
1. Poučení z vývoje Země v dávné a méně dávné minulosti 
Stručná historie Země, velké klimatické změny v minulosti a jejich příčiny 
Stabilizační procesy na Zemi 

Desková tektonika 
Uhlíkové procesy, vznik fosilních paliv 
Křemičitano-uhličitanové geochemické procesy 
Koloběh uhlíku dnes a zásobníky uhlíku na Zemi 
Koráli, korálové útesy a korálové ostrovy - významná součást 
uhlíkových cyklů 

Vliv Slunce na teploty na Zemi 
Přírodní a antropogenní příčiny změn na Zemi, dynamika klimatických změn 
Změny klimatu urychlily vývoj savců a druhu Horno a jejich rozšíření 
po kontinentech 
Klimatické podmínky umožnily vznik civilizací, klimatické změny se již 
v minulosti podílely na zániku velmi rozvinutých civilizací a ovlivnily vývoj 
i moderních civilizací 

2. Zvyšování počtu lidí na Zemi a narůstání potřeb lidí, důsledky 
Zvyšování počtu obyvatel planety v minulosti, expanze počtu lidí v posledních 
desetiletích a narůstání jejich potřeb 
Lidé ovlivnili přírodu již v dávné a nedávné minulosti, postupné narůstání antropogenních změn - narůstání stresorů v přírodě 

Historie původních obyvatelů Velikonočního ostrova stojí za zamyšlení 
3. Hlavní příčinou globálního oteplování a nastupujících klimatických změn je 

opatřování energie, další antropogenní a vyvolané příčiny 
Skleníkový efekt v ovzduší, skleníkové plyny a jejich zdroje 
Kladné a záporné zpětné vazby v klimatickém sytému Země 
Zdroje energie v minulosti a dnes a produkce skleníkových plynů 
Těžba a spalování fosilních paliv jsou hlavní příčinou rostoucí intenzity 
skleníkového efektu v ovzduší 
Další antropogenní a vyvolané příčiny globálního oteplování 
Nelze podat experimentální důkaz o příčinách globálního oteplování, ale 
přesvědčivých důkazů a indicií je dostatek 
Bod zvratu 
Některé polemiky popírající globální oteplování a lidskou odpovědnost 
Opatřování energie dnes a v nejbližších desetiletích 
Negativní důsledky některých energetických a ekologických opatření 
Nereálné „slibné" technologie - geoinženýrství 

4. Poznávání příčin globálního oteplování a dalších klimatických změn, 
přijímaná opatření, náklady, nejistoty a problémy 
Poznávání příčin globálního oteplování planety, globální oteplování a další 
klimatické změny jsou v rozhodující míře důsledkem lidských aktivit 
Prosazování nezbytných opatření pro zmenšení rychlosti a zastavení globálního 
oteplování 



Náklady na opatření proti globálnímu oteplování 
Prosazování potřebných technologických opatření proti globálnímu oteplování 
se může stát impulsem pro technologický a ekonomický rozvoj 
Nejistoty a problémy, nezbytná opatrnost 

5. Země dnes a v blízké budoucnosti 
Zvyšování koncentrace skleníkových plynů v ovzduší a průměrné 
globální teploty 
Tání ledovců, důsledky 
Důsledky zvyšování oceánské hladiny 
Změny klimatu vyvolávají podstatné změny v oceánském proudění a změny 
oceánského proudění výrazně ovlivňují klima 
Vzrůstá intenzita meteorologických dějů a zvyšuje se četnost a mohutnost 
extrémních meteorologických dějů 

Velmi intenzivní srážky, povodně a záplavy 
Větrné bouře a vichřice 
Hurikány a cyklony 
Tornáda 
Sucho na kontinentech, nedostatek vody, důsledky 
Požáry 
Desertizace 
Globální oteplování planety a vulkanická a seismická aktivita 

Přírodních katastrof přibývá a počet obětí se zvyšuje 
Arktida v nebezpečí, Antarktida j e na tom zatím lépe 

6. Změny v přírodě, příčiny a důsledky 
Globální oteplování vyvolává podstatné změny v přírodě 
Současné globální oteplování Země není jediným ohrožením přírody 
Velkým nepřítelem přírody je doprava 
Nadměrné čerpání přírodních zdrojů, ekologická stopa 
Klimatické změny, růst rostlin a zemědělská výroba 
Lesy - celosvětová mohutnost fotosyntézy v lesích slábne 
Globální cyklus dusíku, důsledky antropogenních změn na biosféru 
Eutrofizace, mrtvé zóny v pobřežních vodách, korálové útesy 
Vymírání rostlinných a živočišných druhů v minulosti, dnes a očekávatelné 
vymírání druhů v budoucnosti a jejich příčiny 
Důsledky vymírání rostlinných a živočišných druhů, zmenšování biodiverzity . . . 

7. Voda-základní podmínka života 
Mnohostranný vliv a význam vody v procesu globálního oteplování 
Nedostatek pitné vody rychle vzrůstá, důsledky, války o vodu 
Ohromné ztráty sladké vody způsobené táním ledovců 
Čím větší nedostatek, tím větší spotřeba a ztráty vody 

8. Země a lidé 
Lidstvo není majitelem a pánem planety Země 
Člověk - nejnebezpečnější živočich na Zemi 
Změny na Zemi a v přírodě a důsledky pro lidskou populaci 
Důsledky činností lidí v přírodě jsou komplikované a mnohdy nečekané 
Rovnováha na Zemi je křehká - zpochybňování nastupujících trendů a lidské 
zodpovědnosti je nebezpečné 



9. Co lze očekávat v nedaleké budoucnosti 
Očekávatelné klimatické změny a důsledky pro obyvatelstvo 
Nastupuje globální krize světa? 
Experimentálně nelze prognózu o nastupující globální krizi světa předem 
ověřit 
Lidstvo nemá dosud vytvořeny spolehlivé mechanismy pro zajištění vlastní 
bezpečné budoucnosti 
Trh nastupující globální problémy lidstva nevyřeší 

10. Podstatná změna životního stylu je nezbytná 
Změna životního stylu 
Spotřeba energie souvisí s ekonomickou a životní úrovní 
Opatřování a užití energie v 21. století 
Zmenšení spotřeby energie v bytové a komunální sféře, nízkoenergetické 
a pasivní domy 

Budovy s nízkou energetickou náročností 
Snížení spotřeby energie u elektronických zařízení a v osvětlovací 
technice 

Dopřávaje vážný energetický a ekologický problém 
Negativní tendence v dopravě 
Prosazovaná opatření pro zmenšení spotřeby fosilních paliv a emisí 
v automobilní dopravě 
Ekologicky přijatelné způsoby dopravy 

Přírodu a životní prostředí stále více ohrožují odpady 
Prosazování potřebných změn životního stylu 

11. Etické, sociální a politické problémy 
Etických problémů je mnoho 
Sociální dimenze důsledků klimatických změn 
Vliv globalizace světa a prolínání nebo střetu civilizací na vývoj nadměrné 
spotřeby primárních energetických a dalších přírodních zdrojů 
Nebezpečí mezinárodních sporů a válek o suroviny, energetické zdroje a o vodu 
Ekonomická a ekologická migrace 
Úloha univerzit, vědeckých a vzdělávacích institucí a organizací při zvládání 
nastupujících velkých problémů lidstva 

12. Země a její nástroje 
Příroda je zatlačována lidmi, ale začíná se bránit; bez přírody se lidé nemohou 
obejít 
Příroda je mocná a má mnoho nástrojů k regulaci stavu na Zemi 

Živelní pohromy a jejich důsledky 
I v lidské společnosti se vytvářejí podmínky pro dosažení rovnováhy 

Země se ubrání 
13. Shrnutí, otázky a závěry 

Zkratky 
Jednotky, jejich násobky a převodní součinitelé 
Seznam obrázků 
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