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Klimatická změna a její projevy 



Antti Lipponen 
2018, @anttilip

Globální vývoj …



www.climatecentral.org

Jak si stojí cíl Pařížské dohody usilovat o udržení nárůstu globální
teploty pod hranicí + 1,5 °C oproti stavu před průmyslovou revolucí? 



Klimatická změna je narůstajícím zdrojem nebezpečí a rizik

United Nations Office for Disaster Risk Reduction, 2012



Nárůst ekonomických 
škod o 50% za 
posledních 40 let

Economic, Losses, Poverty & DISASTERS 1998-2017, CRED 2018



Projevy změny klimatu v ČR

� Nárůst průměrné roční teploty 

� Do konce století o cca 3 °C

Zdroj: ČHMÚ 2019



Projevy změny klimatu v ČR

� Celkové srážkové úhrny se výrazně nezmění, ale srážky budou 
výrazněji rozkolísané.  

Zdroj: ČHMÚ 2019



Klimatická rizika a jejich 
hodnocení



Od čeho se odpíchnout…

• Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik 
souvisejících se změnou klimatu v ČR (nyní pod vedením ČHMÚ
probíhá aktualizace)
• Sektorová identifikace hlavních rizik a jejich hodnocení

• Analýza hrozeb pro ČR schválena usnesením vlády č. 369/2016
• Identifikace hlavních hrozeb pro ČR s nepřijatelným rizikem



Proces identifikace a hodnocení rizik 



„Jisté je jen jediné, že jisté není nic.“
Lao-c´

Kaskáda nejistot. https://stephenschneider.stanford.edu/Climate/Climate_Impacts/WhatIsTheProbability.html



Projevy změny klimatu

�Dostupné modely (www.klimatickazmena.cz)

�Zpřesnění (na základě dat ČHMÚ)

Změna průměrných teplot v MSK. Zdroj: ČHMÚ

Změna v počtu tropických dní v MSK. Zdroj: 
www.klimatickazmena.cz 



Hlavní projevy změny klimatu pro ČR (aktualizováno 
2019)

�Zvyšování průměrné teploty vzduchu

�Zvýšená pravděpodobnost výskytu dlouhodobého 
sucha

�Potenciální změny míry nebezpečí povodní a 
přívalových povodní

�Změna výskytu extrémních jevů – vysoké teploty, 
srážky, nebezpečný vítr, bouře, letní smog



Důsledky a rizika

�expertní rozbor (sektorově nebo dopadově)

�Identifikace hlavních rizik

Transformace lesních porostů v důsledku klimatických 
změn na území CHKO Beskydy. Ekotoxa & Macků J., 2019

Náchylnost prostoru 
města Ostrava k 
přehřívání. 
Ostravská univerzita 
& Ekotoxa, 2017



Důsledky a rizika

Opava – teplotní mapa, rozbor termální
satelitní snímku Landsat 8 (ze dne 
22.6.2017), Ekotoxa, 2018

Doplňkové šetření v Opavě formou pocitové mapy – participativní metoda. 
Ekotoxa, 2018



Hodnocení rizik 

Nástroje pro hodnocení rizik (upraveno podle 
ČSN EN 31010:2011) IN Úvod do problematiky 
řízení rizik, Řehák, D., 2015



Hodnocení rizik 

„What if“ analýza

� Jde o přístup, jehož cílem je přehledně identifikovat možné zdroje rizik (nebo přímo 
nebezpečné situace-scénáře a jejich možné dopady), které mohou mít za následek výskyt 
nežádoucí události v dané oblasti, s možným dopadem na zdraví a životy obyvatel, jejich 
majetek, infrastrukturu, ekosystémy a další složky životního prostředí apod.

�What-If se typicky provádí pro dané prioritní oblasti, dle dostupných podkladů. Kvalita 
hodnocení závisí na množství dostupných informací, zkušenostech týmu atd.

�Metodu What-If je možno použít obecně na jakoukoliv činnost nebo systém.

�Metoda generuje kvalitativní (do jisté míry abstrahovaný) popis potenciálních 
problémů/rizik/dopadů, ve formě otázek a odpovědí.



Hodnocení rizik 

Ukázka WI analýzy pro 
oblast „Sídla a 
bezpečnost“ ze  Studie 
zranitelnosti MSK.  
Ekotoxa, 2019.



Uplatnění v regionálních a 
místních strategiích



Od managementu katastrof k managementu rizik …

P. Danihelka, VŠB



!!!

Implementace na regionální a místní úrovni takřka 
neprobíhá.



Využití hodnocení rizik v místních a regionálních 
strategiích

�podklad pro hlavní nebo sektorové strategie
� Např. Analýza zranitelnosti MSK

�Analytická část adaptačních strategií



Využití hodnocení rizik v místních a regionálních 
strategiích

Lokalizace nejvíce zranitelných částí
města Ostrava. Ostravská univerzita 
& Ekotoxa, 2017.   



Využití hodnocení rizik v místních a regionálních 
strategiích

Cílené návrhy opatření
(ukázky z Adaptační strategie 
města Opava)



Děkuji za pozornost!
Petr Birklen

petr.birklen@ekotoxa.cz


