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Kontext 

V roce 2015 vypracovala EKOTOXA s.r.o. na zakázku Ministerstva životního prostředí studii s názvem 
„Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v ČR”. Tato studie 
byla v roce 2019 na zakázku Ministerstva životního prostředí aktualizována Českým 
hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Hlavním cílem těchto studií je analýza rizik doprovázejících 
změnu klimatu na území České republiky členěných do jednotlivých tematických oblastí (lesní 
hospodářství, zemědělství, vodní hospodářství apod.). Dalším z cílů studií je určení nejvýznamnějších 
rizik, predikce jejich budoucího vývoje a identifikace nejvíce zranitelných oblastí. Současně jsou ve 
studiích obsaženy ekonomické souvislosti rizik a adaptačních opatření na změnu klimatu. Obě studie 
jsou ke stažení na stránkách Ministerstva životního prostředí1. 

Tato zpráva je shrnutím zmíněné aktualizované studie ČHMÚ z roku 2019, která sama detailní shrnutí 
neobsahuje. Hlavním účelem této zprávy je tedy přednést nejdůležitější informace ze zmíněné studie, 
které umožní čtenáři porozumět tematice dopadů změny klimatu na ČR bez nutnosti přečtení celé 
385stránkové studie ČHMÚ. Pokud není uvedeno jinak, veškeré informace a obrázky v této zprávě jsou 
čerpány právě ze zmíněné studie2. Přímé citace ze studie jsou uvedeny kurzívou. 

Očekávaný vývoj hlavních klimatických ukazatelů 

Representative Concentration Pathways (RCP) 

Protože není jisté, jak se budou v budoucnosti vyvíjet celosvětové emise skleníkových plynů, na 
kterých závisí, do jaké míry se projeví změna klimatu, pro modelování budoucího vývoje se v klimatologii 
používají různé emisní scénáře, takzvané Representative Concentration Pathways (RCP). Mezivládní 
panel pro změnu klimatu (IPCC) definoval čtyři takové scénáře: od RCP2.6, který nastane v případě 
rychlého celosvětového přechodu ke klimatické neutralitě a povede k nárůstu radiačního působení 
skleníkových plynů na 2.6 W.m-2 k roku 2100, přes RCP4.5 a RCP6.0, až k RCP8.5, který nastane 

                                                           

1 https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu  

2 Aktualizace Komplexní studie dopadů, zranitelnosti a zdrojů rizik souvisejících se změnou klimatu v 
ČR z roku 2015, Český hydrometeorologický ústav, 2019 

https://www.mzp.cz/cz/studie_dopadu_zmena_klimatu
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v případě pokračujícího růstu celosvětových emisí a povede k nárůstu radiačního působení skleníkových 
plynů na 8.5 W.m-2 k roku 2100. 

„Z vybraných RCP scénářů, RCP2.6 relativně nejblíže reprezentuje vývoj klimatu při naplnění tzv. 
Pařížské dohody. Nicméně jeho dosažení je vázáno na poměrně zásadní obrat ve vývoji emisí v průběhu 
příštích 10 let a tomuto obratu přes politické proklamace reálná data nenasvědčují. Naopak z 
krátkodobého pohledu nelze vyloučit ani vývoj emisí podle RCP8.5 a jeho zařazení bylo vedeno i snahou 
poukázat na benefit mitigačních opatření i pro dopady v ČR. Protože však snaha po redukci emisí 
neutuchá, domníváme se, že je nejrealističtější očekávat vývoj emisí podle scénáře RCP4.5. Protože pro 
scénář RCP2.6 byl v době přípravy zprávy k dispozici znatelně menší počet výstupů z regionálních i 
globálních cirkulačních modelů. I proto je většina výstupů připravena pro RCP4.5 a RCP8.5.“3 

Teploty 

„V České republice se na základě všech 
dostupných experimentů zvýší roční teplota 
vzduchu do konce 21. století o 2,0 °C (RCP4.5) 
nebo o 4,1 °C v případě scénáře RCP8.5 a to ve 
srovnání s referenčním obdobím (1981–2010). 
Jak je vidět na obr. 2.5.4, teplota vzduchu se 
bude zvyšovat podobným tempem do roku 2050 
bez ohledu na použitý emisní scénář. (...) Po 
roce 2050 vidíme rostoucí rozdíly mezi emisními 
scénáři. (...) Z této analýzy vyplývá, že do roku 
2050 nastartované změny již prakticky 
nemůžeme ovlivnit. Změna chování člověka bude naopak zcela zásadní pro vývoj klimatu po roce 2050.“4 

„V nejbližší budoucnosti (2021–2040) 
nedojde (podle současných modelových 
výstupů) k výraznému nárůstu počtu tropických 
dnů. Hodnoty odpovídají situaci v posledních 
letech. Větší rozptyl v predikci modelů a jinými 
emisními scénáři je pozorován na konci století. 
Emisní scénář RCP4.5 předpovídá dvojnásobný 
počet tropických dnů oproti období 1981–2010. 
RCP8.5 je v tomto případě ještě více 
pesimistický. Předpovídá, že by mělo dojít k 
nárůstu počtu tropických dní na troj až 
čtyřnásobek současného průměru. To by v praxi 
znamenalo, že situace z let 2015 a 2018 by se 
opakovaly prakticky každoročně a nebyly by pouze výjimkou.“5  
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V letech 2015 a 2018 se v ČR vyskytlo zhruba 30 tropických dnů (dnů s nejvyšší denní teplotou 
přesahující 30 °C), což je klimatickými projekcemi modelováno až pro konec tohoto století, a to podle 
pesimistického emisního scénáře RCP8.5. Pro srovnání, v letech 1961–1990 bylo pozorováno v průměru 
jen 4,4 tropických dní za rok. Současně se snižuje počet mrazových dnů (dnů s nejnižší denní teplotou 
pod bodem mrazu). Ke konci století by pak měl nastat pokles množství mrazových dnů oproti 
současnosti o 35 % až 60 % a v nejpesimističtější variantě až o 70 %. 

Srážky 

„Srážky v České republice jsou velmi variabilní. Suché a vlhké roky/periody/měsíce se významně 
střídají. To je důvod, proč u srážek není vykazován statisticky významný trend. Dochází ale ke změně 
charakteru srážek. Statisticky významně nám roste počet dní s vyššími úhrny srážek, které jsou způsobeny 
většinou bouřkovou činností v letních měsících. Oproti tomu roste počet a délka epizod, kdy prší jen velmi 
málo či vůbec.“6 

„Jak ukazují provedené modelové studie (Štěpánek et al. 2016), v průběhu 21. století lze očekávat 
nárůst frekvence i délky období meteorologického sucha. Riziko déletrvajících a intenzivnějších epizod 
sucha lze přitom očekávat zejména v období od dubna do září (Brázdil et al. 2015b).“7 

Ekonomické dopady a adaptace na změnu klimatu 

Prakticky ve všech sektorech vede změna klimatu mimo jiné k ekonomickým škodám (jak je ukázáno 
v kapitolách níže). Studie tedy pro jednotlivé sektory také odhaduje výši těchto škod a náklady na 
adaptaci (přizpůsobení se) změně klimatu. Vzhledem k rozsahu a náplni studie však nebylo možné pro 
všechny sektory určit absolutní hodnotu finančních škod způsobených změnou klimatu; studie pouze 
předkládá odhady vycházející ze zahraničních studií a odhaduje míru dopadů jednotlivých vlivů na 
jednotlivé sektory. Studie také provádí porovnání nákladů a přínosů adaptačních opatření, tj. jejich 
efektivnosti. 

„Velmi důležitý je fakt, že adaptační opatření nemohou vždy zcela eliminovat očekávané negativní 
dopady klimatické změny, nicméně mohou je v různém rozsahu zmírnit. Proto je nezbytné si uvědomit, že 
navzdory přijetí vhodných opatření může být dopad na ekonomiku negativní, nicméně v mnohem menší 
míře, než by tomu bylo v případě nečinnosti. Obecně platí, že náklady na realizaci adaptačních opatření 
bývají výrazně nižší než náklady v případě nečinnosti (a to i o několik řádů). Přínosy implementace 
adaptačních opatření tedy převažují nad náklady na realizaci. Adaptační strategie předpokládá, že 
případná nečinnost v souvislosti se změnou klimatu by znamenala podstatné socio-ekonomické dopady a 
hospodářské ztráty.“8 
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Očekávané dopady podle sektorů a tematických oblastí 

Lesní hospodářství 

„Mezi hlavní projevy změny klimatu, které jsou pro lesní hospodářství rizikové, patří rostoucí teplota 
vzduchu, a to především teploty v jarním a letním období, pokles srážek v letním období a zvýšená 
evapotranspirace. To vede k vyšší intenzitě sucha, zvýšené frekvenci suchých period a prodlužování jejich 
délky. Tento průběh meteorologických faktorů naše současné hospodářské lesy výrazně oslabuje. Pro 
mortalitu stromů hrají rozhodující roli biotičtí škodliví činitelé, zejména kůrovcovití. Jejich zvýšená aktivita 
vyplývá jednak z oslabené odolnosti dřevin vlivem sucha. Z těchto důvodů na probíhající změny klimatu 
reagují pozitivně a často se dokážou rychle šířit. K rozvratu chřadnoucích lesů může přispět častější výskyt 
bořivých větrů.“9 

Souhrn faktorů jako vyšší teploty, delší 
epizody sucha a delší vegetační období 
prospívá lesním škůdcům, zejména smrku a 
borovice (kůrovci) a jasanu a olše (houbové 
patogeny). Ty napadají již tak suchem 
oslabené stromy, což vede ke kalamitě 
z posledních let. Ke konci století bude kvůli 
změně klimatu možné smrk pěstovat pouze 
ve vyšších polohách českých pohoří (viz 
obrázek). Lze ovšem očekávat, že kromě 
smrku budou v budoucnu napadány i další 
dřeviny, se souvisejícími negativními 
ekonomickými dopady. 

„Doposud přijatá legislativní, organizační a finanční opatření ze strany českého státu nemohou 
zabezpečit žádoucí změnu situace (částka uvolněná na přímý „boj“ proti kůrovcům ve výši 1,15 mld. Kč 
zdaleka neodpovídá potřebám). Lze se proto důvodně obávat, že kůrovcová kalamita se bude ve 
smrkových a regionálně i borových porostech dále šířit. Vzniklé poškození lesů, kterému v krátké době již 
ani teoreticky nebude možno zabránit (zlom případně může nastat pouze příznivějším průběhem počasí), 
dozná takového rozsahu, že jeho prostřednictví Česko doslova vstoupí do evropských dějin lesních 
kalamit.“10  

Kvůli vyšším teplotám a delším epizodám sucha také vytrvale roste riziko požárů. „(…) od roku 1971 
do 2018 statisticky významně roste počet požárů vegetace (tj. včetně lesních požárů) a díky rekordnímu 
roku 2018 tomu tak bylo i v období 1991–2018, kdy došlo ke změně sběru dat. Rostoucí trend, pokud jde 
o počty požárů vegetace, je registrován i v dalších zemích EU, vč. USA.“11 

Pozitivním vlivem na lesy může být naopak prodloužení vegetačního období vlivem vyšších 
průměrných teplot. Celkové ekonomické dopady na české lesy však budou výrazně negativní vzhledem 
k tomu, že bude nutné upustit od pěstování dnes ekonomicky lukrativních druhů, především smrku, a 
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nahradit je ekonomicky méně lukrativními, avšak teplotně odolnějšími druhy. Studie odhaduje roční 
ztráty na lesnické produkci vlivem změny klimatu ve výši 14–50 % současné hodnoty v závislosti na 
emisním scénáři (čím větší změna klimatu, tím vyšší škody). Střední odhadovaná hodnota škod ke konci 
století je 28 % současné hodnoty, tedy 15 mld. Kč ročně.12 

Zemědělství 

V sektoru zemědělství působí podobné negativní faktory jako v sektoru lesnictví, tedy vyšší teploty, 
nižší vodní bilance a častější extrémy počasí. Ke snížení vodní bilance v půdě vede kromě vyšších teplot 
také menší množství sněhových srážek v zimě (dané nižším množstvím mrazových dnů) a delší vegetační 
sezóna (rostliny využívají vodu větší část roku). „V některých oblastech domény lze díky nárůstu vodního 
deficitu v letních měsících očekávat rozdělení vegetační sezóny (pokud nebudou k dispozici závlahy) na 
jarní a podzimní část, přičemž využití půdy v letních měsících bude ve většině let problematické.“13 

Dopady změny klimatu jsou různé v různých oblastech ČR, kdy nejvíce zasažené jsou nížinné výrobní 
oblasti, které doposud patřily na samý vrchol produktivity (např. jižní Morava). „Dopady globální 
klimatické změny na agroklimatické podmínky v ČR způsobí ústup agroklimatických podmínek vymezující 
pícninářskou a obilnářsko-bramborářskou výrobní oblast, a to ústupu zásadnímu a dramatickému. 
Současně s tím se bude zvětšovat plocha s podmínkami oblasti řepařské a kukuřičné (podle některých 
odhadů až na 4/5 území). (...) Změna nastane nikoli během vzdálených desítek let, ale prakticky nastává 
a sledujeme na příkladu Hané její postupný přechod do podmínek kukuřičné výrobní oblasti spojené s 
výrazným propadem produktivity.“14 

                                                           

12 Kapitola 6.1.1 

13 Kapitola 4.2.1.4 
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Ačkoliv na většině 
území dojde vlivem 
vyšších teplot 
k prodloužení efektivní 
délky vegetační sezony, 
nemusí to z důvodu 
dalších výše uvedených 
negativních klimatických 
jevů a nepřipravenosti 
zemědělství na nové 
klimatické podmínky vést 
ke zvýšení výnosů ze 
zemědělství.  

Jedním z ukazatelů, 
který pro oblast 
zemědělství studie 
představuje, je „počet dní 
s vysokou potenciální 
produktivitou“ (viz 
obrázek). Ačkoliv je zde 
rozdíl mezi různými 
modely, ve většině 
případů vede vyšší emisní scénář k plošnému snížení počtu dnů s vysokou potenciální produktivitou. 

Zemědělská produkce ve vyšších polohách bude naopak ze změny klimatu mírně prospívat. „Bohužel 
tyto regiony se svými půdními vlastnostmi a často i konfigurací terénu nemohou vyrovnat potenciální 
výpadek produkce v nižších nadmořských výškách. Navíc hospodaření v těchto oblastech je ovlivněno i 
vyšším výskytem trvalých travních porostů s půdoochrannou a retenční funkcí a přeměna na ornou půdu 
by byla dlouhodobě neudržitelná a v rozporu s udržitelným hospodařením.“ 
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Negativní dopady jsou 
očekávány i v oblasti 
vinohradnictví a ovocnářství, 
které jsou mimo jiné více 
ohroženy tzv. jarními mrazíky, 
tedy suchými mrazy 
přicházejícími po začátku 
vegetační sezony. „V současné 
době je v zemědělských 
oblastech – jižní Moravě a 
Polabí – riziko, že přijde mráz a 
poškodí ovoce, 25 procent. Do 
budoucna se počítá, že to riziko 
bude 60 procent.“15 Toto riziko 
je významně vyšší ve scénáři 
RCP8.5 než ve scénáři RCP4.5, 
a to podle všech modelů. 

Důležitým ukazatelem pro 
oblast vinohradnictví je také 
tzv. Huglingův index stanovující 
vhodnost daných oblastí pro 
pěstování různých odrůd vinné révy. Podle modelování tohoto indexu nebudou v případě scénáře 
RCP8.5 ke konci století rozsáhlé oblasti ČR, včetně jižní Moravy, vhodné k pěstování většiny odrůd vinné 
révy. 

Studie zkoumá i dopad na živočišnou výrobu: „V oblasti živočišné výroby se projevuje jako největší 
zatížení zvyšující se počet několika za sebou jdoucích tropických dnů, což způsobuje teplotní stres 
projevující se např. u skotu nižší dojivostí, hmotnostními přírůsty i schopností reprodukce. Tyto klimatické 
podmínky jsou ale mimořádně nepříznivé i pro akvakultury a tradiční způsoby chovu ryb tak nepochybně 
budou výrazně ovlivněny.“16 

Vzhledem ke komplexnosti a provázanosti sektoru zemědělství a nerovnoměrnému rozložení 
jednotlivých dopadů je velmi obtížné vyčíslit ekonomické dopady nebo náklady na adaptační opatření, 
která většinou probíhají v rámci jednotlivých farem. Studie se v tomto sektoru tedy pouze omezuje na 
všeobecná doporučení nejefektivnějších adaptačních opatření jako jsou změny odrůd, změny načasování 
agronomických aktivit či přechod k šetrnějšímu hospodářství. Ekonomické dopady studie odhaduje 
pouze pro produkci obilovin, pro kterou při oteplení o více než 2 °C je odhadováno každoroční opakování 
škod z roku 2018, které dosáhly výše zhruba 4,8 mld. Kč. Celkové náklady na adaptaci v sektoru obilnin v 
roce 2030 jsou odhadovány ve výši 217 milionů Kč ročně. 

Vodní hospodářství 

„Již v současnosti je možno na některých povodích v České republice sledovat negativní dopady změny 
klimatu na vodní hospodářství, a to v podobě výrazného poklesu odtoku v pozorovaných řadách od roku 

                                                           

15 https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/priroda/klima-data-fakta-o-klimatu_2002060600_jab 

16 Kapitola 4.2 
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1961 (Rakovnicko). Příčinou tohoto negativního jevu je průběžné zvyšování teploty vedoucí k růstu 
evapotranspirace, jež byla po období 1990–2013 na většině území kompenzována růstem srážek, 
nicméně v některých (zatím omezených) oblastech k této kompenzaci dlouhodobě nedochází. Nízké 
průtoky, snížení rychlosti proudění vody a zvýšená teplota vody způsobí, že voda bude mít v řekách a 
vodních nádržích delší dobu zdržení a bude se více prohřívat, což jsou obecně hlavní důvody snížení 
kvality povrchových vod. Očekávané změny hydrologického cyklu a jakosti vody představují nebezpečí 
porušení funkce vodohospodářské infrastruktury a zřejmě povedou ke zvýšeným nárokům na odběry. 
Rostoucí požadavky na vodní zdroje mohou vést ke střetům zájmů mezi odběrateli i ke střetům se 
zájmem ochrany vodních ekosystémů a ekosystémů vázaných na vodní prostředí (MŽP, 2015).“ 

Na obrázku je uvedena 
změna vodní bilance pro 
scénáře RCP4.5 a RCP8.5 
dle projektu CzechAdapt 
(2019), která ukazuje 
pravděpodobnost 
výrazného negativního 
vývoje vodní bilance pro 
většinu scénářů. I zde je u 
většiny modelů evidentní 
rozdíl mezi emisními 
scénáři. 

Důležité je také 
posoudit možný kaskádový 
vliv sucha na technologické 
podmínky a lidské zdraví. 
„V důsledku poklesu 
průtoků je pravděpodobné, 
že budou stoupat 
koncentrace pesticidů ve 
vodních tocích a 
podzemních vodách, což bude pravděpodobně znamenat vyšší koncentrace pesticidů ve zdrojích 
používaných jako vodárenské zdroje. Bude tedy nutné zavádět nové metody (stupně čištění), bez jejich 
zavedení by potenciálně hrozilo ohrožením lidského zdraví s dosud neznámými důsledky. Očekávaný 
častější výskyt sucha povede k častějšímu selhání místních zdrojů (často podzemních vod) v malých 
systémech. Ty v takovém případě budou zastoupeny většími systémy (již v roce 2015 a 2018 docházelo k 
dovážení vody do lokálních vodojemů). To by mohlo znamenat menší vytížení malých zdrojů a tedy 
nejspíše snížení efektivity jejich provozu, což nebude podporovat zavádění nákladných systémů čištění 
pesticidních látek a tudíž při využívání těchto zdrojů nebude docházet k čištění látek kumulovaných a 
setrvávajících v podzemních vodách, zdravotní rizika tedy mohou růst.“17 

Celkové ekonomické náklady je opět obtížné vyčíslit kvůli různorodosti sektoru. Adaptaci sektoru 
vodního hospodářství je však možné vyhodnotit jako prioritní, vzhledem k tomu, že jeho stav ovlivňuje 
řadu dalších sektorů. Náklady na adaptační opatření jsou silně variabilní, např. náklady na propojování 
vodovodů v ohrožených oblastech (např. Rakovnicko) se v současnosti pohybují v řádu stovek milionů 
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korun. Je však odhadováno, že vhodná adaptační opatření pomohou snížit předpokládané škody 
způsobené změnou klimatu (zejména skrz sucha a povodně) až o třetinu. 

Biodiverzita a ekosystémové služby 

„Redistribuce biodiverzity v měřítku globálního ekosystému (biosféry), indukovaná změnou klimatu 
(tzv. range shifts of species), ovlivňuje lidský blahobyt přímo (např. změnami v potravinové bezpečnosti a 
šířením nových patogenů) i nepřímo (např. degradací ekosystémů). Dokumentované globální změny 
vegetačního pokryvu Země indikují bezprecedentní změny distribuce planetárních biomů, naprosto 
nesrovnatelné s jakýmikoliv jinými změnami globálního ekosystému od skončení poslední doby ledové 
(Gonzales et al. 2010). Klimaticky podmíněná redistribuce biodiverzity může směřovat ke vzniku nových 
společenstev a následně k rychlým změnám ekosystémových služeb. V kontextu změny klimatu má z 
ekosystémových služeb patrně největší význam ekosystémová služba „ukládání uhlíku“. Tato 
ekosystémová služba má přitom bezprostřední vazbu na biodiverzitu ekosystémů.“18 

Ekonomické aspekty adaptačních opatření v sektoru biodiverzity je obtížné vyčíslit vzhledem 
k nedostatku dat. „Významnou slabou stránkou v připravenosti České republiky na dopady změny 
klimatu je dosavadní nevýrazná státní podpora monitoringu biodiverzity, cíleně zaměřeného na odborné 
dokumentování probíhajících změn biodiverzity a na modelování scénářů a z nich vyplývajících strategií 
adaptačního a mitigačního chování k udržení biodiverzity.“19 

Případové studie nicméně naznačují, že investice do ochrany ekosystémů a biodiverzity a 
ekosystémově založená adaptační opatření jsou nákladově efektivní, např. studie pro NP Šumava 
odhadla, že získané přínosy z ekosystémových služeb řádově přesahují potřebné náklady na adaptační 
opatření. 

Zdraví a hygiena 

Teplotní extrémy mají přímý vliv na úmrtnost. Zatímco úmrtnost vlivem nízkých teplot se bude 
snižovat v důsledku snížení množství mrazivých dnů, úmrtnost vlivem vysokých teplot se bude zvyšovat, 
zejména ve vrcholcích vln veder. Nejohroženější bude pravděpodobně starší a sociálně vyloučená 
populace, včetně malých dětí. S postupem času dojde ke zvyšování odolnosti obyvatelstva na vysoké 
teploty, kdy mladší ročníky již nebudou postiženy úmrtností následkem vyšších teplot. V současnosti 
však zatím populace na velké teplotní výkyvy adaptovaná není – ve vrcholcích vln veder dochází ke 
zvýšení denní úmrtnosti zhruba 2,5x oproti normálu a současně významně zvýšenému množství 
hospitalizací z jakýchkoliv důvodů. „Na konci 21. století budou dvě třetiny Evropanů vystaveny každý rok 
nebezpečným situacím spojeným s počasím ve srovnání s 5 % v období 1981–2010. Změna klimatu je 
dominantní mechanizmus předpokládaných rizikových trendů odpovídajících za 90 % nárůstu rizika pro 
obyvatele.“20 

„Vyšší teploty také budou nahrávat nemocem a dalším patogenům (např. salmonelóza je významně 
závislá na teplotě). "Dojde k vytvoření podmínek pro množení choroboplodných zárodků v přírodních 
vodách a potravinách. Bude potřebné stanovit přísnější hygienický dozor, včetně vyšetření kontaminace 
surovin a produktů u výrobců potravin a pitné vody, který by nenechával bezpečnost vody a potravin 
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pouze na dobré vůli a dobrozdání výrobce. Zde opět existuje možnost zvýšeného nálezu průjmových 
onemocnění souvisejících s teplotně nezabezpečenou stravou.“21 Současně také v důsledku vyšších teplot 
hrozí rozšíření některých tropických onemocnění v ČR. Západonilská horečka šířená komáry se v ČR 
začíná vyskytovat již v současnosti, zejména na jižní Moravě. 

Změna klimatu má také vliv na výskyt alergenů. „Časným nástupem jara a prodloužením léta se 
prodlužuje pylová sezóna a astmatici mají delší období, kdy dochází ke zhoršování jejich zdravotního 
stavu. Alergií přibývá a bude dále přibývat.“22 Krom toho je také očekáváno zhoršení kvality vod ve 
sladkovodních nádržích používaných ke koupání. 

„Nezanedbatelným negativním dopadem změny klimatu na lidské zdraví je stres. Může to být reakce 
na náhlé změny počasí, nebo očekávání změn, jejichž dosah neumíme odhadnout, protože je neznáme, 
nezabýváme se jimi.“ Sem se řadí i tzv. environmentální úzkost či klimatický žal, poslední dobou čím dál 
častější jevy úzkosti a obav z budoucnosti zasažené dopady změny klimatu.23 

Urbanizovaná krajina 

„Zásadním předpokládaným projevem 
změny klimatu v městském prostředí je 
další zesílení městského tepelného 
ostrova, zejména v případech chybějících 
adaptačních opatření směřujících k 
zvýšení výparu z vodních a zelených prvků 
ve městech. Při očekávaném dalším růstu 
počtu obyvatel velkých měst může 
docházet k větší expozici negativním 
projevům extrémních 
hydrometeorologických jevů včetně 
povodní, vydatných srážek a sucha a 
nedostatku vody. V důsledku výše 
uvedených faktorů může dojít k ovlivnění 
sociálně-ekonomických jevů ve 
společnosti.“24 

Vodohospodářské koncepce měst v ČR 
a odvodňovací systémy, které jsou na nich založené, jsou založeny a dimenzovány na klimatických 
parametrech, které panovaly v době jejich vzniku. Se změnou klimatu a současně pokračující urbanizací 
tyto parametry přestávají platit. Zvyšující se frekvence a intenzita extrémních srážek tedy mohou vést 
k překračování kapacit městských odvodňovacích systémů a zaplavování podzemních prostor, či přetoku 
vod z kanalizace bez jejich čištění. Adaptace na toto riziko je do značné míry otázkou dimenzování 
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drenážních systémů a umožnění zasakování srážkových vod (což bývá často v hustě zastavěných 
oblastech problém). 

Cestovní ruch a kulturní dědictví 

„Se změnou klimatu je nejtěsněji spojen cestovní ruch „sportovně-outdoorový“, který je úzce vázán na 
přírodní podmínky. Přímými vlivy na přírodní podmínky je nejvíce dotčena sezóna zimních sportů. S 
ubýváním počtu ledových a mrazových dní, snížením množství sněhových srážek a zkrácením období se 
sněhovou pokrývkou se zhoršují přírodní podmínky pro zimní sporty vázané na sněhovou pokrývku.“25 

Očekává se, že počet dnů se souvislou sněhovou pokrývkou vyšší než 3 cm se do konce století sníží na 
méně než desetinu současného normálu, a to i v případě mírnějšího emisního scénáře RCP4.5. Nejvíce 
tím budou zasažena právě lyžařská střediska, kde kvůli snižujícímu se množství sněhu bude častější 
potřeba umělého zasněžování a zvýšené nároky na místní vodní zdroje. To současně může zvýšit rizika 
lokálního sucha při nadměrném odběru vody v zimním období a další konflikty se zájmy ochrany přírody. 
Některá níže položená zimní střediska přestanou být provozuschopná zcela; očekává se posun 
nadmořské výšky se sněhovou pokrývkou ze současných 600 m.n.m. na 845 m.n.m. ke konci století. 

Zvýšení teplotních extrémů v létě může vést k snížení poptávky po městské turistice v letních 
měsících. Do velké míry to však může být kompenzováno prodloužením letní sezony do jarních a 
podzimních měsíců, což celkově může vést ke zvýšení příjmů z cestovního ruchu. Očekávány jsou však i 
negativní dopady na vodní turistiku, kde sice dojde k prodloužení letní sezony, avšak současně dojde ke 
zhoršení kvality koupacích vod a současně úbytku vody ve vodních tocích (nižší sjízdnost). 

Současně jsou očekávána zvýšená rizika pro přírodní bohatství závislé na místních hydrologických a 
ekologických parametrech, jako jsou např. rašelinná jezírka, mokřady, vodopády apod., kterým hrozí 
vysychání. Kulturně-historické objekty pak mohou být více ohroženy extrémními projevy počasí jako 
vichřice, přívalové deště, povodně apod. „Nad rámec narušení budov je v případě kulturních památek 
jako Lednicko-valtický areál, či zámek a zahrady v Kroměříži nutné počítat s možnými vlivy změny klimatu 
na zahrady a parky, jež jsou jejich nedílnou součástí, ať již z hlediska změn podmínek pro růst rostlinných 
druhů a nároků na jejich údržbu.“26 

Průmysl a energetika 

„Služby a podnikání v oblasti průmyslu a energetiky (včetně chemického, těžebního, automobilového 
a dalších typů) na území ČR již jsou a do budoucna s jistotou budou ovlivňovány a také ohrožovány 
dopady změny klimatu, a to jak přímo, tak nepřímo.“27 Již nyní se setkáváme s ohrožením kontinuity 
provozu, zejména v oblasti energetiky, kvůli vysokým teplotám či nedostatku vody (odstavení tepelných 
elektráren z důvodu nedostatečného chlazení). Krom toho také roste riziko havárií způsobených 
přírodními jevy (vichřice, bouřky, apod.), a to nejen v oblasti energetiky, ale i např. v chemickém 
průmyslu. 

Průmysl a energetika jsou nejen ohroženy změnou klimatu, ale současné také ke změně klimatu samy 
přispívají. Nutnost omezovat emise skleníkových plynů v souladu s mezinárodními dohodami (jako např. 
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Pařížská dohoda nebo vnitřní směrnice EU) tedy nutně také bude mít na tuto oblast dopady. „ČR a její 
průmysl a energetika [může být] po roce 2040 nucena reagovat jinak, než je naznačeno v aktuální 
koncepci SEK do roku 2040 (například nouzově investovat do výstavby dalších jaderných elektráren s 
dostatečnou odolností vůči hydrometeorologickým extrémům, urychleně zavádět obnovitelné zdroje, 
reagovat vyšším importem energie apod.), aby byla zajištěna úroveň a kvalita současných a budoucích 
služeb. V důsledku příliš pomalé adaptace na klimatickou změnu a pomalého přechodu na nízkouhlíkovou 
energetiku může ČR a její průmysl ztratit současnou (i budoucí) konkurenceschopnost v porovnání se 
sousedními zeměmi EU.“28 

Doprava 

Vzhledem k tomu, že vodní a letecká přeprava mají v ČR jen omezený význam, rizika změny klimatu 
jsou relevantní hlavně pro silniční a železniční dopravu. Pro všechny druhy přepravy, ale nejvíce pro 
dopravu silniční, představují riziko zejména zvyšující se četnost extrémů spojených se srážkami (bouřky 
s přívalovými dešti, povodně apod.), způsobující škody na silniční infrastruktuře (poškození/podemletí 
vozovky, překážky na komunikaci atd.). Extrémní teploty mají pak vliv na pozornost řidičů a komfort 
cestujících a způsobují méně závažná, i když často rozsáhlejší, poškození dopravní infrastruktury 
(degradace povrchu vozovky, kroucení kolejí, poškození mostních konstrukcí).29 

Vedlejším dopadem změny klimatu na dopravu je snižování nákladů na zimní údržbu komunikací 
vzhledem ke snižování počtu mrazových dnů. Proti tomuto pozitivnímu jevu však bude působit zvyšování 
nákladů na opravy komunikací vzhledem k působení výše popsaných narušujících jevů. 

Doprava podobně jako průmysl a energetika také ke změně klimatu sama přispívá. Část mitigačních 
opatření tedy bude muset být zamířena i na oblast dopravy. Roli bude hrát i zvyšování množství energie 
nutné pro provoz dopravy vzhledem k vyšší míře využívání klimatizace jako dopad zvyšování teplot. 

Mimořádné události a ochrana obyvatelstva a životního prostředí 

„Je prokázáno, že intenzita i četnost extrémních projevů počasí v současné době vzrůstá, a i jejich 
následky jsou stále závažnější. Lze očekávat, že paralelně poroste četnost a intenzita takto vyvolaných 
mimořádných událostí a krizových situací.“30 Že se skutečně zvyšuje množství extrémních projevů počasí 
a nejde pouze o zlepšování záznamů o těchto jevech svědčí fakt, že množství geomorfologických 
katastrof (zemětřesení, vulkanická činnost, tsunami) zůstává konstantní. Trend škod způsobených těmito 
extrémními jevy dlouhodobě roste. 

„Extrémní i jiné povětrnostní nebo klimatické události ovlivňují zranitelnost budoucími extrémními 
událostmi tím, že mění odolnost, schopnost patřičné reakce a schopnost adaptace. Zejména kumulativní 
účinky katastrof na místní a regionální úrovni mohou výrazně ovlivnit možnosti obživy, zdroje a kapacity 
společnosti a komunit připravit se a reagovat na budoucí katastrofy.“31 Některé klimatické extrémy 
(např. sucha) mohou být i důsledkem nahromadění událostí, které samy nejsou extrémní.  
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Mnoho extrémů počasí je i nadále výsledkem přírodní klimatické variability. Měnící se klima však 
vede ke změnám ve frekvenci, intenzitě, prostorovém rozsahu, trvání a načasování extrémního počasí a 
zvyšuje tak dopady těchto přirozených výkyvů počasí. 

Mezi hlavní očekávané dopady a rizika změny klimatu pro obyvatelstvo patří zejména: 

• zvýšená četnost, intenzita a rozkolísanost meteorologických jevů jako dlouhodobého sucha, 
extrémních teplot či vydatných srážek, 

• zvýšená četnost povodní a přívalových povodní, 

• zvýšená četnost lesních a jiných požárů, 

• postupný nárůst průměrných ročních teplot o 2 °C a více, postupné ubývání nebo změny 
rozložení srážek, vedoucí ve svých důsledcích k ohrožení ekosystémových služeb, 

• sekundární dopady jako přírodními jevy vyvolané technologické havárie, tzv. „NATECH“ 
(Natural Hazards Triggering Technological Disasters),  

• následné projevy dopadů změny klimatu i mimo území ČR jako např. migrační vlny nebo 
ohrožení surovinové a potravinové bezpečnosti. 
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