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Tí, čo ste tu viete – aspoň intuitívne – 
Že sa klíma mení a že je to vážne 

 
Zrejme aj chcete niečo zmysluplné robiť – 

ale čo? 
 

 



Texas, august 2017 – hurikán Harvey 



Florida, september 2017 – hurikán Irma 



Portoriko, september 2017 –  4 dni po hurikáne Mária 



Vývoj priemernej zimnej -  globálnej teploty v 
rokoch 1880-2016  Čo znamenajú teplé zimy?  



Prečo nás to nevzrušuje?    
Fenomén pomaly varenej žaby 

A vôbec – treba sa v živote kvôli 1, 2 alebo 3 
stupňom vzrušovať?  



Čo potrebujeme, aby sme s témou zmena klímy 
mohli zmysluplne pracovať? 

 
- Chápať čo sa deje, prečo sa to deje a k čomu to 

môže viesť 
- Byť schopní komunikovať to autoritám aj 

verejnosti 
- Hľadať a realizovať to, čo môžeme robiť: 

- Ako jednotlivci/ rodiny 
- Ako komunita (škola, pracovisko, obec, mesto, kraj 

- Ako občania štátu, Európy  



Ako sme problém stvorili - koncentrácia CO2 v atmosfére 
za môjho života. Ako to vieme? Je to veľa, či málo? 



Kde  
sa vzal všetok ten CO2 v atmosfére?  

 
Odkiaľ prišiel?  



Renewables 
13 % Oil 

33 % 

Jadro 
6,5 % 

Coal 29%  Waste 0,2 % 

Natural gas 21 % 



Pôvod CO2 v atmosfére – spaľovanie fosílnych palív 
za jeden ľudský život  



Zemný plyn - metán  



Dôsledky z odstupu: 20 000 rokov vývoja priemernej 
globálnej teploty.  Čomu zodpovedá modrá časť krivky? 



Pravá časť grafu je tá vertikálna časť krivky na 
predošlom grafe 



Koncentrácia CO2 v atmosfére za 800 000 rokov. 
 Ako to vieme?  



O 6 stupňov C chladnejší svet - Stredná Európa pri 
koncentrácii CO2 180 až 220 ppm  - tundra 



O 6 stupňov C chladnejší svet: 
Stredná Európa pri koncentrácii CO2 180 až 220 ppm  

- tundra bola len tam, kde bolo „teplo“ 



O pár stupňov chladnejšia planéta bola doba ľadová: 
 

Myslíte, že o pár stupňov teplejšia planéta 
bude „v pohode“? 

 
Čo znamená dnešných 400 ppm CO2 pre budúcnosť? 
Bolo už toľko C02 v atmosfére aj v minulosti? 
 
Bolo, ale : 
 
- Priemerná teplota na Zemi bola o 2-3 C vyššie 

 
- Hladina oceánov bola vyššie o 20 až 40 metrov 



  

„Draught 
under 
global 
warming“ 
  
Augio Dai, 
2012 

Dôsledky: bude ich veľa, asi najvážnejší ale budú suchá a z 
nich plynúce neúrody 

Čo sa deje s vodou a pôdou, keď je teplejšie? 
Čo sa deje so snehom a ľadom? 

 



PDSI  4 to 6 -  Dust Bowl era,  central USA, 1933 - 1938  



2040: end of 
agricultural 

surpluses and 
food export 

from USA, EU, 
Canada? 

 
Or few years 

later? 
 

Or sooner? 
 

Geopolitical 
repercussions? 
For instance in 

MENA? 



Net Trade in Food: Vulnerability of  MENA 
 
http://www.fao.org/docrep/015/am081m/PDF/am081m05.pdf 

Závislosť subtrópov na dovoze potravín dnes (pred 10 rokmi) 
Ako dokáže Egypt/ Arabský svet uživiť explozívne rastúcu 

populáciu? 



 
 
 
 
 

Čo sa asi stane v subtropických krajinách / arabskom svete  
v prípade veľkého sucha 

v USA, Európe alebo v Číne ? 
 

- Čo to bude asi znamenať pre Európu? 
 



Čo sa bude diať na Slovensku ? 
Priemerná teplota SR: 9 - 11 °C (observatórium Modra 8.21 C) 
Globálne oteplenie o 2 °C  (2050?)  oteplenie o 4 °C v strednej 
Európe 
–>priemerná ročná teplota na Slovensku by bola 13 - 15 °C  - teda 
ako dnes v Španielsku (riemerná teplota 13,5 °C) - pritom: 

36 % územia Španielska je 
v niektorom 
Štádiu dezertifikácie 
(OSN 2007) 
 
Španielsko dnes dováža 
vyše 50 % potravín 



 
 

 Dobre, máme problém. Vážny problém: 
 Čo možno robiť? Aký bude váš život v teplom a suchom svete? 

 
 

Dve stratégie: 
 
 

- Mitigácia = prestať škodiť a emitovať skleníkové plyny 
 

- Adaptácia = pripravovať sa na to, čo je už neodvratné 
 

- Každú z nich môžeme robiť na každej z troch úrovní – 
individuálnej, skupinovej, národnej/Európskej 

 



- Mitigácia = znižovanie emisií skleníkových plynov 
 

- Individuálna úroveň: znížiť spotrebu energie a materiálov 
môžeme napríklad – zaizolovaním domov, „odhodením“ kľúčov 
od auta (peši, cyklo-, MHD), prestať plytvať potravinami, 
vegetariánstvo (alebo zníženie spotreby mäsa), recyklovať 
odpady, dovolenkovať doma...využívať OZE – solárne kolektory, 
fotovoltaika, miestna biomasa...miestne potraviny a tovary 
 

- Skupinová úroveň: cyklotrasy, pešie chodníky, MHD, znižovanie 
spotreby energie vo verejných budovách (školy, nemocnice, 
úrady...), využitie lokálnych zdrojov OZE (biomasa, solar, vietor), 
recyklácia – lokálna/ regionálna cirkulárna ekonomika – niektoré 
mestá v zahraničí majú plán stať sa 100% energeticky sebestačné  

 

- Národná/ európska úroveň: legislatívne nástroje (uhlíková daň), 
dotačné nástroje (nie alobalovým briketám – áno podpore úspor, 
využitiu OZE, e-automobilom, recyklačným schémam, zálohovanie 
plechoviek, plastov... Politiky ochrany lesov, riek/ vody, pôdy... 



Globálny rámec – dôležitý, lebo vyvára na štáty a 
samosprávy „tlak z hora“ – dá sa naň odvolávať, žiadať 

„Lokálnu agendu 2030“, „Národnú agendu 2030“... 



 Adaptácia = pripravovať sa na to, čo je už neodvratné 
a čo dokážeme anticipovať 

 
- Aj adaptovať sa môžeme na každej z troch úrovní – 

individuálnej, skupinovej, národnej/Európskej 
 

Adaptácia je ako poistenie: berie vážne riziká a dopredu 
alokuje/investuje zdroje na prípadné „pohromy“ - 

 
Príklady:  

- ak predpokladáme suchá – sadíme stromy, staviame zavlažovacie 
sústavy, systémy na záchyt a úpravu dažďovej vody... 

- Ak predpokladáme povodne – staviame ďalej od vodných tokov, 
pevnejšie budovy s vyvýšenými základmi/poschodiami 

- Ak predpokladáme víchrice... 
- Ak predpokladáme vlny horúčav... 
- Ak predpokladáme nedostatok a vysoké ceny potravín...? 
- Ak predpokladáme migračné vlny z južných krajín...? 

  



 
O čom sa v súvislosti s adaptáciou miest na zmeny klímy hovorí: 
 
 
- O rizikách horúčav – úmrtnosť, výpadky prúdu (India, 

Brazília...) 
- O rizikách sucha a nedostatku pitnej vody  
- O rizikách požiarov – lesných, v menšej miere aj komunálnych 
- Riziká povodní a stúpania hladín oceánov 
- O rizikách veterných smrští 
- O rizikách snehových kalamít (a polárnych jet streams) 
- O rizikách šírenia infekčných chorôb – malária, horúčka  
                         dengue, West Nile virus, kliešťová encefalitída 
- O potrebe zelene 
... 



O čom sa v súvislosti s adaptáciou miest na zmeny klímy  
zatiaľ hovorí oveľa menej alebo vôbec: 

 
•Obyvatelia miest budú musieť zvýšiť vlastnú produkciu potravín: 
po vzore „victory gardens“ v Británii, USA, „urban agriculture“ 

 

•Ovocné stromy treba sadiť v mestách a v ich okolí už dnes 
 

•Súčasné plodiny a stromy nemusia prežiť/rodiť – užitočné bude 
poznať široké spektrum odolnejších rastlín 
 

• Zachytávať maximum zrážok, stavať závlahy 
 

• Recyklovať – všetko, vrátane živín (fosfor a iné) v prostredí, inak 
sa pôdy vyčerpajú (WC verzus separačné záchody) 
 
• O trende k de-urbanizácii: návratu časti ľudí na vidiek (na 
Slovensku sa už deje, napr. Poprad – mínus 10% obyvateľov od 
2000, o pravdepodobnosti veľkých migrácií obyvateľstva 
 



Zhrnutie: 
 
Stojíme na prahu epochálnych zmien civilizácie: život v ďalších 
rokoch a dekádach bude veľmi odlišný od toho, čo asi očakávate 
 
•Ak sa na zmeny nepripravíte, bude hroziť destabilizácia spoločnosti 
(nereálne očakávania nekonečného blahobytu bez problémov budú 
plodiť frustráciu, konšpirácie a hnev detí aj rodičov – „hľadanie 
vinníkov“ – „Arabská jar“ na steroidoch) 
 
•Mestá, ktoré budú pripravené, budú mať väčšiu šancu na lepší život 
a – v extrémnych prípadoch – na prežitie. Možnosť využiť rôzne 
medzinárodné procesy – Zdravé mestá, Miestna agenda 21, Mestá 
šetriace energiu,  
 

•Chápanie toho, čo sa môže v dôsledku zmien klímy diať doma aj vo 
svete môže predísť tragickým konfliktom (t.j. revolúciám a vojnám) 





Prečo je pre ľudstvo tak ťažké zastaviť zmeny 
klímy? Model našej civilizácie civilization: 

 
 
 
 
 
 
    
 
 

  ...a Voľte ma! 



Všeobecná predstava o „pokroku“  
– posadnutosť myšlienkou neobmedzeného rastu 

 
Google „progress“ 1 

 
 
Google „progress“ 2 



 
Naša jediná stratégia - viera v technologické zázraky? 

 
Preteky s časom – čo príde skôr, kríza, kolaps, riešenia? 

 
Nové technológie nestačí vyvinúť – potrebná je ich masová 

dostupnosť – viď elektrické autá alebo pasívne domy  
 
V hre je veľa neznámych faktorov, ktoré budú akcelerovať a 
posilňovať rozbehnuté trendy – napríklad strata snehu a 
ľadu, topenie permafrostu, klatrátov, lesné požiare 
uvoľňujúce CO2, premnožovanie niektorých druhov (napr. 
hmyzu)... 

 



Čo s  tým môžeme robiť – ako aktívni občania, miestni 
politici a manažéri miest? 

 
- Brať riziká vážne – vážiť mieru rizika a mieru 

pravdepodobnosti a možnej deštrukcie 
- Sledujte čo sa deje – používajte zdroje z peer 

reviewed vedeckej literatúry 
- Snažte sa predstaviť si „nepredstaviteľné“  
- Neočakávajte, že sa niekto iný „ o to“ postará: nikto 

iný sa nepostará o vaše deti 
- Odstráňte/ znížte riziká kde sa dá - mitigácia 
- Pripravte / poistite sa pred tým, čomu sa nedá 

vyhnúť - adaptácia 
- Aplikujte prístup v prostredí pod vašou kontrolou 
- Hovorte o tom s prostredím mimo vašu kontrolu 



Čo s  tým môžeme robiť – ako občania, miestni politici a manažéri 
miest? 

 

-   Vzdelávať verejnosť, manažérov miest a politikov o reálnych rizikách a dôsledkoch 
klimatických zmien. Bez dosiahnutia kritickej úrovne vedomia o tom, čo zmeny klímy časom 
prinesú nie sú reálne žiadne efektívne zmeny – prípravy – ak nejaké vôbec začnú -  skončia 
na úrovni kozmetických úprav.   
  
-Dôsledne chrániť vodné zdroje v zázemí mesta, vrátane realizácie technických opatrení na 
zadržiavanie dažďových zrážok. 
 
-Dôsledne chrániť poľnohospodársku pôdu a lesy v katastroch miest a v ich agrárnom 
zázemí. Ukončiť urban sprawl a asfaltovania polí a lúk. 
 

-Systematicky tlmiť populačný rast miest, riadená depopulácia s cieľovou úrovňou 
populácie ktorú môže uživiť produkcia potravín v okruhu niekoľkých desiatok km. 
 

-Podpora rozvoja zručností pre produkciu potravín priamo v mestách – urban gardening, 
školské záhrady, výsadba „jedlých stromov“ v mestských parkoch, obnova a rozvoj 
mestských sadov, zmena druhovej štruktúry výsadby stromov...  
 
- Budovanie mentálnych a organizačných kapacít na zvládnutie a integráciu aspoň 
limitovaného množstva imigrantov bez toho, aby sa mestá  rozvrátili 



 
Príklady toho, čo sa dá urobiť hneď zajtra? 



 
Príklady toho, čo sa dá urobiť hneď zajtra 

 



 
Príklady toho, čo sa dá urobiť hneď zajtra 

 



 
Príklady toho, čo sa dá urobiť hneď zajtra 

 



 
Príklady toho, čo sa dá urobiť hneď zajtra 

 



 

 
Vďaka za pozornosť 

 

Veľa šťastia – čo ste počuli je „soft verzia“ 
 

Neverte mi –  cesta vedy a poznania sa volá 
metodická skepsa   

- premýšľajte, hľadajte vedecké zdroje, analyzujte! 
 

Juraj Mesík 
mesik@changenet.sk 
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