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Partnerem stránky je

Ing. Josef Kubiš

V  současné době je módní 
zveličovat problémy s  aktu-
álním počasím a  jakékoliv 
změny vydávat za katastrofu 
pro celé lidstvo. Manipuláto-
ři s  veřejným míněním nám 
předkládají jen části pravdy 
a  některá fakta zamlčují. Ač 
je to podivné, tak v dnešní do-
bě nadbytku informací se lidé 
nechají snáze zmanipulovat. 
Podle fi lozofa Daniela  C. De-
nnata jsme se dostali do „po-
stpravdivé doby“, kdy jsme 
ztratili respekt k  objektivní 
pravdě na základě ověřitel-
ných faktů. Většina z pohodl-
nosti pravdu nehledá a  přidá 
se k většinovému proudu, kte-
rý je manipulován.

Změny klimatu probíhají 
na naší Zemi neustále, dávno 
před vznikem lidské civilizace, 
i  když následný růst populace 
má také vliv. Zhruba před deseti 
tisíci lety, kdy vzniklo země-
dělství, bylo na Zemi přibližně
10 milionů lidí. V roce 1800 by-
la první miliarda, v  roce 1900 
již dvě a  za dalších 100  let již 
7,5 mld. Dnes již větší polovina 
žije v  městských aglomeracích 
a  to znamená devastaci krajiny, 
vznik asfaltových a betonových 
ploch, kde se voda nevsákne do 
půdy a odteče rychle až do moře 
a  rozpálené plochy zvyšují tep-
lotu a sucho v krajině.

Jen v okolí Prahy ubylo od ro-
ku 1990 kolem pěti tisíců hekta-
rů zemědělské půdy a přeměnilo 
se v betonové plochy. Rozehřá-
tý vzduch nad Prahou přitahu-
je bouřky, častěji zde prší, ale 
okolní krajina trpí suchem. Dal-
ší problém je v masivní spotře-
bě fosilních paliv, které zvyšují 
podíl CO2 v ovzduší, a tím zvy-
šují skleníkový efekt a oteplová-
ní Země. Přitom tzv. ochránci 
životního prostředí jsou proti 
náhradě fosilních paliv energií 
z obnovitelných zdrojů.

V  ČR se v  přepočtu energie 
z  ropy, zemního plynu a  uhlí 
spotřebuje na 1 obyvatele den-
ně kolem 3 litrů nafty. Energie 
1 litru nafty se rovná zhruba 
celodenní těžké práci jednoho 
člověka. Má to ale negativní 
důsledek, že se uvolňuje uhlík, 
který byl vázán v zemi.

Diskutabilní podíl
Z  hlediska celkové změny 

globálního klimatu je podíl člo-
věka diskutabilní a  myslím si, 
že je záměrně zveličován. Da-
leko větší vliv na klima Země 
mají astronomické cykly sluneč-
ní soustavy. Excentricita oběhu 
Země kolem Slunce má cyklus 
100 tisíc let, kolísání náklonu 
zemské osy 40 tisíc let, sluneč-
ní aktivita 11 tisíc let. Vliv na 
počasí má i  Měsíc, který vzni-
kl po srážce Země s  planetou 

Sea, kdy se vychýlila zemská 
osa, a  toto vychýlení způsobu-
je střídání ročních období, její 
stabilizaci zajišťuje přitažlivost 
Měsíce. Původně byla rotace 
Země rychlejší a  den trval jen 
6  hodin, mořský příliv byl vy-
soký až 300 m a  spoluvytvářel 
reliéf krajiny.

Protože se ale Měsíc vzdaluje 
od Země každý rok o  4 cm, je 
dnes vzdálen 400 tisíc km, ro-
tace Země s  růstem jeho vzdá-
lenosti se zpomalila a  den trvá 
24  hodin, mořský příliv je vy-
soký jen 14 m. Podnebí na Zemi 
ovlivňují i  ostatní planety naší 
sluneční soustavy. Souběh vzdá-
lenosti Země od Slunce a náklon 
její osy mají pravděpodobně vliv 
na vznik ledových dob. Vliv má 
i kosmické záření, které na nás 
dopadá. Toto jsou všechno vli-
vy, které se z největší míry po-
dílejí na změnách klimatu a lid-
ská činnost má pravděpodobně 
jen nepatrný podíl.

V  historii Země, která trvá 
4,5 miliardy let, došlo několi-
krát vlivem srážky naší planety 
s  velkými meteority k  velkým 
katastrofám, kdy byl téměř zni-
čen veškerý život na Zemi, např. 
dinosauři před 65 miliony let.

Pravidelně po 100 tisíci letech 
se v  posledním období střídaly 
doby ledové s kratšími a teplej-
šími dobami meziledovými. Po-
slední doba ledová skončila asi 
před 17 tisíci lety, kdy se zemská 
osa přiklonila ke Slunci a  více 
se zahřívala severní polokoule. 
Vznikl Golfský proud,  který za-
hřívá Evropu více o 5–6 °C, roz-
távaly ledovce a oteplení Evropy 
pravděpodobně zavinilo vyhy-
nutí Neandrtálců. Kolem roku 8 
tisíci př. n. l. se zvedla hladina 
moří o  120 m. Přílivová vlna, 
pravděpodobně po proražení 
obřího jezera v Severní Ameri-
ce, zaplavila přímořské oblasti 
na celém světě a  dochovala se 
ve všech kulturách jako potopa 
světa. Zvednutím hladiny moří 
se oddělila Anglie od Evropy, 
Asie od Ameriky, vznikly indo-
néské ostrovy. Severní Afriku 
zasáhly monzunové deště a Sa-
hara se proměnila v úrodný kraj 
plný zeleně a zvěře.

Význam vody
Zhruba před 6 tisíci lety př. 

n. l. se zemská osa vrátila do 
původní polohy a  nastala další 
změna klimatu. Na Zemi se za-
čaly rozšiřovat pouště, Sahara 
postupně vyschla. Začal první 
exodus lidí za vodou. Vznikly 
první městské státy v  povodí 

velkých řek jako Egypt, Mezo-
potámie, Indie a  Čína. Vznik 
městských států umožnil bu-
dování závlahových soustav 
a  z  člověka lovce a  sběrače se 
zrodil první zemědělec. Od této 
doby máme již písemné zázna-
my o  změnách klimatu a  jejich 
vlivu na lidskou společnost. 
Kolem r. 1200 př. n. l. postihlo 

oblast východního středomoří 
a středního východu značné su-
cho, nastalo tzv. temné období. 
Do pohybu se daly tzv. mořské 
národy a  došlo k  zániku zdej-
ších kultur  – Mykény, Kréta, 
Chetité či Egypt a do této doby 
se datuje zánik Atlantidy. Zhru-
ba od 6. století př. n. l. se poča-
sí v této oblasti zlepšilo a došlo 
k  dalšímu rozvoji společností, 
Mezopotámie, Egypt, antické 
Řecko a později Řím.

Další větší změna přišla na 
rozhraní 5. a 6. stol. n. l. a  by-
la způsobena výbuchem sopek 
Kratatoa a  Ilopango. Výbuch 
vynesl do atmosféry popel, 
který zahalil Slunce a  silně se 
ochladilo. V  Evropě zamrzl 
Rýn, Germáni houfně překročili 
řeku a  způsobili zánik Římské 

říše. Nastala tzv. vulkanická 
zima, chlad, vlhko, neúrody 
a  nastal hladomor. To zapří-
činilo velké stěhování národů 
v celé Evropě. Evropská krajina 
postupně zarostla hustými lesy, 
rozšířili se vlci a medvědi. Mezi 
lidmi se šířil strach, který měl 
vliv na rychlém rozšiřování ná-
boženství. Od začátku 9. století 

se podnebí v Evropě opět změ-
nilo, tentokráte k lepšímu. Otep-
lil se Golfský proud, v  Evropě 
tály ledovce, Vikingové osídlili 
Island a  Grónsko  (Grúnland  – 
Zelená země). Značně stoupla 
teplota, u  nás se rozšířilo pěs-
tování teplomilných rostlin, 
réva vinná, melouny, někdy 
byly i  dvě sklizně do roka. To-
to  období trvalo až do poloviny
14. století, Evropa zažila nevída-
ný rozvoj, toto období prosperi-
ty odpovídá zhruba vzniku čes-
kého státu a době Přemyslovců.

V  polovině 14. století došlo 
zase ke zhoršení, nastala tzv. 
Malá doba ledová, která trvala 
s  přestávkami zhruba 500  let, 
až do poloviny 19. století. Prud-
ké změny byly vyvolány opět 
silnými výbuchy sopek na Is-

landu, Indonésii, Střední Ame-
rice. V Evropě se ochladilo, ve 
Skandinávii, Islandu, Grónsku 
a  Alpách se rozšiřovaly ledov-
ce, v Holandsku zamrzalo moře 
a Holanďané vynalezli brusle.

Vznikaly hladomory, které 
vyvolávaly nepokoje (husité 
u  nás), selské bouře a  války. 
V  době třicetileté války Švé-
dové měli hlad, a  tak vyrazili 
válčit do Evropy za potravou 
a kořistí. Evropou se zase začal 
šířit strach o život, začaly hony 
na čarodějnice. O tomto období 
se uvádí, že poklesl počet oby-
vatel v celé Evropě o jednu tře-
tinu. Po roce 1850 přišlo oteple-
ní, které trvá dodnes. Z  těchto 
údajů je vidět, že ke změnám 
klimatu docházelo vždy, dávno 
před současným vlivem z  roz-
voje lidské společnosti. Je spíše 
potřeba hledat cesty, jak se tomu 
přizpůsobit než hledat cestu, jak 
ovlivňovat změnu klimatu.

Nic výjimečného
Na základě ověřitelných fak-

tů, které máme za posledních 
zhruba 20 tisíc let je zřejmé, že 
současné změny nejsou ničím 
výjimečné. Není pro nás pro-
blémem částečné zvýšení tep-
loty, problém je nedostatek vo-
dy. Největší nedostatek vody je 
v Severní Africe a na Středním 
východě. Tento problém ale pro-
hloubil prudký nárůst populace. 
V  roce 1950 měl Egypt 22 mil. 
obyvatel, v roce 1980 na 42 mil. 
a v  roce 2012 již 82 mil. Zhru-
ba za dvě generace vzrostl počet 
4x, stejný nárůst zaznamenávají 
všechny muslimské země této 
oblasti a  tento nárůst má deva-
stující vliv v celém regionu. Jen 
pro ilustraci, dovedete si před-
stavit naše problémy, kdyby se 
zvýšil počet obyvatel v ČR také 
4x, z deseti miliónů v roce 1950 
na čtyřicet miliónů dnes?

U  nás není, kromě výjimek, 
problém v  nedostatku srážek, 
problém je, že ji neumíme za-
držet v  krajině. V  minulosti se 
zrušilo mnoho tisíc rybníků, 
které zadržovaly vodu. Skoro 
každá ves měla na návsi ryb-
ník, který se zavezl. Například
v  17. století bylo na Pardubic-
ku více rybníků, než je dnes na 
Třeboňsku.

Potřeba stavět velká 
a malá vodní díla

Abychom vyřešili problém 
s  vodou, je potřeba přestat dis-
kutovat a  začít stavět přehrady 
a  rybníky. Dnes, když se řek-
ne „výstavba nové přehrady“, 
tak jsou to sprostá slova. Pro-
blém se dá vyřešit velmi rychle 
a ani by to tolik nestálo. Máme
6248 obcí, kdyby každá obec 
dostala motivační dotaci na vý-
stavbu dvou malých rybníků 
o  ploše 2 ha, větší obce i  více, 
tak to máme 15 tisíc rybníků. 
Jeden rybník o  této ploše zadr-
ží 40 tis. m3 vody, celkem to je 
600 mil. m3 zadržené vody, více 
než Lipno a  Orlík dohromady 
(531 mil. m3). Při spotřebě 80 l 
vody denně na 1 obyvatele v do-
mácnosti by zadržené množství 
představovalo zhruba dvojnáso-
bek roční spotřeby, při započtení 
vody průmyslové to je roční zá-
soba. Řešení výstavby rybníků 
je možno spojit i  s náhradou za 
zábor půdy pro výstavbu, zjed-
nodušit stavební povolení a  při 

preferenci této akce se to dá stih-
nout za deset let. Řešením není 
budování močálů, jak to doporu-
čují někteří zachránci přírody, to 
bychom jen namnožili komáry 
a  při současném oteplení by-
chom si zavlekli malárii.

Větší problém je klesání hla-
diny spodní vody, a  to má více 
příčin. Ubývá plocha pro vsa-
kování vody, protože neustále 
mizí zemědělská půda vlivem 
zástavby. Větší zábory půdy je 
třeba podmínit výstavbou ma-
lých vodních nádrží, aby se na-
hradila plocha pro vsakování. 
Ztráta jednoho hektaru zeměděl-
ské půdy pro zástavbu znamená 
ztrátu 3500 m3 vody v  krajině. 
Stoupající odběr podzemní vody 
je nutno silně omezit. Postupně 
úplně zakázat odběr užitkové 
vody z  podzemních vod a  po-
stupně, až na výjimky, i pro vo-
du pitnou. Odběr vody řešit jen 
z  vod povrchových a  k  tomu je 
třeba urychlit výstavbu malých 
přehrad. Přehrady by měly slou-
žit především k  zadržení vody, 
a ne jako rezerva proti případné 
povodni. Povodně je třeba řešit 
výstavbou poldrů k  rozlití po-
vodňové vlny, protipovodňových 
zábran a hrází, a hlavně přestat 
stavět v záplavovém území.

Rozhodněji chránit 
zemědělskou půdu

Dále je potřeba zakázat ne-
kontrolovaný úbytek zeměděl-
ské půdy. Od roku 1936 ubyl 1 
milion hektarů, tj. 20  % z  cel-
kové výměry. Největší úbytek je 
od roku 1990, kdy si developer-
ská lobby prosadila minimální 
odvody za zábor nejkvalitnější 
půdy, a i to se obchází podvod-
ným převodem záboru do kate-
gorie horší bonity.

Není proto pravda, že za pro-
blémem úbytku vody v  krajině 
mohou zemědělci, ti naopak 
jsou tímto úbytkem nejvíce po-
stiženi. Spodní vodu je nutno 
ponechat jen pro rostliny, aby-
chom neměli v  budoucnu jen 
vyprahlou krajinu. Stoupá i od-
běr vody při pěstování plodin, 
za posledních 50  let se zvýšily 
výnosy o 100 %, úměrně s  tím 
se zvýšil odběr vody rostlinami. 
Zde je potřeba obnovit závla-
hové soustavy, hlavně na Jižní 
Moravě a  v  Polabí, které byly 
v  minulosti vybudované a  kte-
ré jsme od roku 1990 nechali 
zdevastovat. Také není pravda, 
že za nedostatek vody v krajině 
může zvyšující se odběr vody 
pro lidskou činnost. Pokud je 
odběr z povrchových zdrojů, tak 
tato voda se po užití a vyčištění 
vrací ve stejném množství zpět 
do povrchových toků. Problém 
je u vody z podzemních zdrojů, 
ta se už do podzemních vod ne-
vrátí a odteče do moře.

S  nastupujícím 21. stoletím 
a  s  rozvojem lidské společnosti 
před námi stojí nové úkoly. Sla-
víme 100 let vzniku naší repub-
liky. Přestaňme jen kritizovat, 
naříkat a  diskutovat, vyhrňme 
si rukávy a pusťme se s elánem 
do řešení problémů, tak jak to 
udělali naši předci, když začali 
budovat „naši“ republiku. Před 
2. světovou válkou jsme byli 
7. nejvyspělejší země na světě, 
udělejme něco pro to, abychom 
se na přední místa vrátili.

(autor je viceprezident 
Agrární komory ČR)

Globální změny klimatu na Zemi
a jejich vliv na lidskou společnost
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