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Diskuzi začal Radim Tolasz představením fyzikálních 
zákonitostí zemského klimatického systému. Upozornil, že 
není správné sledovat z klimatického systému pouze jednu 
část, ale že je třeba jej zkoumat celistvě. Poté ukázal, jak 
funguje skleníkový efekt a jak člověk svojí činností přispěl 
za posledních 200 let k nárůstu průměrné teploty, která nyní 
roste stále rychleji. Podle Tolasze máme nyní dvě možnosti, 
které musí jít ruku v ruce. Zaprvé snižovat emise 
skleníkových plynů, které vypouštíme do atmosféry, a 
zadruhé se lépe starat o krajinu, jelikož zdravá krajina vede 
k zachytávání emisí oxidu uhličitého.  

Romana Březovská poté přiblížila účastníkům 
problematiku adaptace na změny klimatu a aktivity, které v 

tomto ohledu již probíhají, a to na globální, evropské i české 
národní úrovni. Aktivity probíhají také na úrovni měst, např. 
těch, která se připojila k Paktu starostů a primátorů. Podle 
Březovské je pro adaptaci zásadní, jak obděláváme půdu a 
jak je poté krajina schopná na změny klimatu reagovat.  

Tomáš Obšívač pak ve svém příspěvku zdůraznil, že 
klimatická krize se odehrává tady a teď a již dávno to není 
jen hrozba vzdálené budoucnosti. Česká republika se navíc 
otepluje rychleji, než jak roste průměrná globální teplota. 
Projevuje se to např. vysycháním přehrad a usycháním lesů. 
Hrozí nám také nedostatky určitých zemědělských plodin. K 
tomu se přidává vymírání živočišných druhů – např. v 
Německu za posledních 30 let vyhynuly 3/4 všeho hmyzu. I 
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• Dne 23. října 2019 se v Olomouci uskutečnila jedenáctá debata z cyklu Climate Talks. Tématem 

debaty byly “Dopady klimatické změny v České republice: co můžeme dělat?” 

• Pozvání do diskuze přijali: Radim Tolasz (Český hydrometeorologický ústav), Romana 
Březovská (Ministerstvo životního prostředí) a Tomáš Obšívač (Extinction Rebellion Česká 
republika). 

• Projekt je organizován Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM ve spolupráci s pražskou 
pobočkou Heinrich-Böll-Stiftung a pod záštitou Informačního centra OSN v Praze. 
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podle Obšívače je proto pro zlepšení situace kromě 
snižování emisí zásadní také naše starost o přírodu a snaha 
o zastavení ekologické krize.  

Po úvodních slovech následovala diskuze s publikem. 
Řeč přišla na témata jako (ne)dostatečnost cílů české státní 
politiky ochrany klimatu a jejich naplňování, decentralizaci 
energetické soustavy či jak kůrovcová kalamita do 
budoucna ovlivní schopnost českých lesů pohlcovat uhlík. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


