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žijeme v době, kdy se charakter problémů životního prostředí mění a stává se stále slo-
žitějším a komplexnějším ve svých příčinách. Je to důsledek vývoje ekonomiky, rostou-
cí globalizace a propojení světových ekonomik, technologického vývoje, spotřebních 
vzorců chování moderního člověka i aktuální ekonomické krize. kromě toho, že je vznik 
problémů složitější, jsou tyto problémy i hůře předvídatelné a ovlivnitelné. kladou pak 
velké nároky na ty, kteří rozhodují a přijímají opatření a koncepce řešení k jejich potla-
čení a nápravě. 

Z těchto důvodů je složitější analyzovat a hodnotit stav životního prostředí a připravo-
vat příslušná opatření a nástroje na jeho ochranu. nestačí vyhodnocovat pouze vývoj 
minulý, ale je nutné dívat se rovněž do budoucnosti. významnými nástroji k takovému 
hodnocení jsou scénáře a výhledy. využíváme-li scénáře, umíme popsat a porovnat růz-
né cesty budoucího vývoje. Jejich lepší znalost je předpokladem pro správné strategic-
ké rozhodování a výběr efektivních opatření a na druhou stranu mohou přispět i k eli-
minaci postupů, které by k cíli nevedly, případně by byly značně nákladné. scénáře tvoří 
vazbu mezi nejistotou spojenou s budoucností a potřebou přijímat aktuální rozhodnutí. 
tato metodická příručka vás provede jednotlivými kroky při vytváření scénářů, uvede 
příklady jejich praktického využití a jejich funkci v procesu vytváření politik. součástí 
příručky je i terminologický slovník a odkazy na zdroje k podrobnějšímu studiu této 
problematiky. 

ÚVOd
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pojem „scénář“ má široký význam. existuje mnoho různých definic. následující definici 
formuloval Mezivládní panel o změnách klimatu (ipcc):

„Scénář je koherentní, vnitřně konzistentní a věrohodný popis 
možného budoucího stavu sledovaného jevu. Důležitou skuteč-
ností je to, že se nejedná o předpověď, nýbrž o jeden z alternativ-
ních obrazů možného budoucího vývoje.“

scénář popisuje jevy, jež jsou většinou (ale ne vždy) popsány kvalitativně a nikoliv 
kvantitativně. hlavními složkami takového popisu jsou jasně deklarované předpoklady 
ohledně kritických klíčových faktorů či hnacích sil určitého systému. scénář však není 
jen popisem budoucího stavu, ale popisuje i cestu vývoje ze současného počátečního 
stavu do stavu budoucího. tato vývojová cesta je vhodným podkladem pro výběr vhod-
ného opatření. 

VýSTuPy zAměřené nA BudOucnOST A jejicH VyužiTí

 PříručKA PrO TVOrBu Scénářů A VýHledů žiVOTníHO PrOSTředí

02



00 6

Obr. 1: logický rámec vzniku scénáře

obr. 1 ilustruje situaci na začátku vytváření jakéhokoliv scénáře. Minulý a současný stav 
můžeme na základě naměřených dat popsat, avšak budoucnost je neznámá. ovlivňují ji 
faktory, z nichž mnohé nejsme schopni pojmenovat a které mohou nastat zcela nečeka-
ně. Můžeme si představovat dobrou nebo naopak špatnou budoucnost a jsme schopni 
popsat, jak by se věci mohly vyvíjet nebo jaká rozhodnutí musíme aktuálně přijmout, 
abychom v budoucnu dosáhli žádoucího stavu. takovýto alternativní popis budoucnos-
ti, která může nastat, se nazývá scénář.

6
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Z analýzy nástrojů využívaných na evropské i celosvětové úrovni (eea, eu, oecd, Geo 
aj.) vyplynulo, že většina environmentálních výhledů je založena na scénářích a mode-
lech. Je třeba, aby přístup založený čistě na modelech, který je silně vědecky podpořen 
a je sofistikovaným podkladem rozhodovacích procesů, byl rozšířen o metodu scénářů. 
scénáře jsou hojně využívány a všeobecně přijímány jako základní nástroj, který zo-
hledňuje současná rozhodnutí a přizpůsobuje je udržitelným způsobem orientovaným 
na budoucnost.

hlavní pozornost je v této příručce věnována procesu vytváření výhledů na základě dat 
o životním prostředí. tento přístup nazýváme „od faktů k výhledům“.

Obr. 2: Od faktů k výhledům

Fakta

Trendy

Předpovědi
Predikce

Scénáře Rozhraní,
 filtr

Výhledy

Politicky 
a ekonomicky 
• reálný 
• žádoucí 
• pravděpodobný 
• zdůvodnitelný
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obr. 2 ukazuje možný tok informací (červená čára) směrem od faktů k výhledům. Fakta 
jsou data, metadata a informace shromážděné z různých zdrojů (nejen v oblasti život-
ního prostředí). ta mohou být interpretována jako trendy, které povedou k formulaci 
predikcí. Známým příkladem jsou projekce emisí skleníkových plynů, které jednotlivé 
země ohlašují eu a eea na základě rámcové úmluvy o změně klimatu (unFccc).
Fakta, trendy a predikce jsou vstupními proměnnými pro scénáře, které jsou na obr. 2 
znázorněny ve tvaru kužele a popsány jako „scénáře“. v rámci scénářů lze v určité fázi 
využít numerických modelů. výsledky modelových výpočtů lze využít pro vytvoření tzv. 
„skupin“ scénářů. 

po vytvoření souboru scénářů je užitečné provést výběr těch scénářů, které jsou pro 
daný účel nejvhodnější. k tomu můžeme využít řadu kritérií, ke kterým patří například 
pravděpodobný a žádoucí politický a ekonomický vývoj, závislost scénáře na vnějších 
vlivech a další (viz obr. 2). výstupem jsou scénáře zveřejněné v určité podobě. tyto 
výstupy se nazývají výhledy a jsou součástí zpráv, jako je Geo 4 zpracovaná unepem, 
výhled oecd (oecd outlook) nebo některé publikace eea. 

v této příručce jsme se namísto výhledů zaměřili na tvorbu scénářů, které jsou pro 
podporu tvorby politik mnohem vhodnější než výhledy, a to s ohledem na to, že nabízí 
kromě finálního stavu i popis cesty k jeho dosažení. scénáře rovněž umožňují popsat 
variantní řešení a vybrat nejvhodnější variantu. 

tvorba scénářů není metodou předpovídání budoucnosti, ani pravděpodobného budou-
cího vývoje. Jde o způsob, jak se seznámit s názory a hodnotami všech účastníků skupi-
ny formulující scénář, jak si vzájemně sdělit argumenty a zkušenosti a jak lépe podpořit 
kvalifikovaná a kvalitně podložená rozhodnutí.
v souvislosti s účelem, pro který scénář vzniká, existují 3 druhy scénářů, které je možné 
přiřadit k různým fázím cyklu politiky. 
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Obr. 3: cyklus politiky
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cyklus politiky využíváme k popisu opakujícího se cyklického procesu od hlavních cílů 
a stanovování dílčích cílů až po realizaci a hodnocení a poté zpět k opětovnému sta-
novení (nových) hlavních a dílčích cílů. v cyklu politik existují tři fáze, ve kterých mají 
scénáře významnou roli.

6   1.  v první fázi dochází k výběru opatření k realizaci politiky. scénáře jsou vytvá-
řeny pro účely posuzování (ex ante) dopadu různých nástrojů určených k do-
sahování určitého cíle. tento druh scénářů někdy slouží k posouzení poměru 
nákladů a přínosů určitých opatření, k čemuž je využívána tzv. analýza nákladů 
a přínosů (cost-benefit analysis, cba). tyto scénáře nazýváme scénáři predik-
tivními nebo scénáři vývojovými.

6   2.  druhým využitím scénáře v rámci politického cyklu je ve fázi realizace a moni-
torování opatření. otázka zní, jak by se daný systém dále vyvíjel za platnosti 
stávajících, případně dodatečných opatření. Zpravidla je to vyjádřeno otázkami 
typu „co by nastalo, kdyby“. tyto scénáře nazýváme scénáři vývojovými nebo 
scénáři dopadovými.

6   3.  scénáře můžeme rovněž využít ve fázi vypracovávání strategií a přijímání upra-
vených či nových politik. k tomu se doporučují normativní (strategické) scé-
náře. 

následující tabulka zachycuje přehled druhů scénářů a metod, které se při jejich zpra-
cování používají. 
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Tab. 1: druhy scénářů a techniky jejich tvorby

druH  
Scénáře VýVOjOVý dOPAdOVý STrATeGicKý

Metody 
scénáře 

průzkum založený na 
trendech 

zmapování klíčových 
faktorů kreativní

techniky 
extrapolace trendů, 
analýza trendů 
a dopadů 

analýza dopadů, 
analýza konzistence morfologická analýza 

smysl 
popis budoucnosti 
založený na současném 
vývoji 

účinky a důsledky 
opatření a rozhodnutí 

analýzy cílů a možných 
způsobů, jak dosáhnout 
žádoucí situace 

otázky co bude (v rozpětí)? co se stane, pokud…?
jakým směrem se 
chceme ubírat a jak se 
tam dostaneme? 

pohled 
pohled směrem ze 
současnosti a minulosti 
do budoucnosti 

pohled ze současnosti 
do budoucnosti

pohled z budoucnosti 
do současnosti 

výhoda 
převážně jednoduché 
a srozumitelné, zdá se 
být objektivní

systematické 
zhodnocení faktorů, 
srozumitelné 
odborníkům 

umožňuje kombinaci 
různých rozměrů a vlivů 
(životní prostředí, 
hospodářství atd.) 

nevýhoda nezbytná solidní datová 
základna 

nezbytná solidní datová 
základna a dobrá 
znalost vzájemné 
závislosti parametrů 

vysoké riziko 
netransparentnosti 
(využívá se příliš 
velkého počtu faktorů 
a předpokladů) 
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práce se scénáři vyžaduje splnění celé řady významných předpokladů. důležité je, aby 
scénáře vycházely z kvalitních, ověřených a autorizovaných informací a dat. pro tvorbu 
scénářů je vhodné využít existující indikátory, převzaté v ideálním případě z některých 
mezinárodně používaných sad (např. Základní sada indikátorů evropské agentury pro 
životní prostředí). scénáře by měly vycházet z funkčních, osvědčených vztahů mezi 
hnacími silami a dopady. nové či stávající numerické modely mohou být užitečným ná-
strojem pro kvantifikaci takovýchto vztahů.

tvorba scénářů je participativní proces, který by měl splňovat pravidla pro jednání více 
zainteresovaných stran. všichni účastníci by měli mít k dispozici stejné informace, dis-
kuze by měly být otevřené a transparentní. Závěry by neměly být předem definované, 
ale měly by být výsledkem otevřené debaty. na vzniku scénáře by se měli podílet nejen 
odborníci pro oblast, kterou se scénář konkrétně zabývá, ale i z ostatních oborů a zá-
jmových skupin.

modely jako podpůrný nástroj pro tvorbu scénářů
pokud budou při zpracování scénáře potřeba výstupy modelů, je vhodné zadat numeric-
ké modelování odborným institucím formou subdodávky. práce s numerickými modely 
klade velké nároky na odbornost a dovednosti pracovníků, stejně tak na finanční zdro-
je. tato kapitola se zabývá postupem zadání modelové úlohy jako externí zakázky. 

Postup práce při řešení modelových úloh
obr. 4 znázorňuje postup práce u obecného projektu. nejdříve je třeba vybrat instituci, 
která bude projekt koordinovat a bude zodpovědná za jeho výstupy.
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Obr. 4: Příprava zadání modelové úlohy
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následující text uvádí jednotlivé fáze postupu řešení modelové úlohy. 1

3.1/ fOrmulAce Účelu A zdůVOdnění POTřeBy KVAnTiTATiVníHO mOdelOVání
 6   popis řešeného problému
 6   na jaké důležité otázky by měl model odpovědět a jakými výstupními pro-

měnnými?
 6   Jakým způsobem model napomůže k řešení problému?
 6   kdo bude model využívat a za jakým účelem?
 6   Je nezbytné, aby byl využit kvantitativní model?

3.2/ fOrmulOVání POžAdAVKů nA mOdel
 6    identifikace hlavních, relevantních a okrajových faktorů (lze využít meto-

diku pro identifikaci klíčových faktorů popsanou v kapitole 4.3).
 6   identifikace vnějších faktorů.2

 6   Jaké hodnoty lze využít pro vnější faktory v průběhu času (literaturu, od-
hady atd.)?

 6   nakolik spolehlivé jsou tyto hodnoty? Je třeba provést analýzu citlivosti?
 6   Jaký by měl být rozsah modelu?
 6   Jaký by měl být časový horizont?
 6   Jaké by mělo být časové rozlišení?
 6   Jaké by mělo být prostorové rozlišení?
 6   pro koho budou výsledky využity (pro tvůrce politik, pro širokou veřejnost 

nebo odbornou veřejnost)?
 6   Jak by měly být výsledky sděleny adresátům? Formou:
  –  tiskové informace

1 pro účely vnitřního modelování je užitečný přehled, který je k dispozici na http://www.nusap.net/downloads/reports/
e2001-11.pdf.

2 vnější faktory jsou faktory, které ovlivňují jiné (vnitřní) faktory, samy o sobě však jinými faktory ovlivňovány nejsou. Jejich 
hodnoty tudíž nevypočítá model, ale musejí být známy předem.
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  –  tiskové konference
  –  publikace dostupné online
  –  tištěné publikace
  –  odborného workshopu
  –  zveřejnění ve vědeckém časopise

3.3/ POSOuzení nAVrHOVAnéHO mOdelu / nAVrHOVAnýcH mOdelů
 6   Je model vhodný?
  –  Míra složitosti, např. jaké procesy jsou do modelu zahrnuty a jaké ne-

jsou?
  –  Je prostorové a časové rozlišení dostatečné?
  –  Jsou všechny dané rozsahy spolehlivé?
 6   Je model validovaný? (tzn. dokáže např. reprodukovat minulé trendy, 

variabilitu, extrémy?)
 6   Jsou k dispozici potřebná vstupní data?
 6   existuje k modelu manuál?
 6   Je model ověřený, osvědčený?
 6   Jaké reference mají dodavatelé / tvůrci modelu?
 6   existují jiné studie, které byly realizovány s využitím stejného modelu?
 6   Jaké jsou zkušenosti kolegů / externích odborníků s využitím modelu?

3.4/ rOzHOdnuTí O VýBěru mOdelu, PříPAdně POSOuzení VHOdnýcH AlTernATiV
pokud žádný z dostupných modelů nesplňuje všechny požadavky, je nutné znovu po-
soudit zadání, nebo požadavky na model, anebo dostupnost dat.
 6   Je třeba znovu posoudit zadání.
 6   lze zadání přeformulovat tak, aby výsledky byly jiné a přitom stále ještě 

užitečné?
 6   Je třeba znovu posoudit požadavky na model.
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 6   Jsou kritické požadavky skutečně nutné?
 6   Je třeba znovu posoudit dostupnost modelu.
 6   Je k dispozici jiný dodavatel / model?
 6   Je možné model vylepšit?
 6   Je třeba znovu posoudit data.
 6   Jsou k dispozici nové zdroje dat?
 6   lze vytvořit potřebná data zpracováním dostupných dat?
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prezentovaná metoda vychází z analýzy metodik tvorby scénářů, kterou provedl institut 
pro studium budoucnosti a posuzování technologií (iZt) v roce 2008. Metoda rozlišuje 
pět fází tvorby scénáře (obr. 5).

6   1. fáze: identifikace oblasti scénáře
6   2. fáze: identifikace klíčových faktorů
6   3. fáze: Analýza klíčových faktorů
6   4. fáze: Vlastní vytvoření scénáře
6   5. fáze: finalizace, dokončení scénáře

4.1/ idenTifiKAce OBlASTi Scénáře
nejprve je třeba určit rozsah scénáře, tedy tzv. oblast scénáře. touto oblastí může být 
určitý obor (např. odpady, kvalita ovzduší, doprava) nebo konkrétní otázka omezená na 
určitou geografickou oblast nebo časový horizont (např. rozvoj trhu s biopalivy se zře-
telem na sektor zemědělství v čr do roku 2050). indikátory, zejména ty, které vycházejí 
z mezinárodně používaných sad, mohou být velmi užitečné pro popis a omezení oblas-
ti scénáře, protože již samy o sobě poskytují pohled na danou oblast ve srozumitelné 
a přesně definované podobě. veškeré uvažování o scénářích probíhá v rámci logického 
systému kauzálních vazeb dpsir (hnací síly, tlaky, stav, dopad, odezva).
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Obr. 5: Pět fází tvorby scénáře (zdroj: izT 2008)

fáze 1 fáze 2 fáze 3 fáze 4 fáze 5

popis oblasti 
scénáře

identifikace 
klíčových 

faktorů

analýza 
klíčových 

faktorů

vytvoření 
scénáře

výběr scénářů, 
filtr scénářů

ve scénáři jsou vždy nejzajímavější indikátory popisující hnací síly a dopady. v závislosti 
na žádoucí míře podrobnosti a cíli scénáře je třeba vybrat pro popis hnacích sil a dopadů 
vhodné indikátory. vzhledem k tomu, že pro potřeby scénářů mohou být indikátory ze 
základních sad (např. csi eea) příliš agregované, je možné je doplnit podrobnějšími, 
méně agregovanými a specificky zaměřenými indikátory. 
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4.2/ idenTifiKAce KlíčOVýcH fAKTOrů
v druhé fázi se identifikují klíčové faktory ovlivňující ukazatele (např. emise skleníko-
vých plynů), pro které sestavujeme scénář. rozlišujeme vnější a vnitřní faktory.

Vnější faktory tvoří kontext, nemohou být ovlivněny naším zásahem. například jde 
o (místní) klimatické podmínky, o emise ze vzdálených zdrojů nebo o dopady politik 
v jiných oblastech (finance, hospodářství, demografie).

Vnitřní faktory lze ovlivnit opatřeními v rámci politiky. Jejich vývoj je součástí vytvá-
řeného scénáře. 

4.3/ AnAlýzA KlíčOVýcH fAKTOrů
po sestavení seznamu klíčových faktorů je dalším krokem jejich analýza, vzhledem k je-
jich významu v rámci systému. tuto analýzu lze provést mnoha způsoby: pomocí expert-
ních panelů, pomocí jednání zainteresovaných stran, metodou delphi, strukturovaný-
mi rozhovory apod. v této příručce jsme se zaměřili na dva přístupy: na systémovou 
dynamiku (system dynamics) a na analýzu křížovou maticí (cross Matrix analysis).

4.3.1/ Využití systémové dynamiky k identifikaci klíčových faktorů
systémová dynamika je metoda komplexní analýzy a simulace složitých a dynamických 
systémů. lze ji využít pro vytváření koncepčních modelů zkoumaného systému (tj. ob-
lasti scénáře), což umožňuje identifikovat klíčové faktory. Může být použita:
a)  pro vytvoření přehledu výsledků empirického a teoretického výzkumu,
b)  pro expertní workshopy jako metoda vizualizace a prezentace při projednávání urči-

tého strategického dokumentu. 
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postup lze rozdělit do čtyř kroků:

6   1.  shromáždí se všechny hnací síly a tlaky se vztahem k oblasti scénáře. Jako ná-
stroje v rámci tohoto kroku můžeme využít „brainstorming“ nebo „mind map-
ping“. soupis hnacích sil a tlaků nemusí být vyčerpávající – další hnací síly a tla-
ky mohou být doplněny i později.

6   2.  Zjistí se kauzální vztahy mezi faktory. to se obvykle děje vytvořením tzv. dia-
gramu kauzálních smyček (causal loop diagram, cld). v rámci tohoto vizuali-
začního nástroje jsou jednotlivé faktory propojeny šipkami, které vyjadřují, že 
dané dva faktory jsou ve vztahu korelace. dále se využívají symboly „+“ a „-“. 
ty vyjadřují, zda je korelace kladná či záporná. obr. 6 znázorňuje diagram kau-
zálních smyček zachycující hnací síly a tlaky, které ovlivňují oblast scénáře pro 
hodnocení biodiverzity, v tomto případě indikátor „stav ochrany klíčových sta-
novišť“.

6   3.  kauzální vztahy jsou kvantifikovány buď tím způsobem, že se vyplní matice 
příčin a následků, nebo je každý vztah kvantifikován samostatně. tento krok 
odpovídá analýze křížovou maticí popsané v následující kapitole.

6   4.  Jsou vypočítány nepřímé dopady hnacích sil a tlaků na cílový parametr.



|   22  | |   23  |

 PříručKA PrO TVOrBu Scénářů A VýHledů žiVOTníHO PrOSTředí

04

Obr. 6: diagram kauzálních smyček

výstavba silnic výstavba budov
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druhů
kliMatická ZMěna kvalita ovZduŠí
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výsledkem je semikvantitativní koncepční model a informace o dopadu jednotlivých 
hnacích sil a tlaků na cílový parametr. díky těmto informacím je možné snadno identifi-
kovat jednak klíčové faktory, jednak faktory s méně významným dopadem. Je-li možné 
přiměřeně zdůvodnit míru a charakter vzájemných vlivů jednotlivých faktorů, lze do-
konce převést koncepční model přímo na model matematický.3

4.3.2/ Analýza křížovou maticí
analýza křížovou maticí (cross Matrix analysis) je užitečná tím, že snižuje složitost ví-
cefaktorového systému, kde je obtížné popsat vzájemné interakce mezi faktory. 
všechny faktory se sepíší do prvního řádku a prvního sloupce tabulky (obr. 7). následně 
se posoudí účinky každého faktoru na ostatní faktory. toho nejlépe dosáhneme formou 
expertního semináře. účastníci společně pro každou kombinaci zhodnotí na dohodnuté 
stupnici (např. od 0 do 3, kde 0 znamená nulový dopad a 3 znamená velký dopad) sílu 
vazby. Je samozřejmě možná volba i jiné škály.

v dalším kroku sečteme hodnoty v jednotlivých řádcích a sloupcích. součty hodnot 
v řádcích se nazývají aktivní součty, což znamená, že faktor s vysokým součtem ovliv-
ňuje ostatní faktory významným způsobem. naopak součty hodnot ve sloupcích jsou 
tzv. pasivní součty: vysoký pasivní součet znamená, že daný faktor je dobrým indiká-
torem stavu a vývoje systému.

3 softwarová řešení umožňující tento proces: 
 http://www.consideo-modeler.de/english/ 

http://www.iseesystems.com/softwares/education/stellasoftware.aspx/  
http://www.vensim.com/

 úvod do systémové dynamiky podává celá řada prací, např.:
 Sterman, John (2000): business dynamics: systems thinking and Modeling for a complex World. boston; london:  

irwin/McGraw-hill.
 Warren, Kim (2002): competitive strategy dynamics. chichester: Wiley.
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Obr. 7: Analýza křížovou maticí

Analýza vzájemné závislosti faktorů
0 = žádný vliv, 3 = vysoký vliv

 VliV  
z/nA fAKTOr 1 fAKTOr 2 fAKTOr 3 fAKTOr 4 AKTiVní 

SOučeT

fAKTOr 1 3 1 1 5

fAKTOr 2 0 2 2 4

fAKTOr 3 1 1 2 4

fAKTOr 4 3 3 1 7

PASiVní 
SOučeT 4 7 4 5

Zajímavé je srovnání aktivního a pasivního součtu pro každý faktor. Jsou-li oba součty 
stejné, faktor může být z dalších úvah vynechán, protože nehraje důležitou úlohu ani 
jako hnací síla, ani jako indikátor změny.

as < ps = 
reaktivní (ovlivněný) 

faktor (významný fak-
tor) = dobrý indikátor

as + ps = 
malá hodnota, 

 izolovaný faktor

as > ps = 
ovlivňující faktor  

(velký vliv  
na ostatní faktory)

je ovlivněn čím

má vliv na
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do procesu analýzy křížovou maticí je vhodné zapojit co nejvíce expertů a institucí, aby 
bylo možné získat komplexní a variantní výsledky a závěry byly založeny na širší diskuzi. 
Metoda je rovněž flexibilní, tedy ponechává prostor pro dodatečnou úpravu výsledků, 
volbu nových faktorů apod. 

Jakmile jsou identifikovány a analyzovány klíčové faktory, vytvoříme na základě jejich 
kombinací konkrétní scénáře. k tomu použijeme níže popsanou metodiku, jejímž cílem 
je identifikovat vlastnosti a vzájemné závislosti jednotlivých klíčových faktorů v rám-
ci oblasti scénáře. otázka zní: které vlastnosti u vybraných parametrů, proměnných 
a událostí mohou nastat? a jsou to ty, které jsou pro náš scénář nejpříznivější? odpo-
věď poskytne analýza n-rozměrných nekvantifikovaných komplexů faktorů.

4.3.3/ Analýza n-rozměrných nekvantifikovaných komplexů faktorů
v této kapitole se budeme zabývat komplexem klíčových faktorů, z nichž každý může 
mít různé hodnoty (jsou n-rozměrné) a nejsou a priori kvantifikované.

k takovýmto komplexům je možno přistupovat různými metodami. Jednou z metod, 
kterých lze využít, je takzvaná morfologická analýza. spočívá v tom, že do matice se-
píšeme všechny faktory a jejich možné či žádoucí hodnoty. nyní můžeme všechny hod-
noty kombinovat s ostatními. pracujeme-li s více než třemi faktory a jejich příslušnými 
hodnotami, začíná být tato metoda poměrně komplikovaná. průkopníkem této metody 
byl Fritz Zwicky. konstatoval, že „…v definitivním a skutečném obraze světa vše souvi-
sí se vším a nic nemůže být a priori zavrženo jako nepodstatné.“ (Fritz Zwicky: disco-
very, invention, research through the Morphological approach, 1969.) Jeho přístup 
představuje obecnou metodu nekvantifikovaného modelování, metodu pro identifikaci 
a rozbor celé množiny možných vztahů či „konfigurací“ obsažených v určitém komplexu 
problémů. vyvinul takzvanou Zwickyho krychli, která ilustruje obecný přístup uplatňu-
jící se při vyšší míře složitosti.
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Základní kroky morfologické analýzy jsou následující:
 6   definice a analýza problémů,
 6   identifikace parametrů (rozměrů), tj. jaké jsou klíčové faktory
 6   přiřazení příslušných „hodnot“ či stavů z určitého rozmezí každému fakto-

ru * Zwickyho krychle,
 6   přezkoumání možné konfigurace z hlediska pravděpodobnosti, proveditel-

nosti, účinnosti, využití či jakýchkoliv jiných aspektů,
 6   shoda ohledně možných kombinací: posouzení křížové konzistence (cross-

consistency assessment)  *  prostor řešení (solution space),
 6   posouzení alternativ a výběr řešení.

Zwickyho metoda je užitečná, protože nabízí kombinace řešení a podporuje diskuzi. 

výsledkem této fáze tvorby scénářů je soubor klíčových faktorů, kde každý má různé 
hodnoty. ty pak mohou být kombinovány různými způsoby a na základě tohoto postupu 
vznikají scénáře.

4.4/ SeSTAVení Scénářů
první tři fáze metodiky tvorby scénářů se běžně uplatňují při jakékoliv identifikaci 
problémů a při analýze faktorů. čtvrtou fázi najdeme jen u tvorby scénářů. tato fáze 
je kreativní a inovativní, snaží se využít možností, které jsou k dispozici, nebo nalézt 
řešení pro dosažení žádoucího stavu, např. životního prostředí, určité oblasti, celé spo-
lečnosti.
scénáře vznikají tak, že jsou vybrány a sestaveny z jakéhosi příčného řezu „kuželem 
scénářů“, jehož výstup směřuje ke zvolenému okamžiku v rámci projekce budoucnosti.

proces, kterým jsou scénáře vytvářeny, může mít podobu od popisných slovních postu-
pů až po formalizované, matematické techniky (viz kapitola Začínáme – předpoklady 
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pro práci se scénáři). kromě toho mnohé scénářové techniky vyžadují vytřídění scéná-
řů. i když počet teoreticky možných scénářů je velmi vysoký, počet scénářů, které lze 
kognitivně zpracovat, je omezený.

Z praktických zkušeností vyplývá, že počet variantních scénářů, které lze vzájemně 
smysluplně odlišit a je možné je dále interpretovat , se pohybuje maximálně kolem čtyř 
až pěti na jednu oblast scénáře. v praxi se při práci se scénáři často vyberou čtyři scé-
náře podle kategorií uvedených v následující tabulce (tabulka 2).

Tab. 2: druhy scénářů a výchozí logika

druH  
Scénáře

 „Vyčkávací 
taktika“

žádná změna 
politik

„Progresivní 
řešení“

nová opatření 
politik

 Scénář  
nejhoršího  

vývoje

 Scénář  
nejlepšího  

vývoje

VýcHOzí 
lOGiKA

žádná nebo  
jen minimální  

nová akce

Mnoho  
nových  

možností

negativní  
vývoj vnějších 

faktorů

pozitivní  
vývoj vnějších 

faktorů

4.5/ finAlizAce Scénářů A VyTVOření VýHledu
v užším slova smyslu je proces tvorby scénářů po uvedených čtyřech fázích dokončen. 
pátá fáze metodiky tvorby scénářů se týká vlastního uplatnění vytvořeného scénáře 
(scénářů), např. při rozhodování nebo strategickém uvažování. využití scénářů závisí 
na účelu, pro který byly scénáře vytvořeny. tato fáze vývoje scénáře zahrnuje popis dal-
šího uplatnění a/nebo zpracování scénářů.
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další možné kroky:
 6   interpretace a zhodnocení scénářů na základě pravděpodobností (do jaké 

míry je vývoj pravděpodobný?)
 6   analýza trendů (podrobnější zkoumání jednotlivých možností vývoje pro 

účely zakotvení v empirických zjištěních a ověření vedlejších aspektů scéná-
řů)

 6   interpretace a zhodnocení scénářů na základě jejich potřebnosti nebo pozi-
tivních a negativních aspektů (ujasnění toho, co chceme)

 6   analýza problémových událostí (co by se mohlo stát, kdyby nastaly nečeka-
né události, tzv. „divoké karty“?)

 6   analýza dopadů (Jaké příležitosti a rizika jsou spojená se situací popsanou 
ve scénáři?)

 6   identifikace a analýza aktérů (kteří aktéři vývoj ovlivňují a jakým způso-
bem?)

 6   sektorová analýza (Jaký význam mají scénáře pro různé oblasti veřejné sprá-
vy / podnikání / aktivity jednotlivců?)

 6   vypracování různých možností jednání / odvození strategií (co můžeme udě-
lat?)

 6   zhodnocení současných strategií srovnáním se scénáři
 6   přehled způsobů k dosažení určitého cíle
 6   realizace scénářů za účelem vnitřní a vnější komunikace

v této metodice jsou scénáře základem tvorby výhledů, jak to vyplývá z obr. 2. po vy-
tvoření souboru scénářů je třeba provést jejich filtraci, neboli pomocí určitých kritérií 
vybrat scénáře, které jsou pro daný účel nejvhodnější. vedle kritérií jako je robustnost, 
věrohodnost a důležitost tématu v rámci politické agendy jsou hlavním kritériem fi-
nanční důsledky scénáře a z něho odvozená opatření v rámci politiky. nezbytným kro-
kem při převádění scénářů na výhledy a při strategickém plánování je analýza nákladů 
a přínosů, o které pojednává následující kapitola. 



|   28  | |   29  |

AnAlýzA náKlAdů A PřínOSů (cOST-BenefiT AnAlýzA)

05  6

5.1/ TeOreTicKá VýcHOdiSKA
analýza nákladů a přínosů (cost-benefit analysis, cba) je jedním z hlavních kritérií při 
rozhodování o vlastní realizaci opatření v rámci určité politiky. hlavní otázka pro tvůrce 
politik, ale i pro občany zní, zda zvažovaná opatření na ochranu životního prostředí 
přináší odpovídající hodnotu za vynaložené prostředky. řada expertů a politiků dospě-
la k závěru, že rozhodování o opatřeních a následných legislativních krocích by měla 
vycházet ze srovnání nákladů a přínosů příslušných návrhů.

cba v zásadě srovnává nárůst lidského blahobytu (přínosy) a snížení sociálního prospě-
chu (náklady) v důsledku určité činnosti či politiky. proto má-li být projekt vyhodnocen 
jako přínosný, musí jeho sociální přínosy převyšovat sociální náklady. cba se obvykle 
provádí pro konkrétní projekty, avšak rozsah může být výrazně rozšířen. analýza tak 
může posuzovat např. politiku ochrany klimatu.

celková ekonomická hodnota jakéhokoliv environmentálního aktiva je rovna jeho „cel-
kové ekonomické hodnotě“ (total economic value, tev). Její součástí je tzv. užitná 
hodnota (use value) a neužitná hodnota (non-use value) daného environmentálního 
aktiva. užitná hodnota označuje přímý užitek plynoucí z využití environmentálního ak-
tiva, např. voda vyčerpaná pro účely zavlažování, sklizeň rostlin s léčivými účinky nebo 
návštěva přírodního parku. spadá sem i plánovaný a možný budoucí užitek plynoucí 
z užívání daného zdroje. druhá uvedená položka je známa jako hodnota možnosti volby 
(option value). neužitná hodnota se vztahuje k environmentálním aktivům, která lidé 
ve skutečnosti nikdy přímo nevyužívají, chtějí je však zachovat pro ostatní, pro budoucí 
generace (hodnota dědictví) nebo proto, že jejich samotné existenci připisují určitou 
hodnotu (existenční hodnotu – existence value).

přiřazení peněžní hodnoty environmentálním aktivům je zvláště náročným úkolem, 
mimo jiné proto, že přínosy často nemají tržní hodnotu a jsou nehmotné. Jak změříme 
např. hodnotu krásné vyhlídky nebo méně hlučné ulice? k určení hodnoty, kterou lidé 
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připisují environmentálním aktivům, lze využít dvou obecných přístupů: metodu odvo-
zených preferencí (revealed preferences) a metodu deklarovaných preferencí (stated 
preferences).

když ekonomové při oceňování vycházejí z odvozených preferencí, využívají tržní infor-
mace týkající se obchodovaných statků k odvození hodnoty netržních statků. v případě 
oceňování metodou požitků (hedonic pricing) se vychází z předpokladu, že konkrétní 
hodnota spojená s nehmotným aktivem je součástí cen obchodovaných aktiv a že může 
být získána samostatným určením hodnot připisovaných různým vlastnostem daného 
aktiva. například dům u rušné ulice, který je vystaven vysokým hladinám hluku, ve 
srovnání s podobnými domy, které jsou od silnice dále, ztrácí část své hodnoty. tento 
cenový rozdíl tak lze využít pro určení „ceny hluku“.

trh nebo statky, které nějak souvisejí s hodnoceným environmentálním aktivem, však 
někdy není možné určit. v takových případech neexistují žádné ceny, které by bylo mož-
né použít pro „odvození“ hodnot přisuzovaných danému aktivu. pak je třeba vytvořit 
hypotetický trh, kde jsou lidé dotazováni, kolik by byli ochotni zaplatit za zachování 
daného environmentálního aktiva. nejčastěji používanou metodou určování deklarova-
ných preferencí je kontingenční oceňování. pomocí vhodně navrženého dotazníku jsou 
respondentům poskytnuty informace o vlivu navrhovaných opatření na životní prostře-
dí a o prostředcích, které jsou zapotřebí pro jejich financování. 

ekonomům bylo zpravidla poměrně lhostejné, jaké měřítko prospěchu se k ekonomické-
mu ocenění použije – dalo se totiž použít jak měřítko ochoty platit (willingness to pay, 
Wtp), tak měřítko ochoty přijímat kompenzace (willingness to accept, Wta). odborná 
literatura se obecně zaměřovala na Wtp. realizované studie deklarovaných preferencí 
však opakovaně zjistily někdy i zásadní odchylky mezi Wta a Wtp. 

následující kapitola uvádí příklad použití cba v reálných situacích.
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5.2/ PříKlAd VyužiTí AnAlýzy cBA
evropská komise ve své tematické strategii o znečišťování ovzduší navrhla strategický 
přístup k dosažení čistšího ovzduší v evropě (cec, 2005) a stanovila předběžné cíle pro 
oblast životního prostředí do roku 2020. Jedním z hlavních nástrojů politiky uvedených 
v tematické strategii byla revize směrnice o národních emisních stropech (2001/81/
es) zavádějící nové národní emisní stropy, které by měly vést k dosažení dohodnutých 
předběžných obecných cílů.

5.2.1/ Hlavní otázky pro analýzu cBA
 6 Jaké jsou současné škody na životním prostředí a lidském zdraví?
 6 Jaké jsou náklady těchto škod?
 6 Jaká opatření na snížení škod jsou technicky proveditelná?
 6 Jak by vypadaly scénáře s méně ambiciózním cílem?
 6 Jaký by byl přínos těchto scénářů (zvýšení škod)?
 6  Jaký by měl být optimální vztah mezi náklady škod a náklady na jejich sníže-

ní?

5.2.2/ druhy dílčích přínosů

dílčí přínosy můžeme rozdělit na tři druhy:
6 1. Přínosy pro snížení zátěží

 6  redukce emisí skleníkových plynů stanovená eu: do roku 2020 o 30 % nižší 
emise než v roce 1990 (eu25)

 6  národní emisní stropy (nec 2010): 286 kilotun oxidů dusíku (nox) pro čes-
kou republiku v roce 2010

6 2. Přínosy pro zlepšení stavu 
 6  směrnice eu o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro evropu 

(2008/50/es): jemné částice (pM2,5) – cílová hodnota 25 µg/m3 z roku 2010 
jakožto roční průměrná hodnota, pro rok 2015 jako prahová hodnota
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6 3. Přínosy v rámci předcházení negativním dopadům, snížení zranitelnosti
 6  tematická strategie o znečišťování ovzduší eu – stropy pro rok 2020 v porov-

nání s rokem 2000
 6  o 47 % nižší zkrácení délky života v důsledku vystavení pevným částicím
 6  snížení nadměrných kyselých depozic o 74 % na lesních plochách a o 39 % na 

plochách s povrchovou vodou
 6  43% úbytek ploch nebo ekosystémů vystavených eutrofizaci
 6  10% snížení počtu akutních úmrtí v důsledku vystavení ozonu

5.2.3/ Škody
vypočítat přínosy snížení škod na životním prostředí často bývá daleko obtížnější, ne-
boť řada přínosů není v obchodovaných statcích a hodnotách zahrnuta. přístup uvede-
ný v tematické strategii o znečišťování ovzduší využívá analýzu, která se zabývá poško-
zováním lidského zdraví v důsledku znečištění ovzduší:
  6  vlivem působení suspendovaných částic a ozonu každoročně předčasně 

umírá 370 tis. lidí, 
  6  v důsledku expozice znečištění pevnými částicemi se délka života zkracuje 

o osm měsíců,
  6  zkrácení délky života v důsledku působení těchto škodlivin v celé eu kaž-

doročně dosahuje souhrnné hodnoty 3,6 milionu let.

vezmeme-li za základní hodnotu lidského života 52 tis. eur/rok (výpočet zdravotních 
pojišťoven), vzniká eu každoročně škoda ve výši 187 mld. eur. při přepočtu na přísluš-
ný počet obyvatel dosahuje ztráta české republiky každoročně cca 3,8 mld. eur.
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5.2.4 / Vytvoření jednotlivých scénářů možného vývoje

při tvorbě scénářů se provádí následující kroky:
  6  shromáždění a vyhodnocení poznatků z minulosti 
  6  vytvoření scénáře bez dodatečných opatření (bau), který bere v úvahu 

stávající legislativu, opatření a mezinárodní závazky 
  6  vytvoření scénáře s dodatečnými opatřeními pro maximální technicky pro-

veditelné snížení znečištění

Obr. 8: Scénáře snižování emisí vzhledem k politickému cíli

Pozorování (monitoring) 
v minulosti

emise

vývoj
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legislativy
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který předpokládá platnost 
veškeré aktuálně účinné 
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emisí do ovzduší

1990 2000 2010 2020
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v rámci jednotlivých scénářů se vyhodnotí např. následující indikátory:
 6  indikátor pM měřený v milionech let zkrácení délky života v důsledku pM2,5

 6  indikátor ozonu měřený jako součet středních hodnot přesahujících 35 ppb 
(denní maximum osm hodin)

 6  indikátor acidifikace měřený jako pokles nadměrných kyselých depozic na 
lesních plochách a plochách s povrchovou vodou (v km²)

 6  indikátor eutrofizace měřený jako úbytek ploch nebo ekosystémů vystave-
ných eutrofizaci (v km²)

5.2.5/ Porovnání přínosů a nákladů
pro každý ze scénářů (scénář bez dodatečných opatření, scénář s dodatečnými opatře-
ními pro maximální technicky proveditelné snížení – MtFr, scénář tematické strategie) 
vypočteme předpokládané náklady na realizaci opatření. na obr. 9 je zobrazen vztah 
mezi náklady (mld. eur/rok) a přínosy (snížení vlivu znečištěného ovzduší na zdraví 
a životní prostředí v %). přestože původní závazek směřoval k nalezení řešení politiky, 
které by se nacházelo mezi výsledky scénářů b a c, nakonec bylo navrženo řešení ležící 
mezi scénáři a a b s celkovými náklady 7,2 mld. eur/rok. v porovnání s náklady na 
škody způsobené znečištěním ovzduší se jedná o pouhý zlomek vytvářených nákladů, 
které dosahují 183 mld. eur/rok. Je však třeba vzít v úvahu, že i u scénáře MtFr s celko-
vými náklady 39,7 mld. eur/rok zůstává významný podíl škod, které nelze snížit pomocí 
technických opatření.
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Obr. 9: náklady a přínosy řešení problémů životního prostředí dle jednotlivých scénářů
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tato kapitola převádí metodiku popsanou v kapitolách 3 a 4 do praxe. použití metodiky 
tvorby scénářů je ukázáno po jednotlivých krocích na příkladu oblasti scénáře „kvalita 
ovzduší“.

6.1/ Scénář KVAliTy OVzduŠí V čr

6.1.1/ Analýza klíčových faktorů
Jak již bylo uvedeno v kapitole 4.1, klíčové faktory je užitečné propojit s kvalitní a me-
zinárodně používanou indikátorovou sadou (např. sada klíčových indikátorů eea – csi). 
oblast scénáře „kvalita ovzduší“ lze popsat pomocí csi indikátoru 1 až 5. csi 1 popisuje 
emise okyselujících látek, csi 2 emise prekurzorů ozonu a csi 3 emise jemných částic 
a prekurzorů sekundárních částic. poté se podíváme na každý indikátor zvlášť a prove-
deme analýzu faktorů (tlaků a hnacích sil), které ovlivňují hodnoty indikátorů.
pro kvalitu ovzduší můžeme vytvořit následující tabulku s faktory, které oblast scénáře 
ovlivňují.
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Tab. 3: faktory ovlivňující oblast scénáře „kvalita ovzduší“

Parametr druh indikátoru Vnitřní/Vnější cSi

nOX tlak, stav vnitřní ano

SO2 tlak, stav vnitřní ano

nemethanové VOc tlak, stav vnitřní ano

nH3 tlak, stav vnitřní ano

cH4, cO, nemethanové VOc a nOX tlak, stav vnitřní ano

Teplota tlak, stav vnější ano

rozptylové podmínky tlak, stav vnější ne

dálkový přenos imisí tlak, stav vnější ne

Srážky tlak, stav vnější ano

ekonomika hnací síla vnější ano

Přírůstek obyvatel hnací síla vnější ne

životní styl hnací síla vnější ne

Vliv na zdravotní stav dopad vnitřní ano

Acidifikace dopad vnitřní ano

eutrofizace dopad vnitřní ano
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nyní můžeme vytvořit křížovou matici obsahující důležité faktory, které oblast scénáře 
ovlivňují. tato záležitost je dosti složitá, protože na stav kvality ovzduší mají vliv hnací 
síly a tlaky, které na sebe navzájem působí a ovlivňují se. v našem příkladu, který nepo-
važujeme za vyčerpávající, byly za hlavní hnací síly vybrány:

 6 ekonomické změny 
 6 cena ropy
 6 teplota 
 6 obyvatelstvo

Jako hlavní tlaky byly určeny:
 6 průmysl
 6 obchod a služby
 6 doprava
 6 vytápění 
 6 výroba energie

tyto hlavní hnací síly a tlaky působí na stav kvality ovzduší. Zhoršení kvality ovzduší 
se projevuje na lidském zdraví, ekosystémech a budovách. lidské zdraví nejvíce ovliv-
ňují pM10, ozon a prekurzory ozonu, ale i nox, nh3, so2 a nemethanové voc. ekosysté-
my a budovy  trpí v důsledku eutrofizace a acidifikace, které způsobují nox, nh3 a so2. 
obr. 10 shrnuje systém hnacích sil, tlaků a dopadů. Modré šestiúhelníky označují tlaky, 
oranžové pak hnací síly. tam, kde to je možné a vhodné, lze tlaky a hnací síly také po-
psat pomocí vhodných indikátorů.

vztahy a závislosti mezi hnacími silami, tlaky a stavem životního prostředí ukazuje 
obr. 12. v zájmu snazšího pochopení problematiky jsou tyto vztahy ukázány pouze na 
příkladu nox. Z obr. 11 je patrné, že emise nox jsou ovlivněny změnami v průmyslu, 
podnikání, dopravě, vytápění a výrobě energie. hospodářské změny ovlivňují průmysl, 
podnikání a dopravu. proměnlivá cena ropy má dopad na průmysl, podnikání a dopra-
vu, ale i na vytápění a výrobu energie. vytápění a výrobu energie (v tomto případě 
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jde zejména o elektrické vytápění) ovlivňuje teplota, zejména během zimních období. 
Změny v počtu obyvatel působí na vytápění a dopravu.

Obr. 10: Hnací síly a tlaky ovlivňující kvalitu ovzduší (schematický nákres)
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Obr. 11: Vztahy a závislosti mezi hnacími silami, tlaky a stavem životního prostředí na emise nOx

po odvození faktorů nyní můžeme vytvořit křížovou matici, která nám pomůže při ana-
lýze vzájemných závislostí mezi faktory. Jak je vidět na obr. 12, do matice je přidán 
ještě jeden faktor zátěže, a to zemědělství. po provedení analýzy se nicméně ukázalo, 
že zemědělství, které vykazuje téměř stejné aktivní i pasivní součty, lze z dalšího hod-
nocení vyloučit.
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Obr. 12: Křížová matice pro analýzu hnacích sil a tlaků přispívajících k emisím nOx
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Jak naznačují výsledky analýzy (aktivní součty), nejvýznamnější vliv na zbývající fak-
tory mají ekonomika, obyvatelstvo a cena ropy. pasivní součty potvrzují, že k nejví-
ce ovlivňovaným faktorům a tedy dobrým indikátorům patří výroba energie, doprava 
a vytápění (obr. 12).

Obr. 13: Hnací síly a tlaky přispívající k emisím nOx (zjednodušení schématu ze str. 40)

ekonomika

doprava

obyvatelstvo

vytápění

cena ropy

výroba energie



|   42  | |   43  |

6

Za účelem vytvoření scénáře tyto tři klíčové faktory vyjmeme a budeme se zabývat tím, 
jaké konkrétní kombinace všech hodnot můžeme u těchto faktorů nalézt. přeneseme-li 
je do kontextu naší problematiky, můžeme se například zamyslet nad tím, jaká může 
být minimální a maximální cena ropy a zda je vhodné stanovit i nějaké mezihodnoty 
v daném rozpětí. po určení veškerých hodnot u všech faktorů provedeme morfologic-
kou analýzu, která nám pomůže určit a prozkoumat celý soubor možných vztahů nebo 
„konfigurací“ všech hodnot obsažených v našem komplexu problémů (metoda Zwickyho 
krychle). touto metodou získáme kombinace, které můžeme následně využít k samotné 
tvorbě scénáře.

Obr. 14: Klíčové faktory emisí nOx s různými hodnotami dle zwickyho krychle

cena 
ropy

ekono-
mika

obyva-
telstvo

pokles pokles

stagnace stagnace

růst

růst růst

růst
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Jako klíčové faktory ovlivňující emise nox jsme určili cenu ropy, vývoj ekonomiky 
a přírůstek obyvatel. Zwickyho krychle nyní spojuje veškeré možné kombinace daných 
hodnot těchto tří parametrů. na obr. 14 je uvedeno jako příklad 100 usd/barel ropy 
(červeně), 1% hospodářský růst (modře) a 4% přírůstek obyvatel (zeleně). tato kom-
binace, která představuje možný scénář, by se nacházela v otevřené zásuvce, poslední 
přihrádce Zwickyho krychle. lze si představit, že hodnocení složitějších kombinací je 
ještě mnohem obtížnější. pro sestavování a hodnocení n-rozměrných komplexů problé-
mů však existují softwarové nástroje.

6.1.2/ Vytvoření scénáře – příklad emisí nOx

pomocí výsledků z analýzy křížovou maticí a Zwickyho krychle je možné scénáře kva-
litativně zmapovat. to znamená určit a popsat, jakým způsobem se faktory vzájemně 
ovlivňují a jak působí na ukazatel, pro který vytváříme scénář (emise nox). schéma na 
obr. 15 ukazuje dopad snižujícího se hdp a klesajících cen ropy na emise nox.

hospodářství zažívající pokles ovlivňuje průmysl, výrobu energie, podnikání a dopravu 
takovým způsobem, který vede ke snižování emisí nox. pokud se snižuje hdp, zpravidla 
klesá i cena ropy. to má vliv na výrobu energie, vytápění a dopravu, a emise nox se 
tak zvyšují. protože oba účinky působí proti sobě, může nakonec dojít k tomu, že se 
navzájem vyruší. abychom však toto mohli zjistit, musíme do modelu doplnit konkrétní 
čísla.
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Obr. 15: Scénář „hospodářská krize – snižující se HdP, klesající ceny energií“

cena ropy

průmysl průmysl

dopravadoprava

výroba energievýroba energie

vytápění vytápění

obchod obchod

ekonomika

6.1.3/ Kvantifikované hodnocení scénáře pro emise nOx

Jednoduché kvalitativní popisy scénáře lze využít jako základ pro kvantitativní uvažo-
vání. ukážeme to na příkladu emisí nox. použili jsme jednoduchý diagram a k hlavním 
tlakům přispívajícím k emisím nox v české republice jsme doplnili číselné hodnoty (viz 
obr. 16). ty představují naše základní hodnoty.
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Obr. 16: Podíl hlavních sektorů národního hospodářství na emisích nOx v čr [%], 2007

cena ropy

průmysl

zemědělství

doprava

výroba energie
vytápění

nyní vytvoříme dva velmi jednoduché jednofaktorové scénáře založené na ceně ropy. 
scénář č. 1 předpokládá cenu 40 usd za barel, scénář č. 2 cenu 400 usd za barel.
dále předpokládáme, že některé sektory budou zvýšením ceny postiženy více (doprava 
a zemědělství), jiné v menším měřítku.
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nejprve převedeme naše hodnocení (obr. 13) dopadu ceny ropy na hlavní indikátory 
(modrá políčka na obr. 17) na faktory (tab. 4 níže). to je nutné proto, že pro výpočet 
dopadu ceny ropy jsou potřeba faktory s váhou vyšší než 1 (jako například v případě 
vytápění). pro hodnocení použijeme proměnnou (a) a pro odečtený vážený dopad pro-
měnnou (i). přepis má podobu následující rovnice:

 

3,2
1

ibS ∗
=

bS −= 1δ

56,1

2

2
ibS ∗

=

ai ∗+= 25,025,1 (rovnice č. 1)

například „malým vlivem“ ceny ropy na sektor „vytápění“ získáme váhu „1,5“, „velkým 
vlivem“ na „dopravu“ vznikne váha „1,75“.

Tab. 4: faktory odvozené z hodnocení dopadu ceny ropy na určité sektory

Proměnná Vytápění Výroba 
energie doprava Průmysl zemědělství

a
hodnocení 

dopadu ceny 
ropy  

(obr. 13)

1 2 2 1 1

i
vážený 

dopad ceny 
ropy

1,5 1,75 1,75 1,5 1,5



|   48  | |   49  |

 PříručKA PrO TVOrBu Scénářů A VýHledů žiVOTníHO PrOSTředí

06

Základní (procentuální) hodnoty v prvním řádku tabulky 5 vyjadřují skutečný podíl jed-
notlivých sektorů na emisích nox v české republice (2007).
Zvýšení emisí ve scénáři č. 1 pro sektor „vytápění“ se vypočítá následovně:

 

 3,2
1

ibS ∗
=

bS −= 1δ

56,1

2

2
ibS ∗

=

ai ∗+= 25,025,1

(rovnice č. 2)

podobně postupujeme u všech sektorů. výsledky jsou uvedeny v tabulce 5.

Tab. 5: Výsledky výpočtů podle rovnice č. 2

Proměnná Vytápění Výroba 
energie doprava Průmysl zemědělství

b Základní 
hodnota 15,50 % 15,50 % 31,00 % 12,50 % 12,00 %

S1 scénář č. 1: 38,75 % 42,63 % 85,25 % 31,25 % 33,00 %

tyto hodnoty jsou zjevně příliš vysoké, protože celkový podíl na tvorbě emisí nemůže 
přesahovat 100 %. všechny výsledky proto opravíme tak, aby výsledná hodnota činila 
100 %. docílíme toho tak, že sečteme výsledky každého sektoru a poté vydělíme každý 
z výsledků tímto součtem vyděleným 100. u scénáře č. 1 má korekční dělitel hodnotu 
2,3.
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nyní následujícím způsobem jednoduše vypočítáme rozdíl (δ):

 

3,2
1

ibS ∗
=

bS −= 1δ

56,1

2

2
ibS ∗

=

ai ∗+= 25,025,1

(rovnice č. 3)

snížení ve scénáři č. 2 vypočítáme takto:

3,2
1

ibS ∗
=

bS −= 1δ

56,1

2

2
ibS ∗

=

ai ∗+= 25,025,1

(rovnice č. 4)

Zde použijeme mocninu faktoru dopadu „ceny ropy“, abychom zdůraznili význam vy-
soké ceny ropy. Je třeba upozornit, že jde ale pouze o pomůcku k sestavení rovnice 
– nejvhodnější je vložit do rovnice matematickou funkci, která reálně odráží vztah mezi 
vysokou cenou ropy a různými sektory závislými na ropě.
u scénáře č. 2 má korekční dělitel hodnotu 1,56.
převedeme-li tyto předpoklady na jednoduché tabulkové výpočty, získáme výsledky 
uvedené v tabulce 6 a na obr. 17.
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Tab. 6: relativní zvýšení emisí nOx v důsledku levné nebo drahé ropy v jednotlivých sektorech v čr, 2007

Proměnná Vytápění Výroba 
energie doprava Průmysl zemědělství

b Základní 
hodnota 15,50 % 15,50 % 31,00 % 12,50 % 12,00 %

S1
Scénář č. 1: 
levná ropa 16,85 % 18,53 % 37,07 % 13,59 % 14,35 %

δ1

Zvýšení 
v důsledku 
levné ropy

1,35 % 3,03 % 6,07 % 1,09 % 2,35 %

S2
Scénář č. 2: 
drahá ropa -12,42 % -20,49 % -40,99 % -10,02 % -15,87 %

δ2

snížení 
v důsledku 
drahé ropy

3,08 % -4,99 % -9,99 % 2,48 % -3,87 %

• základní hodnota udává skutečný podíl každého sektoru na emisích nox

při nízké ceně ropy by se emise zvýšily zejména v průmyslovém a dopravním sektoru, 
protože v rámci celého systému hrají relativně významnou roli. při vysoké ceně ropy 
a za předpokladu, že sektor dopravy je velmi citlivý na zdražování ropy, můžeme odvo-
dit, že ke snížení emisí nox by došlo především v důsledku prudkého poklesu v tomto 
sektoru.

upozornění: Je třeba si uvědomit, že do výpočtu jsou zahrnuty pouze vstupní předpo-
klady – v žádném případě nejde o důkaz vyšší citlivosti dopravního sektoru vůči zdra-
žování ropy. při zveřejňování takovýchto kvantitativních scénářů je proto nezbytné za-
jistit vysokou transparentnost a dobře vysvětlit, co děláte a na jakých úvahách se vaše 
předpoklady a výpočty zakládají.
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Obr. 17: změna emisí nOx dle příkladových scénářů (jediný faktor = cena ropy) při ceně:  
1) 40 uSd za barel, 2) 400 uSd za barel

vytápění

zemědělství

doprava

zemědělství

doprava

výroba energie

vytápění

výroba energie

průmysl

ad 1) ad 2)

průmysl

výsledek můžeme znázornit v podobě grafu zobrazujícího relativní vliv nízkých a vyso-
kých cen ropy.
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Obr. 18: relativní podíl jednotlivých sektorů na emisích nOx a relativní změna dle scénářů pro nízké a vy-
soké ceny ropy

cena ropy pro jednotlivé scénáře

ad 1) 40 $/barel
ad 2) 400 $/barel

 výchozí úroveň 
           
relativní změna 
pro levnou ropu

relativní změna 
pro drahou ropu

vytápění

výroba energie

doprava

průmysl

zemědělství

výsledek takovýchto úvah vyjádřených kvantitativním scénářem by měl vést k formulaci 
doporučení v oblasti dané politiky. v modelu dpsir se různé alternativy vyplývající ze 
scénářů, nebo možná opatření (a následná doporučení pro oblast dané politiky) odvo-
zená ze scénářů označují jako odezvy. v ideálním případě se odezvy zaměřují na úroveň 
hnacích sil, kde mohou mít největší dopad. ve skutečnosti se však většinou odezvy sou-
středí na úroveň tlaků nebo dokonce dopadů (např. koncové technologie na odstranění 
znečištění v průmyslových provozech). v našem ukázkovém scénáři by to znamenalo 
odezvy zaměřené na energetickou účinnost, filtrační technologie, izolaci atd. – opatře-
ní, která se již plánují nebo realizují.
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doporučení pro oblast dané politiky může být účinné, jen pokud vezme v úvahu pří-
slušný kontext: jaké jsou politické a sociální podmínky – a co je často důležitější – jaké 
existují finanční možnosti. scénáře a doporučení pro oblast dané politiky by tak měly 
být ideálně podepřeny analýzou přínosů a nákladů.

6.2/ Scénář ÚčinnOSTi PrOTiPOVOdňOVé PreVence
dalším příkladem využití scénářů je úkol posoudit a nalézt nejúčinnější balíček opatření 
v oblasti protipovodňové prevence.
cílem úlohy je vytvořit strategii pro zlepšení protipovodňové ochrany prahy. vycházíme 
ze dvou alternativních scénářů, jak cíle dosáhnout. smyslem úlohy je tyto dva scénáře 
posoudit a navrhnout ten, který povede k efektivní ochraně prahy a bude nejvýhodnější 
z hlediska nákladů a sekundárních dopadů na životní prostředí. 
první scénář se nazývá „rychlá voda“. Je založen na ochraně před povodňovou vlnou 
realizací protipovodňových opatření v praze. druhý, pracovně nazvaný „pomalá voda“ 
bere v úvahu opatření v rámci vodního toku (úprava říčního koryta, poldry, ochrana 
údolních niv, vhodná manipulace na přehradách), díky kterým bude povodňová vlna 
redukována a nezpůsobí škody.  
podle metodiky tvorby scénářů je třeba vymezit oblast scénáře a určit hlavní faktory, 
které na ni působí. oblastí scénáře je „povodňová situace“, klíčové faktory (tlaky) a ně-
které hnací síly jsou uvedeny na obr. 19.
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Obr. 19: Oblast scénáře „povodňová situace“ a hlavní faktory, které na ni působí

v tabulce 7 jsou uvedeny všechny faktory, které jsou po provedení analýzy křížovou 
maticí (viz kapitola 4.3.2) považovány za významné. Ze scénáře byly vyloučeny fakto-
ry „orografie“, „typ povodí“ a „intenzivní srážky“, protože se jedná o vnější faktory, 
které nelze realizací žádných opatření ovlivnit. hnací síly „obyvatelstvo“ a „hdp“ také 
nepovažujeme za vhodnou úroveň pro vytvoření odezvy, zatímco změna dotační nebo 
cenové politiky může představovat dobrý odrazový můstek např. pro úpravu využívání 
zemědělské půdy nebo realizaci stavebních činností.

období
půdní typ

využití území
zemědělství a lesnictví

 retenční schopnost

vodní nádrže
retenční území

regulace říčních toků
vodní inženýrství

vodní nádrže
retenční území
varovný systém

povodňová prevence

poldry

management vodních toků

povodňová 
situace

orografie

odvodňování a kanalizace

typ povodí

intenzivní srážky
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Tab. 7: Významné klíčové faktory u dvou scénářů protipovodňové prevence

Scénář č. 1: 
rycHlá VOdA

Scénář č. 2: 
POmAlá VOdA

fAKTOr

Po
dí

l n
a 

pr
ev

en
ci

 v 
%

ná
kl

ad
y 

v 
%

zm
ěn

a 
v 

%

Úč
in

ek

ná
kl

ad
y

Úč
in

no
st

zm
ěn

a 
v 

%

Úč
in

ek

ná
kl

ad
y

Úč
in

no
st

retenční oblasti 25 5 0 0 0  50 12,5 2,5  

protipovodňové zábrany 20 30 50 10 15  0 0 0  

odvádění vody 20 25 50 10 12,5  50 10 12,5  

využívání půdy 20 10 0 0 0  50 10 5  

úprava koryta řeky 5 15 50 2,5 7,5  50 2,5 7,5  

říční hospodářství 5 5 50 2,5 2,5  50 2,5 2,5  

eliminace nepropustných 
povrchů 5 10 0 0 0  50 2,5 5  

celkem 100 100 200 25 37,5 0,67 300 40 35 1,14
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v prvním sloupci tabulky 7 je uveden zbytek významných klíčových faktorů. v druhém 
sloupci uvádíme pravděpodobný procentuální podíl každého faktoru na efektivitě pro-
tipovodňové prevence a třetí sloupec obsahuje příslušné náklady, opět v procentuálním 
vyjádření. Je třeba upozornit, že správnost výpočtů nebyla ověřena porovnáním se sku-
tečností a jedná se o pouhé odhady.

scénář „rychlá voda“ je založen na opatřeních, jako jsou protipovodňové zábrany, od-
vádění vody nebo úprava koryta řeky přímo v místě realizace protipovodňových opa-
tření. všechna opatření vykazují pozitivní 50% účinek, tzn. účinkem opatření bude 50% 
zvýšení původního podílu na protipovodňové prevenci (sloupec č. 4). v pátém sloupci 
je uveden účinek jednotlivých opatření (sloupec č. 2 vynásobený sloupcem č. 4) a v šes-
tém sloupci odpovídající náklady (sloupec č. 3 vynásobený sloupcem č. 4). v posledním 
sedmém sloupci je vyjádřena účinnost balíčku jako poměr účinku a nákladů.

scénář „pomalá voda“ je založen na jiných opatřeních: zvýšení retenční schopnosti 
povodí, vhodném využívání půdy (např. lesnictví), revitalizaci vodního toku (obnova 
přirozených podmínek) a redukci nepropustných povrchů za účelem zvýšení přirozené 
retenční kapacity půdy. výpočty jsou provedeny stejným způsobem jako u scénáře pro 
„rychlou vodu“.

docházíme k závěru, že i když tento scénář obsahuje větší počet opatření, celkový 
účinek je větší a přitom náklady jsou stále nižší než u balíčku pro „rychlou vodu“ (sa-
mozřejmě hlavně kvůli odhadovaným nákladům u opatření „protipovodňové zábrany“, 
které považujeme za nejdražší). druhý scénář („pomalá voda“) je navíc účinnější již 
z finančního hlediska. přihlédneme-li navíc k jeho ekologickým a morálním přínosům, 
jde o mnohem výhodnější balíček než u prvního scénáře.
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tento jednoduchý a snadno vypočitatelný příklad naznačuje, jak jsou scénáře přínos-
né – za jediný den je možné shromáždit a zanalyzovat klíčové faktory u určité oblasti 
scénáře, posoudit jejich relativní podíl na indikátoru, který je pro scénář vypovídají-
cí, a přiřadit náklady k opatřením, která by vedla k žádoucímu výsledku. scénáře jsou 
zasazeny do systému dpsir, který u obou scénářů pomocí indikátorů popisuje hnací 
síly, tlaky, dopady a odezvy. scénáře patří k „průzkumným“ nástrojům, protože se ptají 
otázkou „co by, kdyby“, v tomto případě zaměřenou na účinnost.
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SHrnuTí POSTuPu PříPrAVné fáze TVOrBy Scénáře

tento postup přípravné fáze scénáře je vytvořen pro příklad hodnocení kvality ovzduší.

Krok přípravné fáze možné varianty řešení

1 o co se jedná? Jaký je celkový záměr projektu?

průzkum budoucího vývoje kvality ovzduší 
nastavení strategických cílů v oblasti kvality 
ovzduší 
posouzení opatření v oblasti kvality ovzduší

2 kdo je iniciátorem? centrum hodnocení životního prostředí 
agentury cenia

3 kdo jsou adresáti? centrum hodnocení životního prostředí 
agentury cenia (Mžp)

4 Měl by být projekt rozdělen na více různých 
dílčích projektů? ne

5 představuje vytvoření scénáře nejvhodnější 
metodu postupu? ano

6
Jak významné postavení by měly scénáře 
v celém projektu zaujímat a v jaké fázi 
projektu by měly být vytvořeny?

hlavní výstup 
Základ pro přijetí rozhodnutí? 
Základ pro doporučení v oblasti dané politiky? 
výchozí bod pro modelování?

7
Jakých hlavních cílů se má pomocí scénářů 
dosáhnout a jak vypadá vhodná hierarchie 
dílčích cílů?

porozumění hnacím silám v oblasti kvality 
ovzduší 
příprava rozhodnutí o nových opatřeních

8
Je nezbytné nebo žádoucí hodnocení 
stávajících scénářů, anebo vytvoření nových 
scénářů?

vytvoření nového scénáře (vycházejícího 
z dřívějších hodnocení ve zprávách o stavu 
a výhledech evropského životního prostředí 
– soer)
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9 předpoklady pro úspěšnou realizaci vzniku 
scénáře.

osvojení schopnosti vytvořit scénář 
spolupráce 
porozumění 
navazování kontaktů

10 kolik času je k dispozici? 1 rok

11 Jaké finanční zdroje jsou k dispozici? 1 000 000 kč

12 Jaké lidské zdroje jsou k dispozici? odborníci agentury cenia a tWl projektu

13 Jaké předchozí znalosti jsou již interně 
k dispozici? dobré odborné znalosti

14 Jsou k dispozici externí údaje a odborné 
znalosti? v relevantních případech jsou k dispozici

15 Jak dobrý je přístup k zainteresovaným 
stranám? v tomto stadiu práce není relevantní

16 Jaký konkrétní problém, případně tematickou 
oblast má scénář řešit?

problémy vyplývající ze špatné kvality ovzduší: 
zdravotní obtíže (ve městech) způsobené pM 
a ozonem, nepříznivé dopady na ekosystémy 
v důsledku acidifikace/eutrofizace

17 Jak je vymezena oblast scénáře (např. 
různými perspektivami, vztahy k okolí)?

vymezení pomocí indikátorů  vnitřních 
a vnějších faktorů, které oblast ovlivňují 
(podrobnosti viz níže)

18 Jaký má být zeměpisný rozsah? česká republika

19 Jaký je doporučený časový horizont?
alespoň posledních 20 let s důrazem na 
posledních devět let (od roku 2000 se kvalita 
ovzduší prakticky již nezlepšuje)

20
Je důraz kladen spíše na podrobné analýzy 
jednotlivých faktorů, nebo na jejich 
interakce?

důraz je kladen na interakce významných 
klíčových faktorů (které lze analyzovat 
podrobněji…)

21 Jak se bude nakládat s normativními aspekty?

existují tyto směrnice eu stanovující cíle 
v oblasti ochrany ovzduší – směrnice 
o národních emisních stropech a směrnice 
o kvalitě ovzduší 
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22 Je třeba kvantitativní výstup? 
v druhé fázi může být kvantifikace vítána 
(neboť významně zvyšuje přínos scénářů, 
a může tak zvýšit jejich dopad)

23 Jsou v průběhu projektu naplánovány jasně 
stanovené fáze předávání výsledků?

scénáře lze využít jako základ pro přijetí 
rozhodnutí o opatřeních v různých oblastech

24 Má být projekt tvorby scénáře realizován 
interně, nebo za externí podpory? Za externí podpory 

25

kdo se bude na procesu tvorby scénáře podílet 
(tzn. počet, odbornost, různorodost zaměření 
zapojených odborníků, interní/externí 
subjekty, aktéři, zainteresované strany, 
dotčené osoby)?

v této fázi pouze odborníci agentury 
cenia, později pravděpodobně i odborníci 
z resortních organizací a Mžp

26

kdy (tzn. v jaké fázi procesu tvorby scénáře), 
s jakou intenzitou (např. pouze v poradní 
funkci) a v jaké podobě (workshopy, průzkumy 
apod.) má účast probíhat?

ihned po osvojení metodiky 

27
Jak bude proces tvorby scénáře organizován 
(příslušnost k týmu, rozdělení odpovědností, 
fáze, schůzky apod.)?

procesy bude organizovat twinningový tým

Základem pro tvorbu scénáře jsou kroky č. 16 až 23 a důraz je kladen na krok č. 17, 
v němž se podrobně vymezuje oblast scénáře, a krok č. 20, který se týká analýzy faktorů 
a vzájemných závislostí mezi faktory.
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POjmy A definice – SlOVníčeK

v této kapitole jsou vymezeny pojmy používané v této příručce. existují i jiné definice, 
které se mohou od zde uvedeného výkladu lišit. autoři netvrdí, že uvedené definice 
jsou definitivní nebo nejvhodnější, ale zařadili je sem za účelem objasnění jednotlivých 
pojmů.

Scénáře (kvalitativní)
věrohodný popis možného budoucího vývoje založený na koherentním a vnitřně kon-
zistentním souboru předpokladů týkajících se klíčových vztahů a hnacích sil (rychlosti 
technologických změn, cen apod.). Za scénáře nepovažujeme predikce ani předpovědi. 
Scénáře jsou definovány jako „věrohodné popisy možného budoucího vývoje založené 
na podmíněných tvrzeních“ (eea, 2005). charakteristický scénář v oblasti životního 
prostředí představuje vymezenou situaci a dějovou linii, která popisuje klíčové hna-
cí síly a změny utvářející obraz budoucnosti. Jednoduše řečeno, scénáře předkládají 
výhled budoucího vývoje, který může být popsán kvalitativně (slovy či obrázky), kvan-
titativně (číselnými odhady) nebo kombinací obou metod. Zpravidla se s nimi nejlépe 
pracuje při srovnávání několik různých scénářů.
vlastnosti scénářů:
 6 nevyužívají výpočty,
 6 neodrážejí skutečnost, ale hypotetický budoucí stav,
 6 mohou využívat výsledky modelu,
 6 předvídají děj na základě malého počtu předpokladů,
 6 využívají malý počet (často agregovaných) indikátorů,
 6 jsou přínosné, protože podněcují k novému způsobu myšlení.

explorativní scénáře 
Zkoumají pravděpodobný budoucí vývoj na základě výchozí situace a souboru předpo-
kladů týkajících se politik, opatření a klíčových hnacích sil.
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normativní scénáře 
vycházejí ze stanovené vize budoucnosti a poté zpětně hledají řešení, jak by se k tomu-
to budoucímu stavu mohlo dospět. 

základní scénáře
nazývané také „scénáře bez dodatečných opatření“ („business as usual scenarios“, 
bau) – scénáře, které nepředpokládají realizaci žádné nové politiky ani opatření, ale 
pouze těch, které již byly přijaty nebo dohodnuty dříve.

faktory/klíčové faktory
události nebo jednání ovlivňující oblast, jíž se scénář zabývá. Mohou být vnější či vnitř-
ní, tzn. člověkem neovlivnitelné nebo ovlivnitelné pomocí opatření příslušné politiky. 
Faktory lze popsat prostřednictvím indikátorů a systému dpsir. při vytváření scénáře 
se provádí sběr faktorů, z nichž jsou poté vybrány hlavní neboli klíčové faktory, které 
mají pro daný scénář skutečný význam.

Hnací síla
v systému indikátorů popisují indikátory hnacích sil sociální, demografický a hospo-
dářský vývoj společností a odpovídající změny životního stylu, celkové úrovně spotřeby 
a vzorců výroby. k primárním hnacím silám řadíme například přírůstek obyvatelstva 
nebo vývoj lidských potřeb a činností. tyto primární hnací síly vyvolávají změny v celko-
vé výši výroby a spotřeby. prostřednictvím těchto změn ve výrobě a spotřebě hnací síly 
vytvářejí tlak na životní prostředí.

dopad
výsledek působení stavu životního prostředí na člověka a ekosystémy (např. zdravotní 
stav populace, stav lesů apod.).
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modely (kvantitativní)
sofistikované nástroje založené na matematických vztazích (algoritmech), jejichž vý-
sledky jsou závislé na vstupních předpokladech. Modely nezohledňují veškerou dynami-
ku modelovaného systému, pouze ji simulují.  

Výhledy
výstupy popisující  dosažitelný budoucí vývoj nebo vývojové cesty z širší perspektivy.
výhledy mohou využívat modely a scénáře, zaměřují se spíše na možný, dosažitelný 
a žádoucí vývoj a přinášejí doporučení pro příslušnou politiku.

Projekce/trendy (kvantitativní, statistické)
simulace budoucího vývoje určitého indikátoru, která určuje jeho pravděpodobný bu-
doucí vývoj. Jelikož projekce berou v úvahu pouze omezený počet faktorů, jsou její vý-
sledky pouze orientační. 

Tlak
člověkem způsobené zátěže životního prostředí, např. produkce emisí do ovzduší, vy-
užívání vody a půdy. tlaky vyvíjené společností se přenášejí a přetvářejí do celé řady 
přírodních procesů a projevují se změnami stavu životního prostředí.

Odezva
činnosti a opatření, které vyplývají z reakce společenských skupin (a jednotlivců), 
a snahy státních orgánů o prevenci, kompenzaci či zlepšování změn stavu životního 
prostředí nebo o přizpůsobení se takovým změnám. některé odezvy společnosti lze po-
važovat za negativní hnací síly, protože usilují o zvrácení stávajících trendů v oblasti 
spotřeby a vzorců výroby. Jiné odezvy se zaměřují na zvyšování účinnosti opatření pod-
porováním vývoje a zaváděním čistých technologií.
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Stav (indikátor)
ukazatel komplexně popisující hodnocený jev, který něco ukazuje (indikuje). indikátor 
nemá význam sám o sobě, ale v kontextu politik, cílů, strategií apod. 
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SeznAm POužiTýcH zdrOjů

9.1/ zdrOje eeA
6 1. přehled studií zaměřených na budoucnost, sestavený eea
  http://scenarios.ew.eea.europa.eu/fol585720/overview-available-forward-

looking-studies
6 2.    katalog indikátorů zaměřených na budoucnost, sestavený eea z vybraných 

zdrojů (soubor ve formátu .pdf)
  http://www.eea.europa.eu/publications/technical_report_2008_8/at_

download/file
6 3.  přehled modelů pro Zprávu o stavu a výhledech evropského životního 

prostředí (soer) pro rok 2010, sestavený eea
  http://scenarios.ew.eea.europa.eu/fol079729/copy_of_fol615122/model_

inventory.pdf
6 4.  přehled výhledových indikátorů eea pro evropský region 
  http://scenarios.ew.eea.europa.eu/fol048557/detailed_outlooks_for_

eW.doc/download
6 5.  interaktivní nástroj prelude agentury eea – scénáře využívání půdy v evropě

 http://www.eea.europa.eu/themes/scenarios/prelude

9.2/ mezinárOdní VýHledy A HOdnOcení
6 6.  Globální environmentální výhledy unep (Geo1 až Geo4)
 http://www.grida.no/geo/
6 7.  hodnotící zprávy ipcc o globálním klimatu
 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data.htm
6 8.  Zvláštní zpráva ipcc o emisních scénářích
  http://www.grida.no/publications/other/ipcc_sr/?src=/climate/ipcc/

emission/
6 9.  Zprávy Miléniového hodnocení ekosystémů
 http://www.millenniumassessment.org/en/index.aspx
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6 10. environmentální výhled oecd do roku 2030
  scenario exercise on Moving toward a sustainable energy economy (studie 

scénářů přechodu k hospodářství založenému na udržitelné energetice); 
institute for alternative Futures a institute for innovation research, 
university of Manchester, červen 2004 (soubor ve formátu .pdf)

 http://www.altfutures.com/sust_energy/full_report.pdf
6 11.  Mezinárodní ústav pro aplikovanou systémovou analýzu (iiasa): nec 

scenario analysis report nr. 6, national emission ceilings for 2020 (Zpráva 
č. 6 o analýze scénářů národních emisních stropů, národní emisní stropy pro 
rok 2020)

 http://www.iiasa.ac.at/rains/reports/nec6-final110708.pdf

9.3/ meTOdiKA Scénářů
6 12.  iZt: Methods of Future and scenario analysis (Metody analýz zaměřených na 

budoucnost a scénáře)
  http://www.die-gdi.de/cMs homepage/openwebcms3.nsf/%28yndk_

contentbykey%29/anes7lZJrh/$File/studies%2039.2008.pdf
6 13.  scenario Methods – an introduction (Metody vytváření scénářů – úvod)
  http://www.hinterland- info.net/pdF/expmeet_5th_dec_2006/scenario_

introduction.pdf?phpsessid=0aa50a7636bc41e001adfa7d41d31f05

9.4/ AnAlýzA náKlAdů A PřínOSů
6 14.  assessing environmental policies (hodnocení politik v oblasti životního 

prostředí); oecd policy brief, únor 2007
 http://www.oecd.org/dataoecd/52/15/38208236.pdf
6 15.  cost-benefit analysis and the environment, recent developments, executive 

summary (analýza nákladů a přínosů v oblasti životního prostředí – současný 
vývoj, shrnutí); oecd 2006

 http://www.oecd.org/dataoecd/37/53/36190261.pdf
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6 16.  contingent valuation: a user‘s Guide (kontingenční oceňování – uživatelská 
příručka); richard t. carson; environ. sci. technol., 34 (8), 1413 -1418, 2000

 http://pubs.acs.org/cgi-bin/jtextd?esthag/34/8/html/es990728j.html
6  17.  an introduction to sensitivity analysis (úvod do analýzy citlivosti); lucia 

breierova a Mark choudhari
 http://sysdyn.clexchange.org/sdep/roadmaps/rM8/d-4526-2.pdf
6 18.  cost-benefit analysis is often used to support industry wish lists. should 

we blame the method or the masters? (analýza nákladů a přínosů se často 
využívá k podpoře požadavků jednotlivých oborů. Je na vině metoda, nebo 
její uživatelé?) Frank ackerman, kerry smith and lisa heinzerling; the 
american prospect, 12. května 2004

 http://www.prospect.org/cs/articles?articleid=7696
6 19.  national repository of online course (národní archiv online kurzů) – 

environmental science (věda o životním prostředí)
  http://www.curriki.org/xwiki/bin/view/coll_nrocscience/chapter21-

economicForces?bc=;coll_nrocscience.environmentalscience_0;coll_
nrocscience.unit6environmentalsociety

6 20.  environmental economics & cost-benefit analysis (ekonomie životního 
prostředí a analýza nákladů a přínosů); dan phaneuf; economics and liberty, 
13. července 2005

  http://economicsandliberty.blogspot.com/2005/07/environmental-
economics-cost-benefit.html

6 21.  environmental impact assessment (hodnocení dopadů na životní prostředí); 
research on the scientific basis for sustainability, 2006  
http://www.sos2006.jp/english/rsbs_summary_e/4-environmental-impact-
assessment.html
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6 22.  Quasi – option value and hard uncertainty (kvazi – hodnota možnosti 
volby a vysoká nejistota); Marcello basili; universita’ degli studi di siena 
Quaderni del dipartiMento di econoMia politica n. 216, octobre 1997

 http://www.econ-pol.unisi.it/quaderni/216.pdf 
6 23.  aea technology environment: Methodology for the cost-benefit analysis for 

caFé (Metodika analýzy nákladů a přínosů programu caFé)
  http://ec.europa.eu/environment/archives/cafe/general/keydocs.

htm#methodology


