
KLIMA A CHUDOBA - KLIMA A CHUDOBA - 
DOPADYDOPADY  NA ROZVOJOVÝ NA ROZVOJOVÝ 

SV TĚSV TĚ
Jan Doležal, GlopolisJan Doležal, Glopolis

Globální změna klimatu – fikce a faktaGlobální změna klimatu – fikce a fakta
Brno, 4.5. 2010Brno, 4.5. 2010



Chudoba ve světě



Klimatické změny a chudoba

• Jedna z největších 
výzev 21. století

• Dopady na konkrétní 
lidské populace 
a ekosystémy lze 
pozorovat již v současnosti

• Další stresový faktor, 
který spouští a prohlubuje již 
existující problémy

• Důsledky změn podnebí
mohou zvrátit úspěchy z 
posledních 50 let 
(ohrožení naplnění 
Rozvojových cílů tisíciletí)

 



Klimatické změny a chudoba

• 300 000 obětí každý rok
• 325 milionů přímo ovlivňují
• Ekonomické ztráty činí 125 miliard USD ročně

• 4 miliardy zranitelných lidí
• 500 000 významně ohroženo

(Human Impact Report 2009 )

 



Důsledky změn klimatu 

• Tání vysokohorských ledovců  (1/6 obyvatel planety, Nepál, 
Bolívie, sezónní vysychání toků, pokles průtoku v 
dlouhodobém horizontu)

• Změny v distribuci srážek (delší období sucha, požáry, 
vysychání podzemních vod vs. prudší deště, záplavy)

• Vzestup hladiny světových oceánů (ostrovní, přímořské 
státy, delty řek) 

• Častější extrémní meteorologické jevy (tropické hurikány, 
tajfuny, povodně, vlny veder)

• Změny v rozšíření přenašečů chorob



Změny klimatu – komplexní problém



Rizika pro rozvojový svět

• Ztížené možnosti obživy

Z

 (zemědělství, průmysl, služby)

• Nedostatek pitné a užitkové vody

• Lidské zdraví 

L

• Migrace

• Negativní dopady na ekonomický růst, sociální a 
politickou stabilitu



Ztížené možnosti obživy

• Nepředvídatelnost srážek
• Sucha, ničivé deště, záplavy
• Eroze půdy,

kratší vegetační období
• Nižší úroda a 

produktivita 
zemědělství
rybolovu

• Nejistota výdělku
• Ztráta znalostí
• Škody na infrastruktuře

Zdroj: Dipak Kumar (Reuters)
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Nedostatek pitné a užitkové vody

• Vyschlé studně, prameny, nedostatek vody v zemědělství, průmyslu
• Znečištění vod po záplavách
• Zasolování podzemních vod



Lidské zdraví

• Hlad, podvýživa, dehydratace, úrazy, vlny veder
• Psychické důsledky katastrof, ekonomické nejistoty, migrace
• Nevyhovující hygienické podmínky, průjmová onemocnění, cholera
• Šíření tropických chorob (malárie, horečka dengue, meningitida)
• Zátěž pro zdravotnické systémy

Zdroj: Greenpeace/Ivan Sarenas 



Migrace

• Ostrovní a přímořské státy, delty velkých řek
• Přírodní katastrofy, neúroda
• Konflikty o tenčící se zdroje vody, obživy (až 200 mil. do r. 2020)



Dopady ekonomické a sociální

• Negativní dopady na ekonomický růst, sociální a politickou stabilitu
• Rizika konfliktů, zvýšené finanční, politické a lidské náklady
• Celková kvalita života, kulturní tradice





Regionální a lokální specifika

• Afrika (nejzranitelnější kontinent, do roku 2020 až o 50%

 

 
nižší zemědělské výnosy, 75-250 milionů vystaveno 
nedostatku vody – pitné i užitkové, postupující desertifikace, 
úbytek ryb ve velkých jezerech, zaplavení nízko položeného 
pobřeží )

• Asie (méně zdrojů pitné vody, zvýšené riziko záplav v deltách 
velkých řek, šíření chorob

v

; nárůst obyvatel, industrializace, 
urbanizace, vyšší životní úroveň)

• Latinská Amerika (delší období sucha, šíření aridních 
oblastí,

o

 vlny veder, nedostatek pitné vody v podhorských 
oblastech; odlesňování)

• Oceánie (ničivé extrémní povětrnostní jevy, stoupající 
hladina oceánu, migrace, nedostatek pitné vody)

• Blízký východ (obtíže s dodávkami pitné vody, riziko 
konfliktů)



Asymetrické dopady

• Důsledky změn klimatu pocítí zejména obyvatelé 
rozvojových zemí (9/10 zátěže ponesou chudé země)

• 50 nejméně rozvinutých zemí přispělo k současným 
koncentracích CO2 v atmosféře 1%

• Zvláště zranitelné skupiny: ženy, děti, staří lidé, původní 
obyvatelé





Faktory vyšší zranitelnosti

• Obyvatelé dotčených geografických oblastí (delty 
asijských říčních systémů, sub-Saharská Afrika, Andy) a 
pásem (tropy a subtropy) s nejsilnějšími negativními 
dopady 

• Větší bezprostřední závislost na přírodních zdrojích 
citlivých na měnící se klima (zemědělství, rybolov, 
lesnictví)

l

• Nedostatečné kapacity na účinné přizpůsobení (instituce 
a infrastruktura, investice a technologie)

a

• Klimatické změny zhoršují mnoho existujících problémů 
(zdravotní, ekologické, zemědělské, ekonomické aj.)

(



Adaptační opatření

• Připravit se na nevyhnutelné (technická řešení, obměny 
plodin, změny zemědělských postupů, udržitelnější 
management přírodních zdrojů, legislativa)

• Systémy včasného varování a krizový management
• Zvyšování povědomí (zejména o humanitárních krizích)

Z

• Posilování kapacit (technických, lidských, 
institucionálních) 

• Zahrnutí adaptačních opatření 
do územního plánování

• Rozšíření rozvojové 
spolupráce o adaptační opatření

Zdroj: UNDP



Mitigační opatření

Zdroj: UNDP



Rozvojová příležitost

• Prioritou rozvojových zemích (zejména nejméně 
rozvinutých) je boj s chudobou, ekonomická prosperita a 
podpora adaptačních opatření

• Čisté technologie - příležitost pro udržitelnější rozvoj
• Model nízkouhlíkového rozvoje je výzvou i pro 

nejchudší rozvojové země

• Snížení závislosti na fosilních palivech (menší náklady, 
vyšší energetická suverenita zemí i konkrétních 
komunit)

• Velký potenciál v oblasti decentralizovaných 
energetických systémů a obnovitelných zdrojů energie



Role pro Českou republiku

• Pozice ČR k mezinárodnímu vyjednávání (UNFCCC)
• Zahraniční rozvojová spolupráce (navýšení prostředků, 

posílení klimatické dimenze ZRS, podpora koherence 
domácích politik s rozvojovými cíly)

• Snížení energetické náročnosti domácí ekonomiky
• Progresivní, dlouhodobá strategie energetické politiky 

vedoucí k nižší produkci skleníkových plynů

• Osobní spotřeba a životní styl



Děkuji za pozornost!

Jan Doležal
Pražský institut pro globální politiku - Glopolis, o.p.s.

Soukenická 23
110 00 Praha 1

Telefon: +420 272 661 133
E-mail: dolezal@glopolis.org

Web:  www.glopolis.org
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