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1 Např. evropské klimatické politiky mají silný prvek orientovaný na společenský rozměr klimatické změny, viz „nenechat nikoho stranou“ („leave no one behind“).

 Změnu klimatu vnímáme primárně jako fyzikální pro-
blém. Slyšíme o ní nejvíce v souvislosti s množstvím 
skleníkových plynů v atmosféře nebo počtem stupňů 
Celsia, o které se může globální atmosféra oteplit. 
I proto v mediálním prostoru problematiku klimatic-
ké změny nejčastěji komentují klimatologové nebo 
ekologové - odborníci na klimatické jevy nebo jejich 
fyzikální a biologické souvislosti.

Klimatická změna ale není primárně problémem 
fyzikálním, ale společenským, a to ze dvou důvodů. 
V první řadě mají negativní dopady klimatické změny 
zásadní dopad na naši kvalitu života, a to jak na úrov-
ni jednotlivců, tak celé společnosti. Za druhé je nutné 
brát v potaz, že změna klimatu je téměř výhradně dů-
sledek působení člověka, a její řešení je proto možné 
jen skrze společenské, ekonomické a politické změny.

Když čteme o hnacích silách změny klimatu, nej-
častěji se zdůrazňují příčiny typu spalování fosilních 
paliv (ropa, uhlí, zemní plyn, atd.), změny využívání 
území (např. odlesňování, degradace orné půdy) nebo 
chov zemědělských zvířat. Opakovaně se ale ukazuje, 
že řešení zaměřená pouze na povrchní rovinu těchto 
problémů nefungují. Například z hlediska odlesňová-
ní se v řadě zemí s rozsáhlými lesy a pralesy často 
setkáváme se situacemi, kdy je vymezeno chráněné 
území, které přímo zakazuje těžbu dřeva bez ohledu 
na to, zda jsou na ní místní obyvatelé přímo závislí. 
Protože jiné zdroje obživy se na takových místech hle-
dají jen těžko, tito lidé možná přestanou kácet stro-
my přímo v chráněném území, ale svou těžbu dřeva 
přesunou za jeho hranici. Snaha omezit odlesňování 
v jedné oblasti často vede k tomu, že se odlesňování 
sice lokálně sníží, ale ve skutečnosti se pouze přesu-
ne jinam (tzv. „spillover“ neboli „přelití“ jevu jinam), 
přičemž celková ztráta lesní plochy zůstává podobná. 
Je to proto, že v těchto situacích řešíme průvodní jevy 
problémů (např. zde samotné odlesňování), ale ne je-
jich společenské příčiny.

Příčinou spalování fosilních paliv, změny využívání 
území i dalších jevů způsobujících klimatickou změnu 
jsou jednak stoupající nároky společnosti na prostor, 
energie, suroviny a další přírodní zdroje, jednak ná-
sledek vzrůstající propojenosti světa prostřednictvím 

obchodu, cestování, zahraničních investic a podobně. 
Mezi základní příčiny klimatické změny tak patří celá 
řada faktorů na celospolečenské i na individuální 
úrovni. K nejvýznamnějším faktorům patří globali-
zace ekonomiky a společnosti, růst spotřeby a ener-
getické náročnosti (vztažený na osobu), růst světové 
populace a stále se zvyšující globální propojenost 
prostřednictvím mobility osob i výrobků, technologií 
a výměny informací.

V této souvislosti je ale důležité si uvědomit, že tyto 
příčiny nejsou individuální, ale systémové. Například 
rozhodnutí, jak se budeme přepravovat do práce, 
může působit jako individuální volba, ve skutečnosti 
je ale zásadně ovlivněná např. tím, jakým způsobem 
je postaveno město, ve kterém žijeme, a jaké mož-
nosti jeho „systém“ poskytuje. Jsou pracovní místa 
rozmístěná po městě rovnoměrně, nebo do většiny 
zaměstnání musíme cestovat do jedné části města? 
Existuje ve městě rychlá, kvalitní a pohodlná hromad-
ná doprava? Připravuje se město na budoucí možnost 
rozšíření inteligentních dopravních systémů a auto-
nomních (automatizovaných) vozidel? A jak je na tom 

síť cyklostezek a prostupnosti města pro pěší? V řadě 
případů jsou tak naše nároky na produkty, služby, su-
roviny a energie důsledkem nejen individuální volby, 
ale hlavně toho, jak je nastavený svět okolo nás.

Pokud tedy chceme minimalizovat rizika, která kli-
matická změna pro naši kvalitu života představuje, 
nemůžeme se pro řešení obracet pouze do oblasti pří-
rodních věd či hledat spásu v technologiích. Je to prá-
vě naopak: odpovědi a řešení musíme hledat právě 
ve společnosti, konkrétně na úrovni jejího celkového 
nastavení a fungování.

Navzdory tomu, že se perspektiva společenské pod-
staty klimatické změny čím dál tím více prosazuje 
v mezinárodních diskusích a politikách1 v Zelené do-
hodě pro Evropu (EU Green Deal), v českém mediál-
ním a veřejném prostoru je změna klimatu vnímaná 
jako primárně problém přírody a řešení hledáme 
v technologiích. Které jsou tedy často přehlížené, ale 
klíčové společenské stránky klimatické krize? A hlav-
ně: jaká řešení klimatické krize jsou z perspektivy 
společenského fungování k dispozici?
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Společenský rozměr příčin 
a dopadů klimatické krize

O změně klimatu máme tendenci uvažovat jako 
o jevu, který se týká „společnosti“ jako celku. Větši-
nou se ale nezdůrazňuje, že příčiny ani dopady změny 
klimatu nejsou stejné pro všechny.

Na straně příčin jsou mezi jednotlivými částmi společ-
nosti zásadní rozdíly jak na úrovni jednotlivců (např. 
bohatší a méně majetní), tak na úrovni zásadních 
rozdílů v emisích mezi státy. Nejvyšší producenti skle-
níkových plynů na úrovni států jsou mezi bohatými 
a průmyslovými státy. V přepočtu na obyvatele je jed-
ním z největších světových emitorů například i Česko. 
Naopak nejchudší rozvojové státy mají často uhlíkovou 
stopu extrémně nízkou. Často dochází k situacím, kdy 
jeden zaoceánský let vyprodukuje více skleníkových 
plynů než roční spotřeba celé rodiny v nejchudších 
rozvojových zemích.

Z hlediska dopadů na úrovni jednotlivců platí, že změ-
nou klimatu jsou nejvíce zasaženy děti, senioři, ženy 
a lidé s nízkými finančními zdroji a společenským 
postavením. Příkladem může být disproporční riziko 
vln horka ve městech pro seniory, jejichž zdraví a v ex-
trémním případě i životy jsou zvyšujícím se výskytem 
vln horka ohroženy více, než je tomu u mladší popu-
lace. Na úrovni států jsou dvěma extrémy na jedné 
straně relativně méně znepokojující dopady: změny 
klimatu pro některé státy severní Evropy, na druhé 
straně situace méně rozvinutých ostrovních států, kte-
ré v současnosti řeší, jak se vypořádat s ohrožením, že 
jejich teritorium do několika desítek let zmizí pod stou-
pající hladinou oceánů. Vzhledem k nízkým finančním 
i dalším možnostem těchto států jsou logicky tato 
řešení velmi omezená a důsledkem pro celou globální 
společnost jsou pak případné vlny klimatické migrace.

Paradoxem je, že jednotlivci i státy, které emitují nej-
více skleníkových plynů, jsou často důsledky globální 
změny klimatu poškozeni nejméně. Díky přístupu k fi-
nančním i dalším zdrojům (stejně jako např. postavení 
a moci) se mohou na klimatickou změnu efektivně 
adaptovat a chránit před jejími negativními důsledky. 
Naopak nejchudší a rozvojové státy, které jsou klima-
tickou změnou ohroženy nejvíce, mají značně omezené 
možnosti, jak se s dopady změny klimatu vyrovnávat 
nebo se před nimi chránit.

Společnost jako nástroj řešení 
klimatické krize: individuální 
i systémová změna

Změna klimatu je problém, který se můžeme snažit 
zmírnit snižováním vypouštění skleníkových plynů (kli-
matická mitigace), nebo se mu můžeme snažit přizpů-
sobit v okamžiku, kdy již nastává (klimatická adapta-

2 Např. oslovování železničních společností obyvateli ve Švédsku a Německu v posledních letech a vyžadování posílení nočních spojů.

ce). V obou případech ale platí, že je vždy efektivnější 
snažit se o změny kolektivní nebo systémové než řešit 
situaci jen v individuálním měřítku.

V případě adaptace je příkladem reakce na oteplování 
měst v důsledku klimatické změny. Stoupající inten-
zita vln horka ve městech zvyšuje potřebu obyvatel 
vyhledávat chladnější prostory. Individuálním řeše-
ním bývá nejčastěji klimatizace v domech, bytech, 
autech, atd. Provoz klimatizací tak sice ochlazuje 
interiéry, do okolí ale vypouští velké množství tep-
la, kterým město dále ohřívá. Pro lidi v ulicích nebo 
pro ty obyvatele měst, kteří si klimatizaci nemohou 
dovolit, se tak město stává ještě hůře obyvatelným 
a stoupají pro ně i související zdravotní rizika. Naproti 
tomu systémová řešení, jako je například ozeleňování 
města, přinášejí přínosy pro všechny a snižují nároky 
na energie, nutné pro provoz klimatizací.

Z hlediska mitigace platí totéž. Individuální změny, 
jako je snižování využití automobilové dopravy, ome-
zování létání, změna jídelníčku směrem k menšímu 
podílu masa nebo šetření energiemi v domácnostech 
mají na snižování emisí skleníkových plynů jistý vliv. 
Snížení emisí v případě systémových změn je ale 
nesrovnatelně vyšší. Například změna energetického 
mixu a přechod na větší podíl obnovitelných energií 
na národní úrovni může mít až mnohonásobně sil-
nější efekt, než změny individuální. Podobně je tomu 
v případě využívání cyklodopravy. Pokud se jako 
jednotlivci rozhodneme, že budeme jezdit do práce 
na kole, určitého rozdílu v působení na klima dosáh-
neme, nicméně daleko efektivnější je, když se město 
rozhodne zlepšit cyklistickou infrastrukturu tak, aby 
se z cyklodopravy mohl stát snadný a pohodlný způ-
sob městské dopravy pro řádově větší množství lidí.

Jak ale dosáhnout podobných zásadnějších změn 
systémového nastavení světa okolo nás? Prostřed-
nictvím přechodu na udržitelnější energetický mix na 

národní úrovni, investic do rychlé a kvalitní železniční 
dopravy nebo řešení typu zavedení struktury školních 
autobusů pro usnadnění dopravy dětí do škol? Studia 
v rámci vědy o udržitelnosti, politologie, sociologie 
a dalších oborů ukazují, že dosažení systémových 
změn je úzce propojené se změnou individuálního 
chování a preferencí jednotlivých lidí v populaci. Stej-
ně jako s tlakem menších či větších skupin v rámci 
společnosti. Chování jednotlivců, skupin a společen-
ského systému jako takového se tak navzájem neu-
stále ovlivňují.

Důsledek pro jednotlivce se ukazuje v zásadě jedno-
značný: pokud požadujeme, aby širší systém okolo 
nás začal efektivně řešit rizika spojená s klimatickou 
změnou, je nezbytné, abychom ho k tomu v rámci 
svých dostupných časových a finančních možností 
tlačili. Tento tlak ale může nabývat forem, které 
na první pohled nemusí být evidentní. Prvním pří-
kladem je role změny našich vlastních spotřebních 
vzorců. Pokud se rozhodneme konzumovat méně 
masa, nejedná se ani tolik o naši vlastní spotřebu, 
ale především o tlak, který tímto rozhodnutím vyví-
jíme na nabídku obchodů s potravinami a restaura-
cí okolo nás. S každým dalším člověkem, který volí 
větší podíl vegetariánských potravin, tak stoupá 
jejich nabídka, což v důsledku zvyšuje dostupnost 
kvalitních jídelníčků s menším podílem masa pro 
všechny. Podobná situace platí v dopravě v oblasti 
zavádění dálkových železničních spojů, které mohou 
konkrétně v rámci Evropy sloužit jako alternativa 
automobilové a letecké dopravy. V posledních de-
setiletích docházelo ke snižování počtu dálkových 
a nočních spojů. V důsledku tlaku cestujících v po-
sledních letech2 ale začíná docházet k jejich opětov-
nému zavádění, což v důsledku jejich dostupnost 
pro obyvatele zvyšuje, a tím stoupá i jejich využíva-
nost. Obecně proto platí, že vlastními spotřebními 
vzorci máme v rámci svých individuálních finanč-
ních možností ovlivňovat nastavení systému okolo.

Individuální
změna

Kolektivní
změna

Systémová 
změna

Adaptováno z: https://www.jussipasanen.com/individual-change-or-system-change-is-not-the-right-question
Schéma propojenosti mezi individuální, kolektivní a systémovou změnou.



Dalším efektivním mechanismem pro jednotlivce, 
kteří chtějí působit na širší společnost a systém okolo 
sebe, se ukazují občanské protesty. Výzkum ukazuje, 
že občanské protesty mohou účinně dostávat do ve-
řejné debaty témata, která by se jinak ve společnosti 
neřešila, a tím pádem by ani neexistovala tendence 
hledat pro ně řešení. Z hlediska změny klimatu jsou 
příkladem jak klimatické protesty studentů a mladých 
lidí v posledních letech, tak např. občanské protesty 
proti zastavování přírodních oblastí a orné půdy v okolí 
měst a jeho negativním dopadům na teplotní pomě-
ry ve městech, potravinovou bezpečnost i možnosti  
rekreace městských obyvatel. Občanské protesty jsou 
podle výzkumů efektivní nepřímo - nemají sice často 
přímý vliv na změnu politik, mají ale potenciál zdůraz-
ňovat témata, která se posléze stávají významnými pro 
společenskou většinu.

V neposlední řadě výzkum udržitelnosti ukazuje, že 
pokud se chceme vypořádat se změnou klimatu, nej-
přínosnější jsou ty kroky, které přímo podporují celo-
systémová řešení klimatické krize. Prvním příkladem 
je aktivní vyhledávání a využívání možnosti účastnit 
se (participovat) na rozhodování vlastní obce nebo 
městské části např. v oblasti územního plánování 
a rozvoje. Pokud takové mechanismy obce nenabí-
zejí, je na místě upozorňovat na význam participace 
například skrz volení stran, které přímé zapojování 
občanů do rozhodování podporují. Dalším příkladem 
je podpora neziskových organizací v oblastech, které 
jsou nám blízké. Neziskové organizace reagují na me-
zery, které se státní a soukromé sféře nedaří efektiv-
ně řešit, a typicky mají pro navrhování a vykonávání 
řešení znalosti a již zavedené efektivní postupy. Výběr 
neziskových organizací, které se věnují tématům, kte-
rá jsou pro nás důležitá, a jejich podpora (finanční, 
dobrovolnická, atd.) tak umožňují navázat na již exis-
tující portfolia řešení a spojit síly s lidmi, pro které 
jsou důležité stejné otázky jako pro nás.

Řešení není v technologích, ale v 
lidech

Dění ve společnosti je klíčové jak na straně příčin, tak 
na straně dopadů a řešení klimatické krize. Pokud bu-
deme citliví k tomu, do jaké míry ke změně klimatu 
přispíváme svými individuálními volbami a do jaké 
míry jsme do vysokých emisích „tlačeni“ tím, jak je 
nastaven svět a infrastruktura okolo nás, pokud bu-
deme schopni rozpoznávat, které části společnosti ke 

klimatické změně nejvíce přispívají, nebo jsou jí nejví-
ce ohroženi, zvyšují se i naše šance najít efektivní, cit-
livá a spravedlivá řešení. Na rozdíl od technologických 
řešení klimatické krize mají kroky chápající důležitost 
společenského rozměru klimatické změny důležitý 
„vedlejší“ efekt: přispívají k vytvoření aktivní, soudrž-
né a akceschopné společnosti, která může být klíčová 
pro řešení většiny současných i budoucích problémů 
nejen klimatu.

ZMĚNA KLIMATU A SOCIÁLNÍ RESILIENCE
Jakub Zelený

S kolegy z Člověka v tísni se zajímáme o prostředky 
komunikace změny klimatu; co se týče animova-
ných videí na YouTube, které popisují různé aspekty 
tématu, tak se u nás těší série „kurzgesagt“. Tento 
kanál se specifickým grafickým designem poutavě 
sděluje divákovi často komplikovaná témata, uvádí 
vědecké studie a nabízí zajímavé názory. Série na-
bízí i několik poučných videí o změně klimatu, jejím 
společenském dopadu a možnostech řešení. 

Nedávno vydaný díl se nesl pod optimistickým 
názvem „Ano, vyřešíme změnu klimatu“. Jeho smy-
slem bylo sdělit, že lidstvo sice je v současnosti 
na cestě k výraznému zvýšení globální průměrné 
teploty, je ale nepravděpodobné, že by dosáhlo pro 
lidstvo smrtícího oteplení. Ano, budeme čelit častěj-
ším katastrofám a vlnám vedra, ale planeta zůstane 
obyvatelná, takže vlastně můžeme být relativně 
v klidu.

Jistě, video uvádělo četné studie, které popisují fy-
zikální povahu budoucího světa. Jenže modelování 
planetárního systému je něco jiného než predikce 
společenských dynamik, a ty v argumentu zahrnuty 
nebyly. A vůči společenským mechanismům je série 
„kurzgesagt“, alespoň s ohledem na klima, neutrál-
ní. Snad je to tím, že má kanál silné vazby k Billu 
Gatesovi a sdílí s ním jeho technokratické vidění 
světa. Když jsme s kolegy video diskutovali, zdálo 

„Otázka společnosti, ne přírody“: změna klimatu, ale také ztráta 
biodiverzity a přínosů přírody

Změna klimatu přímo souvisí i se ztrátou biodiverzity (tzn. bohatství na úrovni biologických druhů, genů, 
ale i celých ekosystémů). Tento fenomén má tendenci být ještě více bagatelizovaný než změna klimatu, 
ačkoli jsou jeho důsledky pro společnost stejně zdrcující jako dopady klimatické krize. Na ztrátu biodiverzi-
ty je tak nutné pohlížet stejnou optikou jako na změnu klimatu - tedy že se nejedná exkluzivně o problém 
přírody, ale primárně o problém společnosti.

Určitou snahou spojit v otázkách biodiverzity tyto dva zdánlivě oddělené světy, tedy společnost a přírodu, 
vyjadřuje koncept přínosů přírody lidem (nebo také ekosystémových služeb). Biodiverzita, tedy různodo-
rost živých organismů se všemi jejími důležitými složkami, nám poskytuje mnoho základních předpokladů 
života, které si velmi často ani neuvědomujeme. Rostliny přeměňují energii ze slunce. Bakterie a další živé 
organismy rozkládají organickou hmotu na živiny, které rostlinám poskytují zdravou půdu. Opylovači mají 
zásadní význam pro rozmnožování rostlin a zajišťují tak naši produkci potravin. Rostliny a oceány fungují 
jako hlavní pohlcovače uhlíku. Stručně řečeno, biologická rozmanitost pro nás zajišťuje zásadní služby, 
jako je pitná voda, čistý vzduch nebo opylování rostlin: bez ní bychom tu jako druh jednoduše nebyli.

Nejde však jen o produkční (ekonomickou) funkci, jako je zemědělství nebo biotechnologie, biodiverzita 
má samozřejmě i svoji vnitřní hodnotu. Každý z organismů má právo na svoji existenci a jejich estetická 
i kulturní hodnota pro společnost je taktéž zásadním prvkem. V neposlední řadě je taktéž zásadní zmínit 
klíčový vliv biodiverzity, resp. funkčního ekosysytému, právě na změny klimatu.

I když si životy rádi zjednodušujeme, komplexita vztahů v ekosystémech je základním předpokladem 
pro udržitelnou a zdravou budoucnost, která může zásadním způsobem změnit naše životy. Hodnocení 
přínosů přírody lidem (ekosystémových služeb) tak umožňuje efektivnější zahrnutí přínosů, které lidem 
poskytují ekosystémy, do rozhodování lidí jako jednotlivců i jako společnosti. Slouží samozřejmě i jako 
nástroj pro snazší komunikaci mnoha funkcí a přínosů, které příroda lidem poskytuje.



se nám, že jeho predikce postrádá klíčový element: 
sociální resilienci.

Resilience komunit znamená 

schopnost jejich návratu po 

zasažení krizí nebo utrpění šoku, 

včetně jejich schopnosti se 

připravit na krize budoucí.

Obecně se uvádí, že při průměrném oteplení planety 
o 1,5 °C bude docházet k častějším katastrofám a ne-
vratným škodám na biodiverzitě. Další oteplení bude 
znamenat výrazné prohloubení krize a škod, včetně 
zmizení celých ekosystémů. V takových podmínkách 
bude společnost vystavena obrovskému tlaku a je 
nepravděpodobné, že by se udržela civilizace na ta-
kové úrovni, jakou známe dnes. O tom, jestli se spo-
lečenský řád udrží nebo ne, rozhoduje jeho všeobecná 
odolnost vůči krizím a schopnost se přizpůsobit, tedy 
resilience.

Vysvětlení alternativními 
stabilními stavy

Poznat, kdy a do jaké míry je určitá společnost re-
silientní, je těžké a dozvídáme se to zejména v si-
tuacích, kdy lidé čelí nebývalé krizi. Co způsobí, že 
jeden národ se vzdá tváří v tvář většímu nepříteli, 
zatímco druhý zarytě vzdoruje? Za jakých podmínek 
demokracie degraduje v totalitu? Jaké jsou parame-
try určující společenskou resilienci a jak zařídit, aby-
chom je mohli poznat, zhodnotit a posilovat před 
vypuknutím krize?

K lepšímu pochopení dynamik světa okolo nás po-
slouží model alternativních stabilních stavů, který 
říká, že systémy mohou nabývat několika různých 
poloh, přičemž změna od jedné polohy k druhé 
se děje působením disturbance, tedy tlaku. Navíc 
tvrdí, že proměna se v přírodě neděje plynule, ale 
skokově, mezi dvěma různými stabilními stavy. 
Změny jsou tedy typicky náhlého charakteru, při-
čemž změnu stabilního stavu způsobí určitý tlak, 
který vychýlí systém z rovnováhy do té míry, než 
se „přehoupne“ do jiného stabilního stavu, který 
s původním sousedí. Schopnost systému odolávat 
tlaku, a tedy i setrvat v daném stabilním stavu, se 
v ekologii nazývá „resilience“.

Termín resilience se dnes hojně užívá v humanitár-
ním a rozvojovém sektoru v souvislosti se schopností 
komunit vzpamatovat se po krizi nebo šoku, včetně 
jejich schopnosti adaptace na budoucí krize. V chu-
dých komunitách a v zemích globálního Jihu existuje 

mnoho lidí v situaci, kdy vnější tlaky způsobily roz-
pad institucí a základních možností obživy. Extrémní 
chudoba neumožňuje lidem vymanit se z uzavřeného 
cyklu extrémní chudoby, protože se nedokáží efektiv-
ně sami bránit vnějším negativním tlakům. Do této 
situace se často lidé dostali působením několika kri-
zí zároveň, které se navíc vzájemně podporují, tedy 
tzv. složených krizí. Třeba v Mali sužovalo v roce 2021 
místní komunity hned několik krizí naráz: pande-
mie, zemědělské sucho způsobené změnou klimatu 
a ozbrojený konflikt. Lidé tak čelili zdravotní, potra-
vinové a bezpečnostní krizi současně a tento typ krizí 
se i díky změně klimatu stává stále častějším jevem.

V současnosti i v nadcházejícím období můžeme 
očekávat celosvětové působení hned několika krizí 
najednou. Energetická krize, inflace, potravinová 
bezpečnost, která povede k nevídané migrační vlně 
z oblastí Středního východu a Afriky, zasáhne naši 
schopnost vyrovnat se společenskými a environmen-
tálními tlaky. O tom, jak si s nimi poradíme, rozhodne 
naše sociální resilience. Vědci dnes hovoří o několika 
scénářích budoucího společenského vývoje, přičemž 
v základní rovině rozdělují dva: transformace společ-
nosti směrem k všeobecné udržitelnosti nebo barba-
rizace. Je proto důležité, abychom resilienci věnovali 
náležitou pozornost a aktivně ji posilovali ve všech 
úrovních společnosti.

Jak se připravit na změnu 
klimatu?

Resilience společnosti je něco, co se v zemích bohaté-
ho Severu příliš neřeší. Tyto země strávily veškerý čas 
soustředěním se na růst blahobytu a zvyšování odol-
nosti společnosti vůči krizím spíš upozaďovaly. Kon-
zumní způsob života vedl k fragmentaci a polarizaci 
společnosti, což dále umocnila sociální média a fake 

news. Tak byl svět prakticky nepřipraven na příchod 
globální pandemie a následně války na Ukrajině.

Jeden z klíčových prvků v odolávání krizím je schop-
nost jejich předvídání. U krizí, jako je změna klimatu, 
máme k dispozici celou řadu indicií, které poukazují 
na možné environmentální i sociální tlaky. To, jestli 
ty indicie budeme brát vážně nebo ne, nakonec ur-
čuje naše schopnost hrozby rozpoznat, předejít jim 
nebo se na ně připravit. Tomu ale brání mnoho vlivů, 
jako jsou dezinformace, lobbing a korupce, špatná 
vláda, nevyhovující infrastruktura nebo zastaralé 
vzdělávání. Rovněž fakt, že krize a změny v systému 
nepřicházejí postupně, ale náhle, zdůrazňuje potřebu 
být schopen brzké projevy zvratu včas rozpoznat. 
Posilování společenské resilience je klíčovým prvkem 
odolnosti vůči budoucím a současným krizím, které 
budou přibývat s postupující změnou klimatu. Je 
nezbytné, aby společnost byla resilientní na úrovni 
státních celků, ale i komunit, aby obě složky byly do-
statečně flexibilní a byly schopny reagovat na krize, 
jako je třeba nedostatek potravin nebo výpadky ener-
gie, aniž by se sociální struktura rozpadla v anarchii.

Nebývalá migrace, sucho, konflikt, růst cen komodit 
a nedostatek zdrojů, to vše nás čeká v nejbližších le-
tech a desetiletích. Otázka není, jak technicky před-
cházet těmto krizím, ale jak je jako lidé zvládneme 
nebo nezvládneme. Po 24. únoru letošního roku se 
objevilo mnoho zkazek, hodnotících nastalou krizi 
jako zlomovou. Komentátoři psali „doba, kdy jsme 
řešili, kam pojedeme na dovolenou a jak žít dobrý 
život, je u konce“. Schopnost lidí čelit dlouhodobým 
a často násobným krizím se snad už konečně dostane 
do popředí pozornosti médií i politiků.


