
Politika Evropské unie v oblasti ochrany 
klimatu patří mezi strategické priority Unie 
s cílem významného omezení emisí sklení-
kových plynů nejenom v rámci EU, ale také 
s cílem motivovat k podobným krokům 
ostatní země a regiony. Současně Unie ve 
spolupráci s členskými státy vyvíjí adap-
tační strategie k posílení naší ochrany před 
již probíhajícími dopady změn klimatu.  

Cílem služby COPERNICUS/GMES změna 
klimatu je poskytnout maximum dat pro 
podporu politik v oblasti přizpůsobení ke 
změně klimatu a jejího zmírňování a také 
hodnocení environmentálních a sociálních 
dopadů klimatických změn. Bude posky-
tovat přístup k mnoha indikátorům těchto 
změn – globální nárůst teploty a regionál-
ních teplotních změn, stoupání mořské hla-
diny, tání ledovců a také bude poskytovat 
mnoho klimatických analýz a předpovědí 
v časovém a prostorovém měřítku. 

Vlastní provozní služba monitorování 
změn klimatu COPERNICUS/GMES je stále 
ve fázi vývoje. Její předoperační fáze je 
podporována projety ze 7. rámcového 
programu Space, kdy poslední dvě výzvy 

byly především věnovány právě projektům 
podporujícím předoperační fázi této služby. 

Aktuálně je také částečně pokrývána oblast 
sledování změn klimatu v rámci projektu 
MACC 2 (http://www.gmes-atmosphere.eu) 
v oblasti služeb sledování atmosféry 
COPERNICUS/GMES, který bude k dispozici 
až do roku 2014. Projekt sleduje např. 
globální emise CO

2
 a CH

4
 a tím přispívá 

k dokumentaci uhlíkového cyklu planety 
Země. Dále projekt sleduje a vyhodnocuje 
vliv aerosolů na radiační bilanci Země. 
Přístup ke všem těmto datovým produktům 
je k dispozici na webu projektu. 

PŘEDPROVOZNÍ 
PROJEKTY SLEDOVÁNÍ 
KLIMATICKÝCH ZMĚN 

CHARMe

Projekt CHARMe 
(http://www.charme.org.uk/) má velmi 
jednoduchý a přitom zásadní cíl – umožnit 

uživatelům klimatických databází propo-
jení na návazné citace a další doplňkové 
informace k zachycení kompletního spektra 
využití daných dat. Projekt bude tyto 
informace (linky) poskytovat zdarma všem 
zájemcům v rámci otevřeného anotačního 
systému a měl by být dostupný minimálně 
do konce roku 2014.

CARBONES

Cíle projektu CARBONES je poskytnout 
poprvé v historii kvalitní, komplexní a kon-
zistentní data se širokým časovým záběrem 
pro uhlíkový cyklus. Projekt tímto reaguje 
na poptávku po detailních informacích 
o tocích CO

2
. Projekt na základě kalibro-

vaných dat popíše vývoj za posledních 30 
let včetně veškerých variabilit pro celou 
zeměkouli. Výstupem projektu je také da-
tový portál, který umožnuje stahovat data 
a všem uživatelům zjednodušuje vizualizaci 
vývoje uhlíkového cyklu za posledních 
30 let. Přístup k portálu je možný zde: 
http://www.carbones.eu/wcmqs/product/
Download/.

CLIMSAVE

Projekt CLIMSAVE reaguje na 
probíhající klimatické změny 
tím, že vytvoří interaktivní webo-

vou aplikaci pro celou Evropu. Ta umožní 
hodnocení dopadů klimatických změn či 
hodnocení náchylnosti k negativním re- 
akcím pro široké spektrum sektorů: země-
dělství, lesnictví, vodní zdroje, ochrana 
přírody a krajiny či urbánní rozvoj. Projekt 
nejenom nabízí vizualizaci probíhajících 
změn, ale také poskytuje prostor pro 
definování adaptačních strategií pro 
zvýšení odolnosti proti změnám. Součástí 
je také navrhování uživatelům takových 
řešení, která jsou efektivní nákladově, 
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* v roce 2012 došlo k přejmenování programu GMES na COPERNICUS



aby nedocházelo k plýtvání s veřejnými 
prostředky. Finální výstup projektu bude 
součástí oficiálního komunikačního portálu 
Evropské komise a Evropské agentury 
životního prostředí CLIMATE-ADAPT a bude 
spuštěn ke konci roku 2013 zde: http://
climate-adapt.eea.europa.eu/.      

UŽIVATELÉ 

Budoucí plně operační služby - sledování 
změn klimatu  COPERNICUS/GMES, budou 
jistě velmi atraktivním zdrojem informací 
pro mnohé české státní instituce či zástupce 
akademické sféry. V ČR je garantem ochrany 
klimtu Ministerstvo životního prostředí, 
pro které mohou být data významným 
zdrojem podnětů pro formování Národního 
programu na zmírnění dopadů změny 
klimatu v ČR, který v roce 2014 bude aktu-
alizován a předložen vládě ČR ke schválení. 
Významným uživatelem dat bude proto 
i Český hydrometeorologický ústav, který 
dodává MŽP a dalším institucím data 
o proměnách klimatu. Dalším významným 
uživatelem bude také CZECHGLOBE - 
Centrum výzkumu globální změny AV ČR, 

které se již nyní zapojuje aktivně do vědecko- 
výzkumných projektů Evropské kosmické 
agentury a 7. Rámcového programu. Dále 
bude služba atraktivní i pro Ústav fyziky 
atmosféry AV ČR, CENIA  (Česká informační 
agentura životního prostředí) a mnohé další 
univerzity a vysoké školy.  V rámci budou-
cího provozování klimatických služeb bude 
zapojení atraktivní i pro malé a střední 
podnikání na úrovni dodavatelů služeb.

Zajímavé odkazy: 
http://www.mzp.cz/cz/ochrana_klimatu 
http://www.chmi.cz/ 
http://www.czechglobe.cz 
http://copernicus.eu/pages-principales/
services/climate-change/ 
http://copernicus.eu/pages-princi-
pales/projects/other-fp7-projects/
climate-change/
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