přidávat
skleníkové plyny. Bude tedy proto nutné vyrábět elektřinu pouze ze zdrojů,
které nespalují fosilní paliva. Mezi ně se řadí obnovitelné zdroje, které
nepotřebují vůbec žádná paliva (sluneční, větrné a vodní elektrárny),
elektrárny na biomasu, bioplyn či vodík, které spalují uměle vytvořená paliva,
nebo jaderné elektrárny.

Různé země mají různé možnosti, jak tohoto cíle dosáhnout. Některé země
zvládnou pokrýt svoji spotřebu elektřiny zcela obnovitelnými zdroji, jiné země
jako Česko budou potřebovat obnovitelné zdroje doplnit elektrárnami
na alternativní paliva. Vzhledem k tomu, že elektřina z obnovitelných zdrojů je
velmi levná, ale není k dispozici neustále, bude nutné rozvinout skladování
elektřiny a spotřebitelé se budou muset přizpůsobit tak, aby spotřebovávali
elektřinu hlavně v době, kdy je jí dostatek k dispozici.



Jak můžeme v Česku využít obnovitelné zdroje?

● Solární elektrárny: Pokud by se v Česku umístily solární panely
na všechny střechy, na které je to možné, pokrylo by to až čtvrtinu naší
spotřeby elektřiny. Zbytek naší spotřeby je teoreticky možné pokrýt
velkými solárními parky, je ale nutné také současně investovat
do ukládání elektřiny a flexibility elektrické sítě pro časy, kdy Slunce
nesvítí.

● Větrné elektrárny: Česko není příliš větrná země, ale i přesto je možné
přibližně čtvrtinu naší elektřiny pokrýt větrnými elektrárnami. Nejvíce
u nás fouká v zimě, větrné elektrárny tak jsou v zimních měsících
schopné nahradit nižší výrobu ze solárních elektráren.

● Vodní elektrárny: V Česku už řada vodních elektráren existuje,
na celkové výrobě elektřiny se však podílí jen z několika procent. Stavět
nové vodní elektrárny už u nás není příliš reálné, protože na všech
vhodných místech už stojí.

Šetření energiemi
Nejlevnější energie je taková, kterou člověk vůbec nespotřebuje, ta je
současně také nejvíce přátelská k životnímu prostředí. Velká část budov, které
v současnosti existují, ať už jde o rodinné domy nebo velké instituce, byly
postaveny v době, kdy se úspora energií příliš neřešila, a tak jsou velice
neefektivní – vyžadují velké množství elektřiny a tepla na jejich provoz.

Přechod na čisté zdroje energií bude velmi složitý, dá se ale ulehčit tím,
že energií budeme celkově potřebovat méně. Toho přitom není složité
dosáhnout. Na staré budovy je možné nainstalovat tepelnou izolaci, aby se
v nich v zimě drželo teplo a v létě chlad. Místo neefektivních kotlů na fosilní
paliva a klimatizací je možné do budov instalovat efektivní tepelná čerpadla.
Spotřebiče je možné nahrazovat takovými, které potřebují menší množství
elektřiny. Celkově je tak možné dosáhnout poměrně velké úspory energie.

Doprava
Téměř všechny druhy dopravy, které v současnosti máme, vyjma elektrických
aut a vlaků, pro svůj pohyb spalují paliva vyrobená z ropy, a tedy přímo
vypouštějí oxid uhličitý do vzduchu. Abychom přestali přidávat skleníkové
plyny do atmosféry, bude nutné používat pouze takové druhy dopravy, které
fosilní paliva nespalují.



Kromě elektrických aut se také uvažuje o autech na vodík, ty však
v současnosti ještě nejsou připravené pro rozšířené používání. Další
alternativou je používání synteticky vyrobených paliv v klasických
spalovacích motorech. To se plánuje zavést například v letadlech, protože ta
je z konstrukčních důvodů velmi obtížné pohánět elektřinou.

Emise CO2 při dlouhých cestách na jednoho člověka:

Auto Letadlo Autobus Vlak

19 kg/100 km 15 kg/100 km 3 kg/100 km 0,6 kg/100 km

Průmysl
Značné množství emisí skleníkových plynů vzniká i v průmyslu při výrobě
různých surovin a produktů. V průmyslových podnicích se spaluje velké
množství fosilních paliv například pro vytápění pecí, současně ale také při
některých průmyslových procesech vzniká oxid uhličitý i bez toho, aby se při
nich spalovala fosilní paliva. Jedná se například o výrobu cementu z vápence,
kde oxid uhličitý vzniká chemickou reakcí.

Zajištění toho, aby průmyslové podniky přestaly vypouštět skleníkové plyny,
tak bude mnohem složitější než pouze nahrazení zdrojů energie těmi čistými.
U procesů, které vyžadují vysoké teploty, jako je například slévání oceli, bude
nutné fosilní paliva nahradit alternativními palivy, například vodíkem. Procesy,
při kterých oxid uhličitý vzniká chemickou reakcí, pak bude nutné nahradit
alternativními procesy, anebo začít vzniklé skleníkové plyny zachytávat.

Zemědělství
Další oblastí, kde vznikají skleníkové plyny i bez spalování fosilních paliv, je
zemědělství. Pro to, abychom mohli mít pole a pastviny, je totiž nutné nejprve
vykácet lesy, které v sobě mají uložené velké množství uhlíku. Tento uhlík pak
ve velké míře uniká do atmosféry. Proces odlesňování krajiny kvůli zemědělství
v Česku už proběhl v uplynulých staletích, v rozvíjejících se zemích však tento
proces probíhá v současnosti.

Druhým velkých problémem je metan, který vzniká v žaludcích hospodářských
zvířat, zejména dobytka, a uniká do atmosféry. V historii bylo těchto zvířat
na Zemi relativně málo, a tak byl jejich příspěvek zanedbatelný, v současnosti
však lidé na Zemi chovají více než miliardu krav, a jejich příspěvek ke změně



klimatu je tak relativně velký. Tento problém není možné vyřešit jinak, než
snížit celosvětově spotřebu masa, zejména tedy hovězího.

Podpora biodiverzity
Příroda je ve svém původním přirozeném stavu velmi odolná, dokáže si
s určitými změnami klimatu poradit, a dokáže nám i pomoci snížit dopady
změny klimatu ochlazováním okolí vegetací, či zadržováním vody v půdě. Kvůli
mnoha lidským zásahům je však tato schopnost přírody v současnosti velmi
omezená. Lidé kácejí původní lesy a nahrazují je lesy hospodářskými, kde se
často pěstuje pouze jeden druh stromu, budují betonová koryta řek
a odvodňují krajinu, jejich zásahy také způsobují úbytek hmyzu, který
rostlinám pomáhá s opylováním.

Podporou návratu krajiny do přírodě blízkého stavu, rozmanitosti stromů
v lesích, přirozeného toku řek, či vytváření luk s mnoha druhy kvetoucích
rostlin pro podporu opylovačů, mají lidé možnost vrátit přírodě schopnost
našim zásahům odolávat a současně pomáhat zmírňovat dopady změny
klimatu.

Kapitola 4. Co může dělat každý z nás?

Vzdělání
To, co v dnešní době prožíváme, není první klimatická změna v historii Země,
není to ani první krize v lidské historii. Věda a historické znalosti nám umožňují
zorientovat se v současném problému a hledat jeho řešení.

Vzdělání přístupné všem je velmi důležité pro to, abychom změnu klimatu,
ale i další problémy lidstva, mohli vyřešit. Ne každý má dobré počáteční
podmínky pro dobré porozumění světu, mnoho lidí kvůli nepříznivým
okolnostem, které jsou mimo jejich vliv, nemá prostředky, schopnosti, nebo
dobré prostředí pro získávání kvalitních informací. Dobře zpracované
a srozumitelné zdroje informací přístupné všem však mohou lidem pomoci
překonat jejich nepříznivé okolnosti a dosáhnout lepšího porozumění
v různých oblastech.



Lepší orientace ve světě, ať už se týká všeobecných, ekonomických,
či sociálních znalostí, člověku může velmi pomoci. Finančně gramotný člověk
může snadněji nabýt finančních prostředků. Kdo se vyzná v sociálních
znalostech, může prohloubit pohled na sebe v rámci společenského
ekosystému nebo i v rámci sebe samotného. Všeobecné znalosti mohou lidem
pomoci pochopit souvislosti v rámci našeho světa a vysvětlit systematické
či individuální okolnosti.

Člověk může řešit problém správným způsobem pouze tehdy, když mu dobře
rozumí. Čím více lidí tedy porozumí změně klimatu, problému, který zasahuje
nás všechny, tím lépe se ji nakonec podaří vyřešit.

Zodpovědná konzumace
Při nákupu většiny produktů, které používáme, máme na výběr, ať už jde
o původ produktu, jeho značku, nebo jeho kvalitu. V současnosti bohužel
často platí, že ten nejlevnější produkt je také ten nejškodlivější, ať už jde
o životní prostředí nebo o pracovní podmínky lidí, kteří se podílejí na jeho
výrobě.

Ačkoliv je nemožné kontrolovat úplně vše, co si člověk nakoupí, základní
porozumění tomu, z čeho se který produkt vyrábí a jaké jsou dopady jeho
výroby, může člověku při výběru pomoci. Pokud si dostatečné množství lidí
bude kupovat variantu produktu, která je lepší pro lidstvo či pro životní
prostředí, výrobci začnou tuto variantu upřednostňovat.

Existuje však ještě důležitější součást zodpovědné konzumace, a tou je
neplýtvání. Produkt, který člověk pořádně nevyužije, se v první řadě ani vůbec
nemusí vyrobit.

Z této filozofie vychází zásada takzvaných 3R:

● Reduce, neboli snížení množství věcí, co nakupujeme. Podobně jako je
to u energie, nejvíce ekologický je ten produkt, který se nevyrobí,
protože není potřeba. Zamezením plýtvání a nakupování zbytečných
produktů může každý člověk přispět k ochraně klimatu i životního
prostředí obecně.

● Reuse, neboli opakované používání. Je mnohem ekologičtější si pořídit
produkt, který vydrží mnoho použití, než si stále dokola pořizovat



jednorázové produkty. Tím přispějeme ke snížení množství produktů,
které je potřeba vyrobit, i ke snížení množství odpadu.

● Recycle, neboli využití použitého výrobku pro výrobu nového produktu.
To může znamenat recyklaci ve sběrném dvoře, kdy se ze sebraných
materiálů vyrábějí nové produkty, ale může to znamenat i nalezení
nového a občas i kreativního využití staré či rozbité věci u nás doma.

Aktivismus
Změnou svého osobního životního stylu člověk může pomoci změnu klimatu
zpomalit, avšak sám jako jedinec nikdy nedosáhne velké změny. Pro úplné
zastavení změny klimatu je nutné velké množství systémových změn, z nichž
některé je obtížné politicky prosadit. Každý však může pomoci jejich
prosazení tím, že se bude aktivně angažovat na místní politické úrovni, ať už
jde o setkávání s politiky a jejich přesvědčování, nebo o formální nástroje jako
jsou petice, žaloby, či zasílání připomínek k různým plánům.

Samozřejmě ne vždy dojdou akce aktivních jednotlivců ke zdárnému konci.
Rozhovory s politiky nemusí vést k žádným výsledkům, petice a připomínky
mohou být ignorovány. V tu chvíli je dobré politikům, ale i ostatním
nezúčastněným lidem ukázat, že změna klimatu je pro nás závažný problém
a vyžadujeme jeho řešení, a to shromážděním, demonstrací či pochodem. Čím
více lidí se sejde na takových akcích, tím vážněji budou politici tento problém
brát.

Systémová opatření nepřijdou ze dne na den. Občas je dobré provést
i nějakou akci, která má přímý výsledek, kde se člověk může hned pokochat
plody své práce. Může jít o vyčištění lesa či parku od smetí, sázení stromů,
či vytvoření dobrých podmínek pro místní zvířata. Ať už je to cokoli, tyto akce
sice nepomohou přímo zastavit změnu klimatu, ale mohou pomoci ukázat
ostatním, že péče o naše životní prostředí je důležitá.

Péče o své duševní zdraví
Změna klimatu je závažný problém, který postihuje nás všechny, a bude nás
doprovázet po zbytek našich životů. Je snadné tváří v tvář této katastrofě
cítit smutek, vztek či beznaděj. Tyto pocity nám však neusnadní se s ní
potýkat, naopak má pak člověk tendenci upadat do apatie a tomuto problému
se vyhýbat. Je proto důležité současně s péčí o naši planetu a o lidstvo také
umět pečovat o sebe a s negativními emocemi se umět vyrovnat.



Jedním z možných způsobů, jak zlepšit své schopnosti vyrovnat se s tímto
problémem, je dostatečně se o změně klimatu a jejích dopadech vzdělat.
Strach z neznámého je pro lidi přirozený, a znalost do důsledků toho, co
změna klimatu i snahy ji zastavit přinesou, umožní člověku snadněji tyto
důsledky přijmout.

Současně je také dobré nevystavovat se permanentně přívalu negativních
zpráv na internetu a sociálních médiích, ale naopak si občas dopřát
informační klid. Cenný může být i čas strávený v přírodě, kde se člověk může
na vlastní oči přesvědčit, že díky odolnosti přírody i přes všechny lidské
zásahy zvířata i rostliny nadále žijí a prosperují.

Nakonec je také dobré si uvědomit, že člověk jako jednotlivec svět nezmění,
a ačkoliv se může pokoušet o malé postupné změny, málokdy uvidí konkrétní
výsledky své práce. To však neznamená, že bychom neměli nic dělat, protože
když velké množství lidí dosáhne malinké změny, celková změna v součtu
bude významná. Každý člověk může pomoci jen tak, jak zvládne, a i když je to
třeba jen drobný příspěvek, stále je to pozitivní posun ke zlepšení stavu světa,
ve kterém žijeme.

Stránky byly vytvořeny jako diplomová práce Alexandry Zamouřilové pod
vedením Václava Šlajcha na ZČU. Text sepsal Jakub Zamouřil.
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