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Předci sice odháněli bouři zvoněním, ale o krajinu
pečovali lépe. Na vodě jsme dnes závislejší než oni,
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Současná podoba české krajiny má v řadě případu vzhledem k zadržování vody k ideálu daleko. Inspiraci leze přitom hledat i v historii. 
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Markéta Šrajbrová (//ihned.cz/?m=authors&article%5baut_id%5d=19554740)

V e druhé polovině 19. století udeřilo na české země dlouholeté sucho. Byly zaznamenány

případy, kdy lidé jezdili desítky kilometrů s povozy pro vodu, prali se o ni u městské kašny,

kterou v noci hlídala stráž. Mohlo by se zdát, ze současný šestý suchý rok ještě není taková

katastrofa, jakou zažívali naši předkové. Historický klimatolog Lukáš Dolák ale

upozorňuje, že jsme nyní na vodě závislí více než dřív. Je na ni navázaný průmysl,

na českém území navíc žije větší počet obyvatel.

Dolák, který působí na Přírodovědecké fakultě brněnské Masarykovy univerzity, se do minulosti dívá

proto, aby zjistil, jaké extrémy Češi zažili, jak se s nimi popasovali a hlavně − co je může čekat

v budoucnu. Pro informace Dolák chodí do archivů. Pročítá staré dopisy, kroniky, zápisy farmářů nebo

záznamy o škodách. "Je to náročná práce. Musíte vědět, co hledat. Také je dobré, pokud umíte

německy a znáte kurent (staré německé písmo, pozn. red.)," vysvětluje vědec, který původně

vystudoval geogra�i a historii. Na historickou klimatologii se zaměřil před deseti lety při psaní

bakalářské práce, kdy poznal Rudolfa Brázdila, který obor v Česku založil.

Čeští vědci například dokázali zpětně zmapovat teploty i srážky až do roku 1501. "Velmi dobře jde

z dat vyčíst například období takzvané malé doby ledové, která končila kolem roku 1850," popisuje

Dolák. Dále záznamy ukazují, jak postupně stoupá teplota v posledních desetiletích a jak se tempo
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Na �lm Avengers: Endgame čekali fanoušci zhruba rok. Podle �lmového kritika Kamila Fily se
jedná...
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Nevládní organizace Transparency International (TI) podala
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 Nejhezčí nezávislá hra loňského roku z festivalu IGF,
"nejhezčí" středoevropská i česká hra roku...

růstu neustále zrychluje. Klimatolog dodává, že zatímco dříve za klimatické výkyvy člověk nemohl,

od průmyslové revoluce je jednou z jejich hlavních příčin.

V minulosti lidé povodně, krupobití nebo roky sucha považovali za projev boží vůle. A podle toho také

proti nepřízni bojovali: konala se prosebná procesí za déšť, naopak bouřku zase lidé odháněli

zvoněním. Hrozilo jim ale, že do nich uhodí blesk. "Ve výsledku umíralo velké množství zvoníků,

takže Josef II. v roce 1783 zvonění proti mračnům patentem zakázal," popisuje Dolák. Další strategie

našich předků naopak převzít doporučuje. "Měli bychom se inspirovat především ve struktuře krajiny

− podívat se na to, jak vypadaly lesy a kolik jsme tu měli rybníků," upozorňuje Dolák na to, že

současná podoba krajiny hůře udržuje vodu v půdě.

Byť Dolák, i díky znalosti historie, vidí budoucnost skepticky, naději pro něj představují například

studentské protesty. Mladí chtějí politiky vyburcovat k tomu, aby začali brát zhoršující se klimatickou

situaci vážně. "Ačkoli politici proklamují, že se budou snažit o změny, emise skleníkových plynů

neustále rostou," upozorňuje Dolák. Nejen Česko by se podle něj v první řadě mělo odstřihnout

od uhlí. "Samozřejmě to nejde udělat hned, ale měli bychom přestat uvažovat o dalším prolamování

limitů a zakládání nových povrchových dolů. Zaměřme se na obnovitelné zdroje energie a na jádro,"

říká vědec. Brzy se možná rozšíří například polský důl kousek od českých a německých hranic.

V neděli proti záměru budou protestovat stovky lidí.
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 Do Evropy míří ropovodem Družba
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 Motorky československé značky
Jawa se v posledních měsících staly
obrovským hitem v Indii. Loni na...
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