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EU vstupuje do roku 2020 se       
závazkem být do r. 2050
klimaticky neutrální. Evropská 
komise přichází s návrhem finančního
nástroje pro spravedlivou transformaci,
který má v rámci Zelené dohody pro
Evropu pomoci regionům s přechodem
na bezuhlíkovou ekonomiku. Představen
byl návrh Klimatického zákona -
závazného právního rámce pro dosažení
klimatické neutrality do r. 2050. Pandemie
COVID-19 zároveň v Evropě zastavila
chod společnosti i ekonomiky.   

Orgány EU jednají o zvýšení klimatického
cíle EU pro rok 2030. České neziskové
organizace poukazují na to, že vláda ČR
neplní klimatické strategie a závazky, a
prostředky EU určené k dekarbonizaci
plánuje využít problematickým
způsobem. Klimatické hnutí kritizuje
snahu vládní uhelné komise 
rozhodnout o konci těžby a 
spalování uhlí v ČR ukvapeně.

Americké volby vyhrál demokrat Joe
Biden, který slíbil návrat USA k Pařížské
dohodě. Japonsko a J. Korea chtějí být
uhlíkově neutrální do r. 2050, Čína do
r. 2060. V Česku probíhá symbolická 19
denní okupace budovy MŽP požadující
rychlý konec uhlí. Poté, co bez podkladů
stanovila konec uhlí v r. 2038, uhelnou
komisi opouští zástupci ekologických
organizací. Před budovami 7
ministerstev proběhl protest na
podporu navýšení klimatického cíle EU
na 65 %. Lídři států EU podpořili 55%
emisní cíl. Klimatický summit COP26 je
kvůli pandemii přesunut na listopad
2021 a probíhá jen v omezené formě
online. 

Spolek Klimatická žaloba ČR 
zveřejnil záměr zažalovat stát za 
neřešení klimatické krize. V Praze se
konala demonstrace Poslední kapka,
požadující od vlády ozdravení české
krajiny a řešení klimatické krize. Poblíž
elektrárny Počerady proběhl   
4. český Klimakemp. 

       POVODNĚ, OBŘÍ
MONZUNY, SESUVY PŮDY

Čínu od června sužovaly obří povodně,
zejména v okolí povodí Jang-c’-ťiang,

které si vyžádaly 278 mrtvých. V
důsledku extrémně silných

monzunových dešťů, povodní a
sesuvů půdy zemřelo nejméně 2067

lidí v Indii  a 410 v Pákistánu. Kvůli
následkům silných dešťů zemřelo také

82 lidí v Japonsku. .

Rámcová úmluva OSN o změně 
klimatu spustila mezinárodní kampaň 
“Race to Zero” vedenou koalicí iniciativ
cílících na uhlíkovou neutralitu.

2020: ROK
KLIMATICKÉ
KRIZE 

EU připravuje rozpočet na období 2021-
2027, který má řešit ekonomický šok
způsobený pandemii a klimatickou krizi
zároveň. Neziskové organizace v Česku
žádají vládu, aby ekonomickou obnovu
spojila s plněním klimatických závazků.

V ROCE 2020 JI ZASTÍNILA PANDEMIE COVID-19.
PŘESTO KLIMATICKÁ KRIZE NEPOLEVILA, SPÍŠE
NAOPAK. SVĚT JÍ ZAČÍNÁ BRÁT VÍC VÁŽNĚ, S JEJÍM
ŘEŠENÍM VŠAK STÁLE OTÁLÍ A NEPOSTUPUJE S
ADEKVÁTNÍ URGENCÍ. ZMĚNÍ SE TO V ROCE 2021?     

Stále rozsáhlejší požáry jsou v Kalifornii
problémem už několik let za sebou, letos

ovšem byly extrémní. Vzplálo 32 tisíc
čtverečních kilometrů - cca dvě pětiny
rozlohy Česka. Požárům padlo za oběť

42 lidských životů.

     KOBYLKY V AFRICE
V roce 2020 zejména východní 

část Afriky čelila katastrofické invazi
kobylek ničících veškerou tamní

vegetaci, včetně úrody a potravy pro
dobytek. K jedné z největších invazí za

poslední dekády došlo kvůli neobvykle
deštivému období.   ,

 Z Číny se šíří nový druh koronaviru. 
 Pozornost světa se od klimatické
krize odklání k řešení pandemie. 

"ČERNÉ LÉTO"
Během jedné z nejhorších australských

sezón požárů shořelo 18,6 milionu ha,
život ztratilo 34 lidí a 3 miliardy

suchozemských obratlovců.

Stav sucha byl v Česku na jaře označen 
 jako nejhorší za posledních 500 let.
Druhá polovina jara naopak přinesla
nadstandardní srážky a povodně. 

PROTESTNÍ LÉTO 

LEDEN - DUBEN

ČERVEN

PANDEMIE COVID-19

500 LETÉ SUCHO A POVODNĚ 

NIČIVÉ ORKÁNY A CYKLONY

REKORDNÍ SEZONA HURIKÁNŮ

        Orkán Sabine, známý též jako Ciara
či Elsa, si v únoru vyžádal 14 obětí v

Evropě. V květnu udeřil supercyklon
Amphan na Bengálský záliv, 

kde si vyžádal 128 obětí.  

ZÁŘÍ - ŘÍJEN

Z 30 bouří jich v Atlantiku 13 zesílilo na
hurikán. V USA a v Latinské Americe

zemřelo 400 lidí, škody dosáhly výše 41
miliard dolarů.

KVĚTEN

VE SVĚTĚ, V EU, V ČESKU

     SUCHO A POŽÁRY NA
JIHOZÁPADĚ USA

BOUŘE ALEX

2021

Koncem září do Evropy dorazila
mimotropická cyklona Alex, která

způsobila extrémní povodně hlavně ve
středomoří. O život kvůli ní přišlo 16 lidí. 
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