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Minulost, přítomnost a budoucnost

Minulost
• Jistá, 

• Neměnná, 

• Mnoho dat

Současnost

• Neustále se 
mění, 

• Můžeme 
reagovat, 

• Přehlcení daty 

Budoucnost
• Nejistá,

• Můžeme formovat,

• Neexistují data 



Pravděpodobné (probable)

Budoucnost

Současnost

O budoucnosti



Co tedy můžeme říci o budoucnosti s 
jistotou?



Silné a slabé 
signály vývoje

Čas

Síla signálu 
(znalost, 
povědomí 
veřejnosti a 
rozhodovací 
sféry)

Slabý signál

Trend

Megatrend

Mediální bublina

Noviny, 
média, 
vědecké 
články, blogy, 

+Strategické 
dokumenty 

+Mezinárodní 
úmluvy

Divoká karta (Černá labuť, nelinearita… )



Co je to Megatrend?

• Termín, popularizovaný Johnem Naisbittem v roce 1982 s odkazem na 
změny ve společnosti s odkazem na začínající společenské a ekonomické 
posuny, jako  byla začínající globalizace, vzestupu informační společnosti 
nebo přechod k síťové organizační hierarchii. (Megatrends: Ten New 
Directions Transforming Our Lives)

• Megatrends are the probable future – or express what we know with great
confidence about the future. Megatrends are certainties (Copenhagen
Institute for Future Studies)

• Mega trends are global, sustained and macro economic forces of
development that impacts business, economy, society, cultures and 
personal lives thereby defining our future world and its increasing pace of
change (Frost&Sulivan)

• Megatrends are certainties (coloquial) 



Kolik je na světě megatrendů

• Různí se dle 
autora a definice

• Jsou 
pojmenovány 
různě

• Identifikují různé 
podtrendy

• Autoři většinou 
analyzují něco 
mezi 10 – 25

Zdroj: SOER 2015, EEA



Proč nás zajímají globální megatrendy?

• ČR je ke zbytku světa provázána řadou 
systémů, které umožňují obousměrné toky 
materiálů, energie, financí, idejí a inovací

• Na řadu těchto systémů má ČR malý nebo 
téměř žádný vliv

• Dlouhodobý socioekonomický a 
environmentální vývoj ČR je a bude ovlivňován 
silnými dlouhodobými trendy v těchto 
systémech



Sociální

• Civilizační choroby
• Demokratizace

společnosti
• Globální stárnutí
• Rostoucí

individualismus a síla
jednotlivců

• Rostoucí nerovnosti
• Rostoucí objem migrace
• Rostoucí populace
• Snižování diskriminace
• Urbanizace
• Zdravý životní styl

Technologické

• Rostoucí přístup k 
informacím

• Virtualizace světa
• Zvyšující se rychlost

technologické změny

Ekonomické

• Globální ekonomický
růst

• Rostoucí zadluženost
• Růst střední třídy
• Zintenzivňující se 

globalizace

Environmentální

• Degradace ekosystémů
• Potravinová

bezpečnost
• Rostoucí spotřeba

zdrojů
• Změna klimatu a její

dopady

Politické

• Nárůst významu
nestátních aktérů

• Od unipolárního k 
multipolárnímu světu

• Rostoucí objem
regulací

Co jsou 
globální 

megatrendy ?

Zdroj: Havránek, Pokorný, 2015



Jak spolu souvisí GMT ?

Tvoří komplexní systém 
který pozorujeme kolem 

nás, jinými slovy je to 
složité ….



Globální environmentální megatrend: 
Změna klimatu



Globální megatrend: Změna klimatu



Globální sociální megatrend: Růst 
světové populace

Data from http://esa.un.org/unpp/

http://esa.un.org/unpp/


Globální technologický megatrend –
Zrychlující se technologická změna

• Hnací síly: Urbanizace, Technologie, Soutěž o 
zdroje 

• Trendy

– Rychlost obměny

– Environmentální technologie

• Příležitost a hrozba 

– Nanočástice

– Aditivní výroba



Globální technologický megatrend

Zdroj: Havránek, Pokorný 2015, dle Kurzweil 2005



Globální technologický megatrend –
Zrychlující se technologická změna

Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law

https://en.wikipedia.org/wiki/Moore's_law


Slabé signály

• Sledování horizontu

• Technologické niky

• Inovační niky

• Emerging issues

• Upcomming challenges

• ….



Portál sledování horizontu



Databáze signálů



Slabý signál: Climate hacking

• Geoinženýrství, klimatické inženýrství, klimatická 
intervence

• Deliberate large-scale manipulation of the 
planetary environment (Keith, 2000)

• Deliberate large-scale manipulation of the 
planetary environment to counteract 
anthropogenic climate change





Rovnice politiky změny klimatu

Tsurf=((So(1-α)+Fghg)/σ)1/4

S-B konstanta

Konstanta (v 
čase ve 
kterém je to 
relevantní)

Radiační 
účinnost 
GHG

Albedo

Teplota

Plán A - Mitigace

Plán B - Adaptace

Plán C - Intervenovat

Plán D - trpět



SRM

CCS



Dvě (Tři) možnosti

• Albedo modification (SRM)

– Změna odrazivosti zemského povrchu a/nebo 
atmosféry

• CO2 sequestration (CCS)

– Aktivní odstraňování GHG z atmosféry

• Large scale change of Earth circulation (fringe)
– E.g. Barents sea, Bering strait



Lynn M. Russel, FOE 2012



Global shade

Eli Kintisch, FOE, 2012



Aerosol injection

An overview of geoengineering of climate using stratospheric sulphate aerosols
Philip J Rasch, Simone Tilmes, Richard P Turco, Alan Robock, Luke Oman, Chih-Chieh
(Jack) Chen, Georgiy L Stenchikov, Rolando R Garcia
Phil. Trans. R. Soc. A 2008 366 4007-4037; DOI: 10.1098/rsta.2008.0131. Published 13 November 
2008

Eli Kintisch, FOE, 2012



Fungovalo by to?

Geoengineering by cloud seeding: influence on sea ice and climate system
Philip J Rasch1, John Latham2,3 and Chih-Chieh (Jack) Chen2; Environ. Res. Lett. 4 (October-December 2009) 045112
doi:10.1088/1748-9326/4/4/045112

• Crutzen, P. J. (2006),Albedo 
enhancement by stratospheric 
sulfur injections: A contribution 
to resolve a policy 
dilemma? Clim. Change, 77,211–
220, doi:10.1007/s10584-006-
9101-y.

• Rasch, P. J., P. J. Crutzen, and D. B. 
Coleman (2008), Exploring the 
geoengineering of climate using 
stratospheric sulfate aerosols: 
The role of particle size, Geophys. 
Res. Lett., 35, L02809, 
doi:10.1029/2007GL032179

http://dx.doi.org/10.1007/s10584-006-9101-y
http://dx.doi.org/10.1029/2007GL032179


Mělo by to vedlejší efekty?

• Poškození ozonové vrstvy

• Vybělení nebe

• Neznámý efekt na tvorbu mraků

• Dopad na ekosystémy (difůzní záření)

• Efekty související s depozicí částic

• Nerovnoměrné dopady (selhání monzunů, 
regionální sucha)

• Změna teploty stratosféry

• Další okyselení planety



Reforestace

photo: Discovery Channel

Aerial Reforestation?

NASA photo of deforestation in Tierras Bajas project, Bolivia, from ISS on April 16, 2001.



Biochar

• Dřevěné uhlí 
deponované do 
půdy

Wikimedia commons



„Clasické“ CCS

www.CO2remove.eu



CO2 sekvestrace (BECCS a DACS)

© 2015 The National Academy of Sciences



CO2 Atmosphering scrubbing

Zhruba 1Mt CO2/year, 3 
jednotky na vyvážení 1GW 
bloku (Kolik energie na 
provoz?)



Hnojení železem

A massive phytoplankton bloom 
induced by an ecosystem-scale iron 
fertilization experiment in the 
equatorial Pacific Ocean, KENNETH 
H. COALE et al, Nature, 1996

Nicol, S., Bowie, A., Jarman, 
S., Lannuzel, D., Meiners, K. 
M. and Van Der Merwe, P. 
(2010), Southern Ocean iron 
fertilization by baleen whales 
and Antarctic krill. Fish and 
Fisheries, 11: 203–209. 
doi: 10.1111/j.1467-
2979.2010.00356.x



Proč tedy uvažovat o GE?
Im
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Potrava k přemýšlení

Geoengineering je pojistka

vs. 

Geoengineering morální hazard



Děkuji za pozornost

Globální megatrendy

Aktualizovaný strategický rámec Udržitelného 
rozvoje

Sledování horizontu

www.Horizont2050.cz



http://www.pearltrees.com/t/mesenfor-sledovani-
horizontu/geoingeneering/id12784665

http://www.pearltrees.com/t/mesenfor-sledovani-horizontu/geoingeneering/id12784665

