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Mezi fosilní paliva patří uhlí, ropa a 
zemní plyn. Používají se hlavně ve

stavebním sektoru, dopravě a 
průmyslu. Při spalování dochází k 

produkci CO2.
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CO2 (neboli oxid uhličitý) je 
nejvýznamnější antropogenní (tj. 

spojený s lidskou činností) skleníkový
plyn z hlediska emisí. Tyto emise

vznikají na základě využívání fosilních
paliv a odlesňování.

–
–

ShrnutíPrezentaceKreativní částPřemýšlení

Časový rozvrh: jedna hodina na rozmístění karet, jedna hodina na dotvoření
mozaiky a jedna hodina na prezentaci a společnou diskusi o tom, co jsme se 
dozvěděli.

Vždy nejprve umístěte všechny karty z jedné sady, teprve poté přejděte k další
sadě.

Cílem hry je v týmu rozmístit karty ve správném pořadí příčin a důsledků různých
jevů a znázornit souvislosti mezi nimi pomocí šipek.

Pro jeden tým (6 až 8 osob) potřebujete jeden balíček karet, papír o rozměrech 1 
x 2 m, tužky, gumy, barevné fixy a lepící pásku.

Průběh hry
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Tady to všechno začíná…
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Tání pobřežního ledu nezvyšuje hladinu 
moře (stejně jako tající kostka ledu 

nezpůsobí přetečení sklenice).
Ovšem tím, jak ubývá led, zvětšují se 

tmavé plochy vody a ty pohlcují mnohem 
více slunečních paprsků než bílý led.
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Od roku 1900 se hladina moře 
zvýšila o 20 cm. Zvýšení hladiny 

moře je způsobeno tepelnou expanzí 
oceánských vod a táním ledovců a 

ledových příkrovů.
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Skleníkový efekt je přirozeným jevem (mimochodem
největší procento skleníkového efektu představuje

vodní pára). Bez skleníkového efektu by byla planeta
o 33 °C chladnější a život takový, jaký ho známe, by 

nebyl možný.
Ale CO2 a další skleníkové plyny související s lidskou
činností zvyšují přirozený skleníkový efekt a způsobují

klimatickou nerovnováhu.
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Zde máme na mysli průměrnou povrchovou 
teplotu Země. Od roku 1900 se zvýšila o 1°C. 
Dle různých scénářů by nárůst teploty mohl do 

roku 2100 dosáhnout 2°C až 5°C. Na konci 
poslední doby ledové byla průměrná teplota 
pouze o 5°C nižší než dnes ... a deglaciace 

trvala 10 000 let!



2
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Odvětví dopravy je vysoce 
závislé na ropě. Z dopravy 

pochází 15% emisí skleníkových 
plynů.
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Odlesňování spočívá v kácení 
nebo vypalování stromů nad 
rámec schopnosti lesa porost 

obnovit. Za 80% odlesňování je 
odpovědné zemědělství.
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Průmysl využívá fosilní paliva a 
elektřinu. Produkuje 40% celkové 

emise skleníkových plynů.
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Užívání staveb (pro bydlení a 
komerční využití) spotřebovává 

fosilní paliva a elektřinu. 
Produkuje 20% celkové emise 

skleníkových plynů.
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Přibližně polovinu našich emisí CO2

zachycují přírodní propady uhlíku. 
Druhá polovina zůstává v atmosféře; 
koncentrace CO2 ve vzduchu se za
150 let zvýšila z 280 na 410 ppm 

(jednotek na milion).
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Polovinu CO2, který každoročně vytvoříme, 
absorbují tzv. propady uhlíku:

- 1/4 absorbuje vegetace (díky fotosyntéze)
- 1/4 absorbují oceány

Druhá polovina zůstává v atmosféře.
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Zemědělství neprodukuje vysoké množství CO2, 
ale je zodpovědné za emise velkého množství 
metanu (krávy, rýžová pole) a oxidu dusného 

(hnojiva).
Ze zemědělství celkově pochází 25% emisí 
skleníkových plynů, pokud do něj zahrneme 

indukované odlesňování.
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CO2 není jediným skleníkovým
plynem. Kromě dalších jsou to 

metan (CH4) a oxid dusný (N2O), 
dva plyny emitované převážně

zemědělskými činnostmi.
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Tento graf vysvětluje, co se děje s 
energií nahromaděnou na Zemi v 

důsledku radiačního působení: 
ohřívá oceány, způsobuje tání ledu, 

rozptyluje se do země a ohřívá 
atmosféru.
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Radiační působení představuje nerovnováhu, 
způsobenou lidskou činností, mezi energií, která

každou sekundu dopadá na Zemi a energií, 
která se uvolňuje. Dle Páté hodnotící zprávy

Mezinárodního panelu pro změnu klimatu
(IPCC) je radiační působení na hodnotě 2,3 

W/m² (Watt na metr čtvereční).
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Když se CO2 rozpustí v oceánu, změní
se na kyselé ionty (H2CO3 a HCO3-). To 

má za následek okyselování oceánů
(klesá hodnota pH).
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Se spreji toto nemá nic společného. 
Aerosoly jsou typem místního znečištění, 

které pochází z neúplného spalování 
fosilních paliv. Jsou škodlivé pro lidské 

zdraví a mají za následek záporné 
radiačnímu působení (mají ochlazující vliv 

na pozemské klima).



Tání ledovců

16

Zvýšení teploty vody

17

Tání ledového příkrovu

19
Zdroj: IPCC

+7m

+54m

Narušení koloběhu vody

Změny ve srážkovém úhrnu dle scénáře RCP 8.5 (emisní 
scénář) v letech 2081-2100 ve srovnání s lety 1986-2005.20
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Kontinentální ledovce (neboli ledové příkrovy) 
se nacházejí v Grónsku a na Antarktidě. Pokud
úplně roztají, způsobí zvýšení hladiny oceánů o 

7 metrů u Grónska a o 54 metrů u Antarktidy. 
Během poslední doby ledové byl ledový příkrov

tak velký, že hladina moře byla o 120 m níže
než dnes.
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Jestliže se voda v oceánech a atmosféra 
ohřívají, zvyšuje se odpařování vody nad 

povrchem oceánů. To znamená více 
dešťových mraků a více deště. Odpařování 

vody na pevnině má ale za následek 
vysychání půdy.
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Téměř všechny ledovce ubývají. 
Stovky z nich zmizely zcela. 

Ledovce přitom mají regulační 
úlohu v dostupnosti sladké vody.
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Oceány absorbují 93% energie 
nahromaděné na Zemi. Jejich 
teplota se zvýšila zejména v 

horních vrstvách. Ohříváním se 
plocha vody rozšiřuje.
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Narušení koloběhu vody může znamenat 
jak více vody, tak méně vody. Více vody 
může vést k záplavám. Pokud je půda 

vysušena dlouhodobým suchem, situaci to 
ještě zhoršuje, protože půda vodu nezadrží 

a ta odteče.
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Pteropodi a kokolitky jsou základem 
oceánského potravinového řetězce. 
Pokud zmizí, je ohrožena veškerá 

biodiverzita moří. Oteplování 
oceánských vod také ohrožuje 

mořskou biodiverzitu.
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Když poklesne hodnota pH, ztíží se 
kalcifikace - tj. tvorba vápenatých

schránek živočichů.
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Zvířata a rostliny jsou ovlivněny
změnami teplot a narušením

přirozeného koloběhu vody. Mohou
migrovat, vyhynout a nebo, což je 
vzácnější, se mohou přemnožit.



Cyklóny
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Narušení koloběhu vody může 
znamenat jak více vody, tak méně 

vody. Méně vody znamená sucho. V 
budoucnosti bude sucho 

pravděpodobně častějším jevem.

Set 4

www.climatefresk.org33

Cyklóny a změny počasí přinášejí vítr (tedy
vlny) a způsobují pokles tlaku. Pokles tlaku o 

1 hektopascal znamená vzestup hladiny
moře o 1 cm. Cyklóny proto mohou způsobit
pobřežní záplavy, které jsou ještě zesílené

vzestupem hladiny moře způsobeným
globálním oteplováním.
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Cyklóny využívají energii ohřátých 
vod z hladiny oceánu. Kvůli 

globálnímu oteplování nabírají na 
síle.
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Pteropodi jsou druhem 
zooplanktonu a kokolitky druhem 

fytoplanktonu. Tyto organismy mají 
kalcitovou schránku.



Přenos nemocí
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Pokles zemědělské produkce
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Lesní požáry
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Zemědělská produkce může být
ovlivněna teplotou, suchem, 
extrémními povětrnostními
podmínkami, záplavami a 

zaplavováním mořem (např. delta 
Nilu).
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Lesní požáry vznikají snadněji
během období sucha a veder.
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Kvůli globálnímu oteplování zvířata
migrují. Některé z nich přenášejí

nemoci a mohou se dostat do 
oblastí, kde není populace vůči

těmto nemocem imunní.
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Zdroje pitné vody jsou ovlivněny 
změnami srážek a táním ledovců, 

které regulují toky řek.



Vlny veder
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Hladomory, migrace přenašečů
nemocí, vlny veder a ozbrojené

konflikty mohou ovlivňovat lidské
zdraví.
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Představte si, že žijete na místě, které 
zázračně uniklo klimatickým změnám. 

Několik miliard lidských bytostí by s 
vámi mohlo chtít tento prostor sdílet.
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Jedním z důsledků zvyšování
teploty jsou častější vlny veder.
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Hladomory mohou být způsobeny 
poklesem zemědělské produkce a 

snížením biodiverzity moří.



Ozbrojené konflikty
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Permafrost
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Metanové hydráty
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Metanové hydráty (neboli metanové
klatráty) jsou formou ledu na dně

oceánu, podél kontinentálních svahů, 
který zachycuje molekuly metanu. Při
teplotě vyšší než 2°C se mohou stát

nestabilními.

–
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Naskenujte a 
připojte se k nám!

Kontaktujte organizaci „La 
Fresque du Climat“ (Climate Fresk)
contact@climatefresk.org

Kontaktujte autora Cédric 
Ringenbach:
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

Použití této hry pro komerční účely je povoleno a podléhá zaplacení
10% licenčního poplatku nebo 3 EUR na účastníka v případě
interního použití. Kompletní licence je k dispozici na 
www.climatefresk.org/licence/. 
Platit lze na: 

Použití této hry pro nekomerční účely je chráněno licencí Creative 
Commons BY-NC-ND.

Mozaiku klimatu vyvinul Cédric Ringenbach. Jeho distribuci 
zajišťuje nezisková asociace „La Fresque du Climat“.

Czech

CZ-ČJ
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Takhle bychom to neměli nechat 
skončit…

Set 5

www.climatefresk.org41

Permafrost je trvale zmrzlá půda. Rozmrazování
permafrostu vede k rozkladu organické hmoty

dříve zmrazené pod zemí, což je jev, při kterém
se uvolňuje metan a CO2 do atmosféry. Při

teplotě nad 2°C je téměř jisté, že se tento jev
zrychlí a klimatické změny se stanou

nekontrolovatelnými.


