
CS-CZ

–
–

–

Děti
Cestování autem nebo letadlem

4

7

CO2

Odraz

Sluneční
záření

Infračervené 
záření

Skleníkov
ý efekt

15 °C

-18 °C

°C

Skleníkový efekt

13



Sada 1

www.climatefresk.org7

Lidské aktivity (výroba věcí, vytápění či
klimatizování domovů a budov, cestování

autem či letadlem...) spotřebovávají
spoustu energie. To vede ke zvyšování

množství CO2 ve vzduchu.

Sada 1

www.climatefresk.org13

Posledních 100 let se skleníkový
efekt zvyšuje kvůli CO2 a metanu

v ovzduší. To způsobuje
oteplování Země.

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

–
–

–

Jak hrát

Přemýšlení Kreativní část Prezentace Shrnutí

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

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

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

Sada 1

www.climatefresk.org4

Auta a letadla potřebují palivo na 
svůj provoz. Spalování paliv

vyráběných z ropy vypouští CO2.



Tání mořského ledu

18
Photo : NASA

Nárůst teploty

21 °C

Používání vytápění nebo klimatizace

3

Tání ledovců
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Sada 2

www.climatefresk.org3

Klimatizace a vytápění
spotřebovávají energii. Proto 
jejich používání způsobuje

vypouštění CO2.

Sada 2

www.climatefresk.org16

Ledovce se nacházejí v horách (např. v 
Alpách nebo Himalájích), ale také v 
Grónsku nebo na Antarktidě. Kvůli

zvýšené teplotě vzduchu však tají. To 
přidává více vody do moří a tím se 

zvedá jejich hladina.

Sada 1

www.climatefresk.org18

Tání mořského ledu nevede ke
zvýšení hladiny moří. Stejně jako
tající kostka ledu ve sklenici vody

nezpůsobí její přetečení.

Sada 1

www.climatefresk.org21

Kvůli skleníkovému efektu už 
teplota na zemi vzrostla o 1 °C a 

bude růst dál, což může mít 
závažné důsledky na naši planetu. 



Oteplování oceánů

17

1) Vypařování

2) Mraky

3) Déšť

4) Řeky

Narušování vodního cyklu

20

Povodně

26

Vlny veder

36



Sada 2

www.climatefresk.org26

Narušení vodního cyklu může
způsobit častější deště. Když

najednou hodně prší, může dojít k 
povodním.

Sada 2

www.climatefresk.org36

Jedním z důsledků zvyšování 
teploty jsou častější vlny 

veder.

Sada 2

www.climatefresk.org17

Oceán (a všechna moře) absorbují většinu
tepla vytvořeného přídavným skleníkovým

efektem. To způsobuje, že se voda v 
oceánech ohřívá. Když je voda teplejší, její

objem se zvětšuje. 

Sada 2

www.climatefresk.org20

Vodní cyklus popisuje souvislosti 
mezi vypařováním vody, tvorbou 
mraků, deště, řek, apod. Když se 
země a oceány oteplují, více vody 
se vypařuje a cyklus je narušen.
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Nakupování Jím maso

8

Zvyšování hladiny moře

22

Biodiverzita
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Sada 3

www.climatefresk.org22

Hladina moře roste kvůli tajícím 
ledovcům.

Sada 3

www.climatefresk.org25

Zvířata a rostliny jsou zasaženy 
změnami teplot a narušováním 

přirozeného koloběhu vody. Některé 
druhy již vymírají.

Sada 3

www.climatefresk.org2

Vše, co nakupujeme, pochází z 
průmyslu (výrobní a montážní

závody atp.), který vypouští spoustu
oxidu uhličitého (CO2).CO2 je 

skleníkový plyn.

Sada 3

www.climatefresk.org8

Krávy jsou přežvýkavci. Vypouštějí
metan, když prdí a říhají (krkají). Metan

je skleníkový plyn, stejně jako CO2. 
Jenže je mnohem silnější. Chov kuřat

vypouští méně CO2 než chov krav.



Sucha

30

Produkce potravin
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Mořské záplavy

33

Cyklóny

34



Sada 3

www.climatefresk.org33

Mořská záplava je povodeň způsobená
rostoucí hladinou moře.Pobřežní vesnice a 

města mohou kvůli stoupání mořské
hladiny v blízké budoucnosti přestat

existovat.

Sada 3

www.climatefresk.org34

Cyklóny využívají energii ohřátých 
vod z hladiny oceánu. Proto když se 

vzduch a voda oteplují, cyklóny 
zesilují a zesilují. Jejich síla roste 

kvůli klimatické změně.

Sada 3

www.climatefresk.org30

Narušení vodního cyklu může 
způsobit sucha.

Sada 3

www.climatefresk.org32

Produkce potravin např. v 
zemědělství může být narušena

teplotou, suchy, cyklóny i 
povodněmi.



Hladomory
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Klimatičtí uprchlíci
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–
–

–

Naskenujte a 
připojte se k nám!

Organizace „La Fresque du Climat“:
+33 7 52 10 59 44 / 

contact@climatefresk.org

Autor 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 v rámci 
organizace. Kompletní licence je k dispozici na 

www.fresqueduclimat.org/licence/. Platit lze na: www.fresqueduclimat.org/fees/

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

Klimatickou mozaiku vyvinul Cédric Ringenbach. Její šíření
zajišťuje nezisková asociace „La Fresque du Climat“.

Čeština

CS-CZ
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Správné řešení

Správné řešení

https://prezi.com/view/8C2fH8aPW1BpB05U0RQw/
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Sada 3

www.climatefresk.org37

Když vyprodukujeme méně
jídla, mohou nastat hladomory 

(lidé nebudou mít co jíst).

Sada 3

www.climatefresk.org39

Hladomory, povodně a sucha 
nutí stále více lidí opustit své 
země a hledat nové domovy.


