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0 ÚVOD
Naša civilizácia dosiahla stav, kedy ovplyvňuje okolitý svet nie len lokálne, ale aj
globálne. Od počiatku priemyselnej revolúcie dokázali ľudia zvýšiť koncentráciu
skleníkových plynov na úroveň, aká panovala na Zemi naposledy pred 15 až 20 miliónmi
rokov. A dokázali sme to urobiť veľmi rýchlo. Dokonca tak rýchlo, že v najbližších
desaťročiach a storočiach hrozia nezvratné zmeny podnebia na celej planéte.
Hrozba zmeny klímy a jej negatívne dôsledky predstavujú v súčasnosti veľmi vážny a
bezprostredný problém. Najnápadnejším prejavom klimatickej zmeny je bezpochyby globálne
otepľovanie, prejavujúce sa tak na pevninách ako aj na oceánoch. Otepľovanie na pevninách
so sebou prináša celý rad pozoruhodných, predovšetkým negatívnych dôsledkov. Popri čoraz
častejších extrémnych prejavoch počasia (vlny horúčav, dlhšie trvajúce a intenzívnejšie
sucho, silnejšie a prudšie búrky, a pod.) treba do budúcnosti počítať napríklad s rozšírením
výskytu škodcov poľnohospodárskych plodín či parazitov a prenášačov chorôb ľudí.
Ohrozené sú napríklad aj horské ľadovce, ktorých výrazný ústup, pozorovaný v súčasnosti,
ovplyvní dostupnosť vodných zdrojov predovšetkým v Ázii a Latinskej Amerike. V
bezprostrednom ohrození sú taktiež pobrežné a ostrovné oblasti, ktoré už v súčasnosti musia
riešiť mnohé problémy spojené s nárastom hladiny svetových oceánov. Závažnú hrozbu
predstavuje, a to aj v našich zemepisných šírkach, častejší výskyt nebezpečných
poveternostných, resp. hydrometeorologických javov, akými sú búrky, víchrice, povodne a v
tropických oblastiach najmä hurikány a tajfúny. Budú ich sprevádzať škody na úrode vedúce
k zvyšovaniu cien potravín, lesné požiare vedúce k hospodárskym stratám, škody na
obydliach aj sieťovej infraštruktúre, či nútená migrácia ľudí v rámci Slovenska, ako aj zo
zahraničia.
Prejavy a dopady klimatickej zmeny, resp. globálneho otepľovania sa, žiaľ,
pomerne zásadne stihli prejaviť už aj na Slovensku. Veľmi výrazný regionálny vzostup
teploty vzduchu je v jednotlivých regiónoch doprevádzaný významnými zmenami ďalších
klimatických prvkov, predovšetkým poklesom zrážok a nárastom ich extrémnosti.
Zvyšujúca sa teplota vzduchu bezprostredne vedie v teplej časti roka k častejších
a intenzívnejším vlnám horúceho počasia, ktoré striedajú stále silnejšie a ničivejšie
búrky. V kombinácii s častejším výskytom suchých období (bez výskytu akýchkoľvek
zrážok) vedú uvedené extrémne prejavy počasia k vzniku čoraz väčších materiálnych škôd
v poľnohospodárstve, priemysle, sídlach ako aj väčších dopadov na ľudskú spoločnosť
z hľadiska zdravia populácie.

1.1 GLOBÁLNA ZMENA KLÍMY
1.1.1 POČASIE A KLÍMA
Podnebie alebo klíma nie je to isté ako počasie. Pod pojmom počasie rozumieme
aktuálny stav atmosféry (teplota vzduchu, oblačnosť, tlak vzduchu a jeho vlhkosť, smer
a rýchlosť vetra, atď.). Klíma (podnebie) je charakteristický dlhodobý režim počasia v danej
oblasti. Klíma je výsledkom vzájomného pôsobenia viacerých faktorov, ako napríklad
slnečného žiarenia, pozície Zeme voči Slnku, rozloženia pevnín a oceánov, charakteru
morských prúdov, vrátane termohalinnej cirkulácie, sopečnej činnosti, magnetického poľa
Zeme, impaktov mimozemských telies, vegetácie (ale všeobecne biosféry Zeme), chemického
zloženia atmosféry a pod. Akákoľvek zmena jedného alebo viacerých faktorov sa prejaví
v zmenách klimatických podmienok Zeme.
Klimatický systém Zeme (obr. 1) zahŕňa zložky Zeme, ktoré priamo alebo nepriamo
ovplyvňujú klímu. Ide o atmosféru, hydrosféru (vodstvo), kryosféru (sneh a ľad na Zemi),
litosféru (vrchná časť zemskej kôry), biosféru (život na Zemi) a noosféru (aktívna činnosť
človeka a jej výsledky).
V súčasnosti pozorujeme nezvyčajné a extrémne počasie, ako veľmi horúce letá
a teplejšie zimy. Tieto anomálie počasia s najväčšou pravdepodobnosťou súvisia
s klimatickou zmenou, resp. globálnym otepľovaním. Pod pojmom "zmena klímy"
(klimatická zmena 1 ) rozumieme iba tie zmeny v klimatických pomeroch, ktoré sú spôsobené
ľudskými aktivitami. Klíma na Zemi prechádzala v minulosti zásadnými zmenami, no
súčasná zmena je výnimočná najmä svojou rýchlosťou.

Obr. 1. Schéma klimatického systému Zeme (Zdroj: Le Treut et al. (2007).
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Termínom „zmeny klímy“ sa v minulosti označovali všetky zmeny súvisiace s klímou – v súčasnosti sa týmto
termínom (podľa IPCC, 1996) označujú len zmeny klímy prirodzeného charakteru

1.1.2 PREHRIEVAJÚCA SA PLANÉTA – POZOROVANÉ PREJAVY A DOPADY
KLIMATICKEJ ZMENY
Meteorologické pozorovania poukazujú na to, že priemerná teplota zemského
povrchu je o takmer 0,8 °C vyššia ako bola pred 100 rokmi. Od polovice 70. rokov sa
oteplilo o 0,6 °C. V priebehu posledných 25 rokov rástli globálne teploty vzduchu rýchlosťou
približne 0,2 °C za desaťročie, čo je vo veľmi dobrej zhode s predpoveďami založenými na
náraste množstva skleníkových plynov. Dokonca aj napriek poklesu intenzity slnečného
žiarenia, trend otepľovania pokračuje a nielen to. Zatiaľ posledná správa Medzivládneho
panelu o zmene klímy (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) uvádza, že 12
najteplejších rokov v histórii meteorologických pozorovaní sa vyskytlo od začiatku 90.
rokov 20 storočia.

Obr. 2.: Priemerná ročná globálna teplota pevnín a oceánov (vľavo), a severnej a južnej pologule
(vpravo; Zdroj: http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/) v období 1880-2009. Na obrázku vpravo je
vidieť výraznejší trend nárastu priemernej teploty na severnej pologule – čo je dôsledok väčšieho
podielu pevnín na severnej pologuli.

Zatiaľ posledná hodnotiaca správa IPCC z roku 2007 (AR4 2 ) predstavila celkom
jednoznačný obraz o prebiehajúcom otepľovaní globálnej klímy. Za posledných 25 rokov je
teplotný trend 3 v rámci obdobia do roku 2006 4 0,177 °C  0,052 °C oteplenia za desaťročie.
Ak toto obdobie aktualizujeme o roky 2007 a 2008, získame trend 0,187 °C  0,052 °C za
desaťročie. Na nižšie uvedenom grafe v obr. 3, ktorý zachytáva vývoj globálnej teploty
zemského povrchu od roku 1850 do roku 2006, je možné identifikovať dve hlavné fázy
otepľovania v 20. storočí, a to v obdobiach 1910-1940 a neskôr 1975-2006. Lineárne trendy 5
označené farebnými čiarami potvrdzujú zrýchľovanie otepľovania ku koncu 20. storočia
a na začiatku 21. storočia.
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Štvrtá a zatiaľ posledná hodnotiaca správa IPCC vydaná v roku 2007
Dlhodobá tendencia, vývoj časového radu ročnej priemernej globálnej teploty
Podľa údajov Hadleyho centra „HadCRUT“
Lineárny trend v skutočnosti mierne podhodnocuje skutočný nárast globálnej teploty vzduchu (vzhľadom na
nelineárnu povahu otepľovania).

Obr. 3.: Globálna teplota zemského povrchu v období 1850-2006. Teplota je uvádzaná v odchýlkach
od dlhodobého priemeru 1961-1990. Lineárne trendy sú vypočítané pre časové obdobia 150 (0,045 °C
 0,012 °C), 100 (0,074 °C  0,018 °C), 50 (0,128 °C  0,026 °C) a 25 (0,177 °C  0,052 °C) rokov –
trendy jednoznačne potvrdzujú zrýchľovania otepľovania) (Zdroj: IPCC AR4 2007).

Najdôležitejšie prejavy zmeny klímy je možné na základe záverov IPCC zhrnúť do
nasledujúcich bodov (niektoré sú zhrnuté aj na obr. 4):
1. Zvýšenie priemernej globálnej teploty vzduchu v dôsledku interakcie prírodných
faktorov a ľudských aktivít o 0,74 °C za sto rokov (1906-2005). Aktualizované
hodnoty priemernej globálnej teploty vzduchu je možné vidieť na obr. 2).
2. Zvýšenie teploty oceánov minimálne do hĺbky 3 000 m a povrchu oceánov o 0,6 °C,
vzostup hladiny oceánov o 0,12-0,22 m v priebehu 20. Storočia.
3. Topenie horských a kontinentálnych ľadovcov vo všetkých významných horských
oblastiach sveta, v Grónsku a Antarktíde.
4. Zvýšenie frekvencie a intenzity extrémnych prejavov počasia, vzrast častosti výskytu
a intenzity extrémnych maxím meteorologických a hydrologických prvkov na celom
svete – napr. intenzívnejšie zrážky; prehĺbenie extrémnych meteorologických
a hydrologických miním – častejší výskyt sucha, atď. (okrem minimálnej teploty
vzduchu).
5. Zvýšenie maximálnych teplôt vzduchu, zvýšenie častosti výskytu tropických dní
(maximálna denná teplota ≥ 30 °C), predlžovanie a rast extrémnosti vĺn horúčav,
zvýšenie častosti výskytu období bez zrážok, zvýšene minimálnych denných teplôt
vzduchu, zníženie frekvencie mrazových dní na všetkých kontinentoch.
6. Zvýšenie častosti výskytu extrémnych zrážok, najmä vo vlhkých oblastiach, rast
intenzity, zvýšenie častosti výskytu a maximálnych prietokov povodní.
7. Významný nárast zrážok vo východných častiach Severnej a Južnej Ameriky, severnej
Európy a severnej a centrálnej Ázie, pokles zrážok v Stredomorí, Sahelu, južnej Afrike
a južnej Ázii.
8. Zmenšenie rozsahu snehovej pokrývky, najmä na severnej pologuli, v jarnom a letnom
období o 5 % (1966-2005); skrátenie obdobia s výskytom trvalej snehovej pokrývky,
výrazný ústup trvalo zamrznutej pôdy (permafrostu) na severnej pologuli.

9. Zmeny vzdušného prúdenia, posun cirkulačných systémov smerom ku geografickým
pólom (rozširovanie cirkulácie tropických šírok smerom na sever, resp. na juh od
rovníka), zosilnenie západných vetrov v miernych zemepisných šírkach.
10. Zvýšenie časti výskytu silných hurikánov a tajfúnov, nárast ich deštruktívnej sily.
11. Predlženie vegetačného obdobia vo vyšších geografických šírkach.
12. V dôsledku rastu teploty vôd dochádza k jej zvýšenej eutrofizácii 6 , čo vedie
k zvýšeniu frekvencie výskytu vodných (morských) rias, vrátane toxických druhov.

Obr. 4.: Najvýznamnejšie prejavy klimatickej zmeny na globálnej úrovni
(Zdroj: http://www.skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_Slovak.pdf).

Obr. 5.:
Suchom
najviac
postihnuté
regióny sveta v dôsledku poklesu
výdatnosti
atmosférických zrážok (vľavo,
Zdroj: IPCC AR4)

Analýzy počasia na
celej Zemi za niekoľko
desaťročí potvrdili, že teplotné
a zrážkové extrémy sú v
súčasnosti oveľa častejšie ako
v minulosti.
Veľkým
problémom je narastajúce
sucho v mnohých regiónoch
sveta (Obr. 5).
V súčasnosti sa sucho prejavuje
hlavne v oblasti Sahelu, v
Austrálii, ale napríklad aj na
juhozápade USA.
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Proces obohacovania vôd o živiny, predovšetkým o dusík a fosfor

Ničivé suchá postihli aj Európu, a to napríklad v roku 2003 a 2006. Austrália bojuje
s dlhodobým suchom už od roku 2003 a len v roku 2009 si rozsiahle požiare nasledujúce po
rekordnej vlne horúčav vyžiadali viac ako 200 ľudských životov. Sucho v lete 2009 znížilo
úrodu obila v Rusku o 38% a z tretieho najväčšieho exportéra obilnín sa stal z roka na rok
dovozca, čo viedlo k silnému rastu cien potravín na celom svete. Sucho v lete nasledujúceho
roka (2010) na juhu a v strede európskej časti Ruska prispelo k rozsiahlym a vytrvalým
požiarom lesov a rašelinísk, ktoré na týždne zamorili ovzdušie miest vrátane Moskvy a viedli
k stratám na životoch.
Opakom sú extrémne prívalové dažde často sprevádzané povodňami. Príkladom môžu
byť mimoriadne intenzívne zrážky lokálneho charakteru na východnom Slovensku v júli
1998, kedy sa v dôsledku búrkovej činnosti a prietrží mračien vylialo z brehov niekoľko
vodných tokov v oblasti Levočských vrchov a Bachurne (najviac postihnutým bolo povodie
Malej Svinky). S priemerne teplejšími podmienkami v atmosfére pravdepodobne súviseli aj
intenzívne zrážky v priebehu roku 2010 na celom území Slovenska. Stále teplejšia atmosféra
podmieňuje častejší výskyt aj ďalších extrémnych prejavov počasia. Patria medzi ne napríklad
silnejšie búrky, krupobitie, hurikány a víchrice. V Atlantickom oceáne stúpa počet hurikánov,
v roku 2004 bol v Brazílii zaznamenaný prvý atlantický hurikán na južnej pologuli, v roku
2005 hurikán zničil veľké americké mesto, ktoré sa dodnes z pohromy nespamätalo, hurikán
sa priblížil v pobrežiu Európy a tajfúny z Indického oceánu v poslednej dekáde opakovane
zasiahli Arabský polostrov. Štvrté hodnotenia IPCC zistilo podstatný vzostupný trend
závažnosti (extrémnosti a deštruktívnej sily) tropických cyklón (hurikánov a tajfúnov) od
polovice 70. rokov 20. storočia s tendenciou k dlhšiemu trvaniu a k vyššej intenzite búrok
(uvedené tendencie významne súvisia s nárastom povrchových teplôt oceánov a morí. Tiež
došlo k záveru, že ďalší nárast intenzity búrok je v budúcnosti veľmi pravdepodobný. Zatiaľ
posledné analýzy extrémnych javov uverejnených tohto roku (2011) dospeli k záverom, že na
kontinentoch severnej pologule dochádza k významnému nárastu intenzity prívalových
zrážok, a to až o 7 % za posledných 50 rokov (Min et al. 2011).
Globálne otepľovanie vedie k vyššiemu výskytu a dlhšiemu trvaniu období tropických
horúčav v oblastiach mierneho pásma. Vlna horúčav v roku 2003 súvisela vo Francúzsku
a ďalších krajinách západnej Európy so smrťou približne 50 000 ľudí. Vlna horúčav v južnom
a centrálnom Rusku, vrátane oblasti Moskvy, v lete 2010 predčasne prispela k úmrtiu
približne 56 000 ľudí.
Vyššie priemerné teploty v horských a polárnych oblastiach vedú k rýchlejšiemu
topeniu ľadovcov, čoho bezprostredným dôsledkom je stúpanie hladiny morí a oceánov.
V ohrození sú mnohé nízko položené krajiny, ako napríklad Holandsko a Maledivy, alebo
mestá (Amsterdam, Sydney, New York, Tokio, Benátky). Dôsledky sa však priamo
nedotýkajú len obyvateľstva žijúceho v postihnutých častiach sveta. Roztápanie ľadovcov a
snehu mení - znižuje albedo – odrážavosť – Zeme, čo znamená, že zemský povrch v priemere
odrazí stále menej slnečného žiarenia späť do vesmírneho priestoru. Sneh a ľad odrážajú 80 až
90% slnečného žiarenia, ale moria v tropických oblastiach len asi 5%, a lesy a lúky len 10 až
20%. Čím menej je na Zemi snehu a ľadu a čím je počas roka pokrytie morí a pevniny
snehom a ľadom kratšie, tým viac slnečného žiarenia a tepla z neho vznikajúceho Zem
absorbuje. 7
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Keďže platí, že na roztopenie 1 kilogramu 0 stupňového ľadu na 0 stupňovú vodu je potrebné toľko tepla, ako na ohriate
toho istého litra vody z 0 na 80 stupňov Celzia (preto pohár vriaceho čaju ochladíme malou kockou ľadu viac, ako keby sme
do neho priliali rovnaké množstvo studenej vody), skupenské teplo ľadu, akumulovaného v polárnych oblastiach, pôsobí ako
obrovský tlmič rastu teploty. Ak sa však tieto „tlmiče“ alebo „brzdy“ roztopia, ďalší rast teplôt bude rýchlejší.

Potrebné je si uvedomiť, že kvôli pôsobeniu rôznych faktorov a odlišných miestnych
podmienok nemožno očakávať, že zmeny teploty vzduchu v dôsledku globálneho otepľovania
budú všade rovnaké. Napríklad zmeny prúdenia atmosféry a oceánov môžu viesť aj k
ochladeniu niektorých oblastí. Tento predpoklad potvrdzujú analýzy teplotných trendov
z rôznych regiónov sveta. Najvýraznejší nárast je pozorovaný v polárnych oblastiach, a to
najmä v Arktíde, kde prebieha až dvojnásobnou rýchlosťou v porovnaní s
globálnym priemerom. Bezprostredným prejavom otepľovania Arktídy je mimoriadne rýchly
ústup morského plávajúceho ľadu a stále rýchlejšie topenie grónskeho ľadovca. Plocha
povrchu grónskeho ľadovca, na ktorej dochádza k letnému topeniu ľadu, sa od roku 1979
zväčšila o 30 %, čo je v súlade s nárastom teploty vzduchu v tomto regióne. Čistý úbytok
ľadu sa v Grónsku od polovice 90. rokov 20. storočia zvýšil a v súčasnosti jeho príspevok
k nárastu hladiny svetového oceánu predstavuje 0,7 mm/rok. Podobne aj Antarktída neustále
rastúcou rýchlosťou stráca ľadovcovú hmotu, a to prevažne v oblasti Západnej Antarktídy. Jej
príspevok k vzostupu hladiny oceánov je podobný ako v prípade Grónska. Pozorované letné
topenie (ústup) morského ľadu v Arktíde ďaleko presahuje najhoršie prognózy IPCC AR4.
Priemerná rozloha morského ľadu v septembri klesala v priebehu posledných niekoľkých
desaťročí rýchlosťou 11,1 %  3,3 % za desaťročie. Tento dramatický ústup je oveľa
rýchlejší, než aký simuloval ktorýkoľvek z modelov posudzovaných v IPCC AR4. Okrem
toho, v Arktíde tiež dochádza k výraznému úbytku objemu a celkovej hrúbky plávajúceho
ľadu. Napríklad Lindsay et al. (2009) odhaduje, že v období od roku 1987 sa hrúbka
morského ľadu v septembri znižuje rýchlosťou 57 cm za desaťročie.

Obr. 6.: Teplejšia a na vodnú paru bohatšia atmosféra má za následok silnejšie a ničivejšie búrky
a tropické cyklóny, ktoré na mnohých miestach planéty spôsobujú čoraz častejšie povodne.

Iným vážnym problémom je rozmŕzanie permafrostu (trvalo zamrznutá pôda)
v rozsiahlych oblastiach Sibíre a Kanady. Nové výskumy permafrostu v týchto regiónoch
naznačujú, že môže ísť o veľký zdroj CO2 a CH4 (metán - niekoľko násobne silnejší
skleníkový plyn ako CO2), ktorý by zvýšil ich atmosférické koncentrácie, pokiaľ by došlo
k uvoľňovaniu. Celkové množstvo uhlíku uloženého v trvalo zamrznutej pôde je odhadované
na 1672 Gt (1672 miliárd ton; 1 Gt = 109 ton) 8 .
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Uvedené množstvo približne zodpovedá 3-násobku množstva CO2, ktoré sme do atmosféry vypustili od
začiatku priemyselnej revolúcie (500 Gt uhlika).

Obr. 7.: Vývoj kumulatívneho množstva tepla
v zemskej atmosfére a v oceánoch – rýchlosť
hromadenia energie a tepla od roku 1970 je
ekvivalentné dvom atómovým bombám v
Hirošime zvrhnutých každú sekundu.

Odhady
množstva
tepla
pohlcovaného oceánmi sa zjednotili a zistilo
sa, že sú o 50 % vyššie ako udávali
predchádzajúce výpočty (nové odhady sú v
súlade s hodnotami nárastu hladiny oceánov
– Lyman et al., 2010). Družicové
pozorovania a merania ukazujú, že hladina
oceánov od začiatku ich merania v roku
1993 stúpa o 3,4 mm za rok. To je o 80 % rýchlejšie tempo, ako uvádzala Tretia hodnotiaca
správa IPCC z roku 2001. Popri raste teploty a hladiny svetových oceánov, vyššia
koncentrácia CO2 v atmosfére vedie k nárastu kyslosti morskej vody, čo bezprostredne
ohrozuje život mnohých druhov morských organizmov. Nárast CO2 v oceánoch priamo
spôsobil pokles pH povrchu oceánu od roku 1750 v priemere o 0,1 pH (čo je nárast kyslosti
o 30 %) (Orr et al. 2005; McNeil a Matear 2007; Riebesell at al. 2009).
Všetky vyššie uvedené fakty sa zatiaľ týkali najmä pozorovaných prejavov globálneho
otepľovania (prevažne na úrovni fyzikálnych zmien). Pozorované zmeny však začínajú
významne ovplyvňovať život, tak v mori ako aj na pevninách, nehovoriac už o ich zásadných
dopadoch na fungovanie ľudskej spoločnosti a jeho hospodárske aktivity. Hoci identifikovať
dopady klimatickej zmeny je vzhľadom na veľké neistoty a nedostatok priamych pozorovaní
ťažšie ako rozpoznať fyzikálne prejavy globálneho otepľovania, v nasledujúcich bodoch
prinášame stručný prehľad doposiaľ pozorovaných dopadov na ekosystémy, faunu a flóru
a ľudskú spoločnosť:
1. Zmena priestorového výskytu biotopov, úbytok biotopov, pokles biodiverzity
ekosystemov, migrácia rastlinných a živočíšnych druhov, vymieranie druhov, závažné
zmeny v potravinových reťazcoch vybraných regiónov sveta.
2. Invázia exotických druhov rastlín a živočíchov z teplejších klimatických zón do
oblasti s pôvodne chladnejším rázom podnebia.
3. Výrazný pokles primárnej produktivity ekosystémov v reakcii na zvýšený teplotný
a vodný stres (v dôsledku vyšších teplôt vzduchu, dlhšie trvajúceho sucha, atď.). Na
druhej strane je pozorovaný rast produktivity lesov v niektorých regiónoch ako
dôsledok predlžovania vegetačného obdobia.
4. Zhoršenie zdravotného stavu (kondície) rastlinných a lesných spoločenstiev miernych
a subtropických šírok v dôsledku rastúceho teplotného a vodného stresu, ako aj invázie
rastlinných škodcov z teplejších oblastí.
5. Väčší rozsah lesných požiarov v dôsledku extrémnejšieho počasia ako aj zhoršujúceho
sa zdravotného stavu lesných porastov miernych a subtropických šírok.
6. Pokles produktivity oceánov o 6 % v období od začiatku 80. rokov (ide
o najvýraznejší pokles za posledných 1400 rokov).
7. Zvýšená „úmrtnosť“ koralov v dôsledku vyššie priemernej teploty morskej vody (tzv.
blednutie koralov postihlo v roku 1998 viac ako 16 % koralových útesov).
8. Zvýšené množstvo rias v riekach a jazerách miernych šírok v dôsledku rastu teploty
vody (zvýšená miera eutrofizácie).
9. Skorší začiatok pestovania mnohých poľnohospodárskych plodín, zlepšenie
podmienok pestovania vinnej révy v mnohých oblastiach miernych šírok.

10. Zvýšenie predčasnej úmrtnosti u ľudí v dôsledku extrémnejších a dlhších vĺn horúčav.
11. Rozširovanie exotických infekčných ochorení (napr. malárie) do miernych
geografických šírok
1.1.3 PRÍČINY KLIMATICKEJ ZMENY
Keďže zmeny, o ktorých hovoríme sú otázkou posledných približne 100 rokov, potom
z okruhu možných príčin otepľovania musíme vynechať tie, ktorých vplyv sa prejavuje
v časových horizontoch desiatok tisíc až niekoľkých miliónov rokov, teda hlavne geologické
zmeny a zmeny orbitálnych parametrov Zeme. Na základe experimentov vykonaných
pomocou klimatických modelov je možné vylúčiť aj niektoré ďalšie faktory, ktoré pôsobia
v oveľa kratších časových horizontoch, a to najmä vplyv vnútornej premenlivosti klimatického
systému 9 , zmeny slnečného žiarenia alebo sopečnú činnosť. V súvislosti s týmito zisteniami
vydal Medzivládny panel pre zmenu klímy prehlásenie, v ktorom ako hlavnú príčinu
globálneho otepľovania v 20. storočí a na začiatku 21. storočia označuje vplyv ľudskej
činnosti.
Porozumenie možných príčin uvedených trendov globálnej teploty sa od vydania
IPCC AR4 posunulo o niečo dopredu. Najväčšia časť oteplenia v 20. storočí je veľmi
pravdepodobne spôsobená ľudskou činnosťou. Napríklad podiel slnečnej aktivity na
otepľovaní zemského povrchu v období posledného storočia je približne len 10 % (v období
posledných 25 rokov je dokonca zanedbateľný; Lean a Rind, 2008). Dopadajúce slnečné
žiarenie bolo v priebehu posledných 50 rokov takmer konštantné, okrem dobre známeho 11ročného slnečného cyklu (ktorý nemá na otepľovanie výraznejší vplyv). V skutočnosti však za
toto obdobie mierne pokleslo. Tento prirodzený ochladzujúci efekt je však desať krát slabší
ako účinok zvyšujúcich sa koncentrácií skleníkových plynov, takže globálne otepľovanie
zreteľne nespomalilo. Ďalšie prirodzené faktory, ako napríklad sopečné erupcie alebo známy
klimatický jav El Niño spôsobujú len krátkodobé medziročné 10 kolísania globálnej teploty
zemského povrchu, nemôžu teda vysvetliť žiadny dlhodobejší klimatický trend. V súčasnosti
sa odhaduje že z celkového oteplenia o 0,8 °C ide na vrub antropogénnych faktorov
minimálne 0,5 °C (zvyšok, teda maximálne 0,3 °C sa vysvetľuje prispením prírodných
činiteľov, najmä slnka).
Atmosféra predstavuje zmes plynov, z ktorých niektoré majú schopnosť zachytávať
teplo vyžarované zemským povrchom – sú to tzv. skleníkové plyny (vodná para – H2O,
oxid uhličitý – CO2, metán – NH4 alebo oxid dusný – N2O). Svojimi fyzikálnymi
vlastnosťami udržiavajú na Zemi teplo slnečného žiarenia. Tento ohrievací účinok zemskej
atmosféry sa nazýva skleníkový efekt (Obr. 8). Mnohé skleníkové plyny sú prirodzenou
súčasťou atmosféry (vodná para, oxid uhličitý, metán, ozón), niektoré sú však umelého
pôvodu (freóny). Človek svojou činnosťou ovplyvňuje aj koncentrácie prirodzených
skleníkových plynov, a to najmä oxidu uhličitého, metánu a ozónu. Skleníkový efekt je
prirodzený jav, ktorý umožňuje život na Zemi v dnešnej podobe (bez neho by na Zemi bolo
o cca 33 0C chladnejšie). Príčinou globálneho otepľovania teda nie je existencia skleníkového
efektu, ale jeho zosilnenie zvýšením koncentrácie skleníkových plynov v dôsledku ľudskej
činnosti (Obr. 9) 11 .
9

Krátkodobé kolísanie a premenlivosť spôsobená viac-menej pravidelne sa opakujúcimi klimatickými
fenoménmi (napr. otepľujúci efekt oscilácie El Niño, atď.).
10
Krátkodobé kolísanie klimatických charakteristík identifikovateľné na úrovni rokov; silné sopečné erupcie
(napr. Mt. Pinatubo v roku 1991) môžu viesť k ochladeniu globálnej klímy na obdobie 2 až 3 rokov.
11
Najdôležitejším skleníkovým plynom je vodná para, ktorá sa na prirodzenom skleníkovom efekte podieľa
približne 36-70 %. Nasleduje oxid uhličitý (CO2) s 9-26 %, metán so 4-9 % a ozón s 3-7%. Rozsah podielu
jednotlivých skleníkových plynov závisí, okrem iného, aj od meniacej sa koncentrácie niektorých plynov

Koncentrácia CO2 v atmosfére dosiahla v roku 2010 približne hodnotu 390 ppm (to
znamená 390 molekúl CO2 na milión častíc vzduchu). Koncentrácia CO2 v atmosfére je o viac
ako 105 ppm nad svojou prirodzenou úrovňou (o cca 31%), ktorú dosahovala pred
priemyselnou revolúciou. Súčasná koncentrácia je vyššia než kedykoľvek za posledných
minimálne 800 000 rokov a možno aj za posledných 3 až 20 miliónov rokov (Luthi et al.
2008; Tripati et al. 2009; Raymo et al. 1996). V období 2000-2008 sa koncentrácia CO2
v atmosfére zvyšovala tempom 1,9 ppm ročne (v 90. rokoch to bolo 1,5 ppm ročne), čo
desaťnásobne prevyšuje maximálne tempo zistené z údajov v ľadových vrtoch v Grónsku
a Antarktíde.

Obr. 9.: Pozorovaný nárast koncentrácie CO2 v atmosfére (vľavo) v období 1955-2008), historická rekonštrukcia a namerané
hodnoty koncentrácií CO2, NH4 a N2O v období posledných dvetisíc rokov (Zdroj: http://processtrends.com/RClimate.htm).

Koncentrácia metánu (CH4) v atmosfére sa k roku 2007 zvýšila zo 700 ppb 12 na niečo
viac ako 1800 častíc z miliardy (ppb) 13 v roku 2010, teda o viac ako 160%, po takmer
desaťročí minimálnych zmien. Priestorové rozloženie nárastu emisií CH4 ukazuje, že
významnú úlohu hrajú najmä emisie CH4 na severnej pologuli (zdrojom je veľmi
pravdepodobne rýchla deštrukcia permafrostu).
Priemyselná revolúcia prirodzený kolobeh uhlíka narušila, pretože ľudia začali do
ovzdušia dodávať veľké množstvo oxidu uhličitého a ďalších skleníkových plynov. Najväčší
podiel na antropogénnych emisiách CO2 pochádza zo spaľovania uhlia (40 %) a ropy (40 %;
Obr. 10). Zvyšných približne 20 % pochádza zo spaľovania zemného plynu. Množstvo
uvoľneného CO2 všeobecne veľmi rýchlo rastie a v roku 2008 dosiahlo hodnoty okolo 30
miliárd ton ročne. Polovicu tohto množstva zatiaľ pohlcujú oceány a pevninské ekosystémy.

v jednotlivých oblastiach sveta, predovšetkým vodnej pary. Dôsledok rastúcej koncentrácia skleníkových
plynov, predovšetkým CO2, na rastúcu teplotu vzduchu podrobnejšie študoval ako prvý švédsky fyzik Svante
Arrhenius už koncom 19. storočia. Jeho odhady účinnosti CO2 pri tomto procese sa neskôr ukázali byť mierne
nadhodnotené, ale aj napriek tomu boli na svoju dobu pomerne presné.
12

Carbon Dioxide Information Analysis Center: http://cdiac.ornl.gov/pns/current_ghg.html
Odhady priemerných ročných koncentrácií metánu sú rôzne pre severnú a južnú pologuľu – severná hemisféra
má v priemere vyššie koncentrácie CH4 (1871 ppb v roku 2010) ako južná (1750 ppb v roku 2010)
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Obr. 10.: Podiel najvýznamnejších fosílnych palív na emisii čistého uhlíka do atmosfére v Gt (miliarda
ton) (Zdroj: http://www.skepticalscience.com/).

Z krajín prispievajú v súčasnosti k zvyšovaniu koncentrácie CO2 najmä Čína (takmer
26 %; treba však poznamenať, že Čína má vzhľadom na svoju veľkú populáciu stále veľmi
nízku hodnotu množstva emisií na obyvateľa; 6 t CO2 na obyvateľa), USA (17 %; 17,2 t CO2
na obyvateľa) a Rusko (takmer 5 %; 11 t CO2 na obyvateľa) 14 . K zvyšovaniu koncentrácie
CO2 v ovzduší vedie aj postupné vypaľovanie lesov. V miernom pásme sa síce rozloha lesov
nezmenšuje, ale dramaticky sú ničené najmä lesy v tropických oblastiach. Treba vedieť, že
tropické pralesy nie sú len nenahraditeľnými centrami života a biodiverzity, ale vo veľkej
miere sú aj úložiskom CO2 čím prispievajú k stabilizácii klímy. Globálne tempo rastu CO2
z fosílnych palív sa za posledných 18 rokov zvýšilo trojnásobne, a to z 1 % ročne v 90.
rokoch na 3,4 % za rok v období 2000-2008.
Väčšina z prejavov klimatickej zmeny uvedená v predošlej kapitole síce ešte nie je
priamym dôkazom toho, že globálne otepľovanie je spôsobené ľudskými aktivitami, no trochu
detailnejší pohľad na uvedené tendencie odhalí, že prepojenie medzi rastom globálnej teploty
a ďalšími súvisiacimi zmenami a zmenou chemizmu atmosféry v dôsledku rastu koncentrácie
skleníkových plynov tu skutočne existuje. Nižšie uvádzame zoznam kľúčových argumentov,
ktoré svedčia o tom, že súčasné otepľovanie je s vysokou mierou pravdepodobnosti
zapríčinené najmä silnejúcim skleníkovým efektom zemskej atmosféry podmieneným
ľudskou činnosťou (graficky sú argumenty znázornené aj na Obr. 11):
1. Od roku 1950 je najväčšie otepľovanie pozorované v noci a vo vyšších geografických
šírkach severnej pologule, otepľovanie je výraznejšie v zime a na jar ako v lete (v
prípade, že by bolo hlavnou príčinou slnko, otepľovanie by sa viacej prejavovalo cez
deň a v lete).
2. V prípade, že by slnko bolo hlavnou príčinou súčasného otepľovania, zvyšovala by sa
aj teplota stratosféry 15 - satelitné merania, ktoré máme k dispozícii od roku 1979 však
dokazujú, že teplota tejto vrstvy atmosféry sa znižuje (o asi 0,5 °C), čo potvrdzuje
úlohu silnejúceho skleníkového efektu. Vyššia koncentrácia skleníkových plynov v
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Údaje za rok 2009; zdroj: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/500212001.pdf
Vrstva atmosféry ležiaca bezprostredne nad troposférou, najnižšie ležiacou vrstvou zemskej atmosféry (do
výšky cca 10-12 km v miernych šírkach)
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nižších vrstvách troposféry zadržuje čím ďalej tým viac tepla v prízemných vrstvách
atmosféry.
3. Atmosférické koncentrácie CO2 sú významne nižšie na južnej ako na severnej
pologuli, čo súvisí s rozsiahlejším stupňom industrializácie a tým aj vyššou
produkciou CO2 na severe.
4. Minimálne od 70. rokov sa otepľovanie na južnej pologuli prejavuje pomalšie ako na
severnej pologuli (významnú úlohu zohráva aj väčšie zastúpenie oceánov na južnej
pologuli).
5. Z historického hľadiska je súčasná koncentrácia CO2 (ako aj koncentrácia ďalších
skleníkových plynov, najmä metánu) v atmosfére výrazne vyššia ako v období
posledných minimálne 800-tisic rokov.
6. Koncentrácia izotopu uhlíka 12C sa v atmosfére zvyšuje na úkor izotopov 13C a 14C.
Zvyšovanie 12C je dané tým, že sa do atmosféry stále vo väčšom množstve dostáva
uhlík z fosílnych palív. (Rastliny uprednostňujú v rámci uhlíkového cyklu ľahší izotop
12
C, z ktorého sú budované aj fosílne palivá).
7. Podľa výpočtov, ktoré sú založené na priebehu troch významných astronomických
(orbitálnych) parametrov Zeme ovplyvňujúcich celkový prísun slnečnej energie
(zmeny prejavujúce sa v časových horizontoch 10-tisic až 100-tisíc rokov) a časový
priebeh ľadových a medziľadových dôb by malo v súčasnej dobe dochádzať skôr k
ochladzovaniu globálnej klímy – ako ale vieme, globálna teplota sa naopak zvyšuje.
8. Podľa vývoja teploty v Európe, Severnej Amerike a severnej Ázii, ktorý bol
analyzovaný na základe rozboru hustoty letokruhov a prírastku koralov bolo dokázané
(Osborn a Briff, 2006), že súčasne otepľovanie je rýchlejšie a výraznejšie než to v 10.13. storočí, ktoré postihlo len niektoré geografické regióny (súčasné otepľovanie má
globálny charakter).
9. Vzostup koncentrácie CO2 na súčasných cca 392 ppm (z približne 280 ppm v roku
1750) nie je zdôvodniteľné žiadnym prírodným faktorom (vulkanická činnosť,
astronomické faktory, geomagnetizmus, zmeny slnečnej aktivity, atď.).
10. Absorbcia tepla vyžarovaného zemským povrchom do atmosféry a kozmického
priestoru sa výrazne zvyšuje v pásmach absorpcie najvýznamnejších skleníkových
plynov (najmä CO2).

Obr. 11.: Najvýraznejšie indikátory podporujúce teóriu ľuďmi podmienenej klimatickej zmeny (Zdroj:
http://www.skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_Slovak.pdf).

1.1.4 SÚČASNÉ OTEPĽOVANIE V KONTEXTE S HISTORICKÝMU ZMENAMI
KLÍMY
Množstvo vedeckých prác zaoberajúcich sa historickými zmenami klímy preukazuje,
že súčasná teplota vzduchu na severnej pologuli je skutočne neobvyklá v porovnaní
s vývojom za posledné dve tisícročia (Obr. 12).
Najnovšie zistenia potvrdzujú, že súčasná koncentrácia skleníkových plynov je
najmenej o 40 % vyššia ako kedykoľvek v priebehu posledných 800 000 rokov. Koncentrácia
CO2 v roku 2010 dosiahla približne 390 ppm, spolu s metánom je to však až 460 ppm. Ak by
sme chceli nájsť v histórii podobne vysokú koncentráciu skleníkových plynov v atmosfére,
museli by sme sa vrátiť minimálne o 3 až 20 miliónov rokov do minulosti.

Obr. 12.: Porovnanie vybraných rekonštrukcií teploty vzduchu na severnej pologuli v období
posledných 1800 rokov (Zdroj: Mann et al. 2008).

S vysokom mierou istoty môžeme povedať, že za posledných približne 700 000 rokov
bolo globálne na Zemi rovnako teplo alebo ešte teplejšie ako dnes len v priebehu 8 %
uvedeného časového intervalu. Zvyšujúca sa istota paleoklimatickej rekonštrukcie je
výsledkom využívania väčšieho množstva dostupných metodík. Posledná doba ľadová
(koniec Pleistocénu) dosiahla svoj vrchol v období medzi 22 000 - 14 000 rokmi. V tomto
období sa na severnej pologuli rozprestierali dva rozsiahle pevninské ľadovce – tzv.
Laurentský a Škandinávsky. Počas vrcholenia tejto chladnej etapy Pleistocénu sa pohybovali
priemerné ročné teploty v stredných šírkach okolo hodnoty 0°C (teda boli až o 10°C nižšie
ako v súčasnosti, v oblasti Karibiku to bolo asi o 3°C menej ako dnes).
Hladina svetového oceánu bola približne o 85 m nižšie ako dnes. V období pred 14
000 rokmi došlo k náhlemu otepleniu a masívnemu ústupu ľadovcov na severnej pologuli. V
strednej Európe sme mali už okolo roku 8 500 klimatické podmienky podobné tým súčasným.
Doba železná (900 až 300 p.n.l.) bola všeobecne dosť vlhká a vo svojej druhej polovici
aj dosť chladná (500 až 300 p.n.l.). V Európe došlo napríklad k zväčšeniu rozlohy močiarov.
Obdobie od roku približne 1000 až do 1200 n.l. sa označuje ako stredoveké teplé obdobie
alebo druhé klimatické optimum Holocénu (jeho presné vymedzenie je však aj dnes značne
neisté). Priemerné teploty v tomto období boli o niečo vyššie než v ďalších storočiach, ale nie
o viac ako 1-2 °C, a v mierke pologulí neboli vyššie ako v druhej polovici 20. storočia. Okrem

toho najnovšie výskumy naznačujú, že toto teplé obdobie nezasiahlo celú planétu súčasne,
skôr išlo o sériu lokálnych a regionálnych oteplení, ktoré prichádzali do rôznych oblastí v
rôznom čase. Napríklad v období rokov 900 až 1100 n.l. panovali v priestore severného
Atlantiku pomerne priaznivé klimatické podmienky, ktoré umožnili Vikingom osídlenie
Islandu, juhozápadného Grónska, Labradoru a Newfounlandu.
Medzi obdobím rokov 1430 až 1850 došlo k všeobecnému ochladeniu, a to
predovšetkým v druhej polovici 15. a 17. storočia. V období rokov 1780 až 1820 boli teploty
v priestore Atlantického oceánu, na sever od 50. rovnobežky, približne o 1 až 3°C nižšie ako
dnes. Od polovice 19. storočia sa na severnej pologuli postupne otepľovalo, najmä v období
rokov 1880 až 1940. Južná pologuľa sa naopak ochladzovala. Od štyridsiatych rokov 20.
storočia do polovice 60. rokov sa naopak na prevažne časti severnej pologule (najmä v
polárnych regiónoch) mierne ochladilo. Od 70. rokov sa opätovne otepľuje, po roku 1980
veľmi výrazne.
1.1.5 ZMENA KLÍMY V 21. STOROČI A OČAKÁVANÉ DOPADY
Klimatológovia dokážu v súčasnosti, s určitou mierou neistoty, odhadnúť možný
vývoj klimatického systému Zeme – používajú k tomu počítačové modely klímy, ktoré sú
založené na preverených fyzikálnych princípoch. Okrem tzv. globálnych modelov sa
používajú aj tzv. regionálne modely klímy, ktoré nepočítajú vývoj atmosféry na celej Zemi,
ale len v rámci určitej obmedzenej oblasti.
Narastajúce koncentrácie skleníkových plynov spôsobia zmeny v celom klimatickom
systéme Zeme. Akým konkrétnym spôsobom, na to aspoň čiastočne dávajú odpoveď práve
klimatické modely. Pre každý konkrétny trend budúcich emisií (podľa tzv. emisných scenárov
SRES 16 ) skleníkových plynov sa pripravuje celý rad scenárov budúceho vývoja klímy.
Získavame teda vždy určité rozpätie výsledkov, nie teda len jednu konkrétnu hodnotu. Rast
priemernej globálnej teploty vzduchu sa pre scenáre s vysokými emisiami (A1FI) vôbec
neprekrýva s výsledkami optimistickejších scenárov (B1). Z toho vyplýva, že vývoj
globálnych teplôt, a to najmä v druhej polovici 21. storočia, bude do značnej miery závisieť
na hodnotách emisií.
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Special Report on Emissions Scenarios – obsahuje súbor hypotetických scenárov vývoja emisií hlavných
skleníkových plynov v závislosti od demografického a ekonomického vývoja, rýchlosti aplikovania šetrnejších a
úspornejších technológií, atď.

Obr. 13.: Rekonštrukcia globálnej priemernej teploty vzduchu (modrá) a prognózy jej vývoja do roku 2100
(podľa IPCC AR4) podľa troch vybraných scenárov vývoja globálnych emisií CO2 (Zdroj: IPCC AR4).

Ak bude aj naďalej pokračovať rast emisií skleníkových plynov, celkom určite nás už
do konca 21. storočia čakajú závažné zmeny klimatických podmienok na celej Zemi.
V závislosti od toho, koľko fosílneho uhlíka do atmosféry vypustíme, môže globálna teplota
vzduchu do konca tohto storočia vzrásť o ďalších 1,1 až 6,4 °C, čo znamená, že v porovnaní
s obdobím pred priemyselnou revolúciou to bude predstavovať nárast o 2 až 7 °C (Obr. 13).
Jednou z kľúčových otázok klimatologického výskumu je aj to, o koľko stupňov
Celzia sa na svete môže otepliť v prípade, že koncentrácia CO2 dosiahne dvojnásobok
v porovnaní s obdobím pred priemyselnou revolúciou (rok 1750; 280 ppm). Najnovšie
výskumy naznačujú, že pri zdvojnásobení obsahu CO2 v atmosfére sa pravdepodobne oteplí
o 2 až 4,5 °C (stredný odhad je 3 °C) v porovnaní s predindustriálnou dobou.
Len pre porovnanie, v najchladnejších obdobiach posledných dôb ľadových bol
celosvetový priemer teploty vzduchu len asi o 4 až 7 °C nižší ako v súčasnosti (na Slovensku
to bolo asi o 10-12 °C menej), no celkový ráz krajiny bol diametrálne odlišný od toho
dnešného. Hladina oceánov bola o 120 metrov nižšie, väčšiu časť Kanady a severnej Európy
pokrývali rozsiahle kontinentálne ľadovce (podobné tomu dnešnému v Antarktíde a Grónsku)
a životné prostredie v strednej Európe pripomínali skôr tundru. Treba na druhej strane
podotknúť, že odchýlka (oteplenie) opačným smerom (teda maximálne + 7,0 °C v globálnom
priemere) by znamenalo podmienky, aké na Zemi panovali počas najteplejších období známej
geologické histórie (obdobne teplo bolo napríklad v období Kriedy, na konci Druhohôr,
približne pred 100-65 miliónmi rokov – Antarktída bola bez zaľadnenia a na väčšine
kontinentov panovala tropická, prevažne suchá klíma).
V dôsledku stále vyšších teplôt sa stanú niektoré oblasti Zeme vlhšími, naopak iné
častejšie postihne dlhotrvajúce a teda aj intenzívnejšie sucho. Vlny horúčav budú prichádzať
častejšie a je potrebné počítať aj s tým, že budú extrémnejšie. Na druhej strane sa zvýši,
hlavne v dôsledku vyššej extremity zrážok, riziko výskytu lokálnych a regionálnych povodní.
Najmä na severnej pologuli bude pokračovať ústup snehovej pokrývky v chladnej časti roka.
Podobný osud čaká aj plávajúci morský ľad, ktorý bude výraznejšie ustupovať najmä v lete.
Väčšia časť horských ľadovcov do konca storočia zmizne a hladina svetových oceánov

pravdepodobne vzrastie aj o viac ako jeden meter. Pokračujúce otepľovanie výrazne ovplyvní
život v oceánoch, a to predovšetkým v dôsledku rastúcej kyslosti morskej vody.
Narastajúce množstvo extrémov počasia, prípadne iné z vyššie uvedených prejavov
klimatickej zmeny, povedú k čoraz vážnejším škodám na životnom prostredí, v hospodárstve,
lesných ekosystémoch a negatívne ovplyvnia zdravie ľudskej populácie. V mnohých
oblastiach sveta sa životné podmienky ľudí zhoršia natoľko, že to povedie k hromadným
migráciám obyvateľov. Zvýši sa výskyt chudoby, hladu a chorôb, zhorší sa dostupnosť pitnej
vody, čo môže viesť k vzniku nových vojnových konfliktov. Niektorým negatívnym dopadom
sa pravdepodobne nevyhne ani oblasť strednej Európy.
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klimatických podmienok na Slovensku:
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1.2 ZMENA KLÍMY A JEJ DOPADY NA SLOVENSKU A V JEHO
REGIÓNOCH
1.2.1 PREJAVY KLIMATICKEJ ZMENY V 20. STOROČÍ
Globálne otepľovanie vedie k významnému nárastu teploty vzduchu v celej
kontinentálnej časti Európy, vrátane Slovenska. Od roku 1881 sa na Slovensku zvýšila
priemerná ročná teplota vzduchu o 1,6 °C (významné pozitívne trendy boli zaznamenané aj
v jednotlivých ročných sezónach) (Obr. 14) a súčasne poklesli ročné úhrny zrážok
v priemere na celom území Slovenska o 24 mm (o 5,6 %; v južných regiónoch je tento
pokles ešte výraznejší, viac ako 10 %). V porovnaní s celoslovenským priemerom a južnými
oblasťami sa režim atmosférických zrážok v severných a severovýchodných regiónoch buď
mení len nepatrne (bez štatisticky významného trendu), alebo smeruje k vyšším ročným
úhrnom (nárast o približne 5 %). V prípade ďalších meteorologických prvkov došlo od roku
1901 k pomerne výraznému poklesu ročnej priemernej relatívnej vlhkosti vzduchu 17 o 5 %
(vo vegetačnom období je tento pokles ešte o niečo výraznejší, 6 %). Parciálny tlak vodnej
pary zaznamenal v rovnakom období len nevýznamné zmeny, avšak dosahoval v ročnom
priemere relatívne nižšie hodnoty najmä v období rokov 1976-1993 (predovšetkým vo
vegetačnom období; apríl - september). Zásadné zmeny teplotného a zrážkového režimu boli
na Slovensku pozorované aj v rámci obdobia 1951-2009, hlavne od roku 1985.

Obr. 14.: Dlhodobé zmeny priemernej teploty vzduchu T a zrážok R v teplom polroku (IV-IX) na
Slovensku v období 1881-2010
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Relatívna vlhkosť vzduchu (RH) a parciálny tlak vodnej pary (e) majú veľký význam najmä v rôznych
agrometeorologických aplikáciách – v priemere nižšie hodnoty RH zvyšujú tzv. výsušný efekt atmosféry, to
znamená, že vzduch dokáže absorbovať viac vodnej pary, čo pri určitých poveternostných situáciách (slnečné
počasie, veterno, atď.) výrazne zvyšuje výpar zo zemského povrchu.

(Zdroj: http://www.dmc.fmph.uniba.sk/public_html/climate/climate.html)

Obr. 15a-d.: Rozdiely ročných (a) a sezónnych (IV-IX; b) priemerných teplôt vzduchu na Slovensku
medzi obdobiami 1988-2007 a 1961-1990; rozdiely ročných (c) a sezónnych (IV-IX; d) úhrnov
atmosférických zrážok v % nárastu/poklesu medzi obdobiami 1988-2007 a 1961-1990.

Na Obr. 15a-d sú znázornené dlhodobé zmeny ročných ako aj sezónnych (aprílseptember) priemerov teploty vzduchu a úhrnov zrážok (%) v rámci obdobia 1988-2007
v porovnaní s normálovým obdobím 1961-1990. Ako je možné vidieť z Obr. 15a významný
nárast ročnej priemernej teploty vzduchu je zjavný najmä v nižšie položených južných
regiónoch Slovenska (nárast do 1,2 °C). Pri hodnotení vegetačného obdobia (Obr. 15b) je
uvedený trend ešte výraznejší (do 1,6 °C). V prípade ročných úhrnov zrážok (Obr. 15c)
klesajú úhrny takmer na celom území (pokles až do 20 %) s výnimkou horských oblastí na
severe a severovýchode Slovenska (nárast do 10 %). Situácia je však diametrálne odlišná pri
posudzovaní zrážok vo vegetačnom období (Obr. 15d), kedy je možné naopak práve
v južnejších regiónoch, predovšetkým na východnom Slovensku, pozorovať výraznejší nárast
sezónnych úhrnov (miestami až do 20 %). Tento pomerne výrazný nárast je pravdepodobne
spôsobený najmä nárastom zrážok vypadávajúcich počas búrok, ktoré sa v teplej časti roka
podieľajú významnou mierou na celkom množstve zrážok.
Zmena teplotného režimu ročnej priemernej, prípadne sezónnej teploty vzduchu
nevedie len k zmene priemerných hodnôt teploty vzduchu v jednotlivých mesiacoch, ale aj k
nárastu variability extrémne vysokých teplôt vzduchu, čo sa prejavuje aj vo významnom
náraste počtu a extrémnosti vĺn horúčav, predovšetkým v južných regiónoch Slovenska.
To, že horúčav aj na Slovensku pribúda nie je ani zďaleka subjektívny pocit a už vôbec to nie
je výsledok náhody. Výrazný nárast tak celkového počtu ako aj ich extrémnosti je možné
doložiť skutočnými meraniami. Zvlášť výrazný je tento nárast v najjužnejších oblastiach
Slovenska, kde sa výskyt vĺn horúčav v posledných dvoch desaťročiach takmer zdvojnásobil.
Zatiaľ čo v období pred rokom 1991 sme v priemere zaznamenali len okolo 20 horúcich

vĺn za desaťročie, v posledných dvoch dekádach, a najmä po roku 2001, sa toto číslo
neúprosne zvýšilo na 40 a viac. Čo je ešte závažnejšie, zvýšila sa aj extrémnosť týchto
období. To znamená, že trvajú dlhšie a zároveň sú počas nich dosahované vyššie maximálne
teploty vzduchu. Len pre predstavu, v porovnaní so začiatkom 20. storočia sú v súčasnosti
horúčavy až šesťnásobne extrémnejšie.
Príkladom tohto nekompromisného trendu sú roky 1992, 1994, 1998, 2003 a
naposledy 2007. Najdlhšiu vlnu horúčav sme zaregistrovali práve v roku 1992. Trvala bez
prerušenia 47 dní. O tom, že obdobie posledných dvoch desaťročí je na horúčavy mimoriadne
štedré, svedčí aj fakt, že 10 z 15 najzávažnejších vĺn sa vyskytlo po roku 1991.
Pravdepodobnosť toho, že sa v ktorýkoľvek letný deň vyskytne extrémne teplé počasie
vzrástla na juhu Slovenska až o jednu štvrtinu.
Medzi ďalšie pozoruhodné zmeny v klimatickom režime patria zmeny ročného režimu
výskytu suchých období, resp. zrážkovo deficitných období. Na Obr. 16 je možné vidieť
porovnanie pravdepodobnosti výskytu zrážkovo deficitných období na stanici Hurbanovo
v rámci období 1901-1990 a 1991-2006. Z grafu je možné identifikovať významný nárast
výskytu suchých období v zimnom a jarnom období (predovšetkým v januári a v období apríl
až júl) a naopak výrazný pokles v jesenných mesiacoch, najmä v septembri a októbri, čo
pochopiteľne súvisí s nárastom jesenných úhrnov zrážok (mediteránny režim sa v našich
podmienkach prejavuje stále zreteľnejšie).
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Obr. 16.: Porovnanie ročného režimu pravdepodobnosti výskytu (P[%]) dní v bezzrážkovom období
v Hurbanove v období 1901-1990, resp. 1991-2006

V poslednom období registrujeme aj pomerne významné zmeny rozsahu a trvania
snehovej pokrývky. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť prírodného prostredia Slovenska je
rozloženie a trvanie snehovej pokrývky na našom území veľmi premenlivé. Klimatologické
analýzy potvrdzujú všeobecný úbytok trvania snehovej pokrývky, ako aj pokles podielu
atmosférických zrážok dopadajúcich na zemský povrch v tuhom skupenstve (okrem
najvyšších horských polôh). Najvýraznejší úbytok tuhých zrážok bol zaznamenaný v
nadmorských výškach od 1000 do 1500 m (možno sem zahrnúť aj kotliny stredného
Slovenska). V oblastiach pod 1000 m n.m. začínajú výraznejšie dominovať tekuté zrážky,
najmä na začiatku a konci zimy. V horských regiónoch, kde k tomuto trendu dochádza, je
však zatiaľ celkový pokles podielu tuhých zrážok mierne kompenzovaný nárastom ich

absolútneho množstva, čo laicky povedané znamená, že sneženie je na horách síce menej
časté ako v minulosti, ale sumárne pri ňom môže napadnúť viac snehu. Tento záver je vo
všeobecnej zhode s poznatkami o celkovom náraste množstva zrážok v horských regiónoch v
súvislosti s globálnou klimatickou zmenou. Zohľadňujúc výsledky regionálnych analýz
snehovej pokrývky, je možné dokonca odhadnúť aj približnú nadmorskú výšku, nad ktorou je
pokles podielu tuhých zrážok, naopak vystriedaný jeho miernym nárastom. Na severných
svahoch pohorí leží táto kritická hranica vo výške okolo 1800 m n.m., zatiaľ čo na južne
orientovaných svahoch je to až o celých 500 m vyššie. Potrebné je však nakoniec
poznamenať, že v lokalitách s celoročne vysokými úhrnmi zrážok (Kysuce, Orava), nie sú
dlhodobé zmeny výskytu a množstva snehovej pokrývky významné. Celkové trvanie snehovej
pokrývky sa významne skracuje najmä v nižšie položených regiónoch Slovenska, pričom však
od nadmorskej výšky 1100 m sa začínajú prejavovať pozitívne trendy vybraných
charakteristík snehovej pokrývky (nárast trvania ako aj priemernej výšky). Niektoré vybrané,
už pozorované prejavy a dopady sú uvedené v Tab. 1.
V máji 2010 zasiahli veľkú časť Slovenska mimoriadne zrážky a na skoro 400 zrážkomerných
staniciach boli prekonané dovtedy platné rekordy mesačných úhrnov zrážok za máj (mnohé
z nich majú k dispozícii údaje už od roku 1901). Výsledkom boli rozsiahle záplavy najmä
polí, ale aj obydlí v rozličných povodiach Slovenska a neskôr aj zosuvy podmáčanej pôdy,
ktoré si vynútili zbúranie viacerých domov v obci Nižná Myšľa. Vzhľadom na charakter
týchto zrážok – šlo prevažne o vytrvalé dažde, nie prívalové búrky – boli v tomto prípade
straty na životoch minimálne. Z klimatologického hľadiska sa pozoruhodnými stali najmä
zrážky a vytrvalé dažde v máji 2010, kedy v niektorých regiónoch spadlo dokonca až
štvornásobné množstvo vody ako je v tomto mesiaci normálne. Zaujímavá bola aj skutočnosť,
že zrážky, ktoré sa v tomto mesiaci vyskytovali takmer každý deň, vypadávali pri priemerne
teplejších podmienkach ako je pre takto zrážkovo nadnormálne obdobia typické. Z analýzy
vyplynulo, že teplota vzduchu v priebehu celého mesiaca (brané ako priemerná teplota mája
2010) bola až o 2 °C vyššia ako pri obdobne daždivých májoch v minulosti. Aj keď priemerne
teplejšie podmienky v priebehu mája 2010 boli spôsobené predovšetkým cirkulačných
faktormi (vzduchové hmoty sa k nám v prevažnej miere dostávali od juhozápadu), uvedená
situácia je dobrým príkladom toho, aké intenzívne a časté zrážky možno na Slovensku
očakávať pri priemernej teplejších klimatických podmienkach a pri vhodných
poveternostných situáciách (napr. pretrvávajúca cyklonálna situácia spôsobujúca veľkú
oblačnosť a trvalé zrážky).
Snehové kalamity predstavujú riziko povodní v čase topenia ako tomu bolo napríklad pri
povodni na Hrone v decembri 2009. V zime, voda z topiaceho sa snehu nemôže dostatočne
rýchlo vsakovať do zmrznutej zeme a tak aj menšie dažde spojené s náhlym topením snehu
môžu vyvolať povodne. Predvídanie tohto rizika umožňuje znížiť straty napríklad aktívnym
odstraňovaním blokád na tokoch. Príkladom snehových kalamít z nedávnej histórie sú na sneh
bohaté zimy 2004/2005 a 2005/2006, kedy veľká záťaž napadaného snehu dokonca prekročila
maximálne hodnoty noriem pre zaťaženie technických konštrukcií snehom (tie sa v dôsledku
práve situácie v zime 2005/2006 začali nanovo prehodnocovať). Ku krajne extrémnym
snehovým podmienkam však dochádza takmer každoročne vždy v iných oblasti Slovenska (v
závislosti od expozície voči prevládajúcim vetrom) – dobrým príkladom je dekáda 20012010.

1.2.2 SCENÁRE KLIMATICKEJ ZMENY A OČAKÁVANÉ DOPADY
Doteraz sa na Slovensku spracovali výstupy z deviatich modelov všeobecnej
cirkulácie atmosféry zo štyroch svetových klimatických centier, pričom najväčší dôraz sa
zatiaľ kládol na modely CCCM 2000 18 a GISS 1998 19 . Scenáre klimatickej zmeny sa týkajú
nielen ročného chodu jednotlivých klimatických prvkov pre niektoré budúce časové
horizonty, ale aj časových radov týchto prvkov až do roku 2100.
Podľa vybraných scenárov klimatickej zmeny môže priemerná teplota vzduchu
vzrásť na našom území do konca 21. storočia o 2 až 4 °C (Obr. 17). Takéto klimatické
zmeny neboli u nás zaznamenané za posledných približne 10 tisíc rokov. V praxi bude
nárast o 4 °C znamenať presun teplotných pomerov Podunajskej nížiny do regiónu pod
Vysokými Tatrami. Nárast globálnej teploty vzduchu sa u nás prejaví častejšími
obdobiami sucha a intenzívnejšími prívalovými dažďami, ktoré budú spôsobovať čoraz
väčšie škody.
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Priemerná ročná teplota vzduchu [°C] v r. 2006-2100 v Hurbanove podľa modelu
CCCM 2000 na základe rôznych emisných scenárov (IS92a, A2-SRES, B2-SRES)
(V období 1901-2005 sú v grafe uvedené údaje podľa meraní v Hurbanove)
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Obr. 17.: Scenáre ročných priemerov teploty vzduchu [°C] v Hurbanove v r. 2006-2100 podľa modelu
CCCM 2000 (údaje modifikované aj na priemer a aj na variabilitu po jednotlivých mesiacoch) na
základe rôznych emisných scenárov (v období 1901-2005 sú uvedené merané údaje, emisné scenáre
IS92a 20 , A2-SRES 21 a B2-SRES 22 ).

18

CCCM 2000 – atmosféricko-oceánsky prepojený model všeobecnej cirkulácie (GCM) Kanadského strediska
pre klimatické modelovanie a analýzu
19
GISS 1998 - atmosféricko-oceánsky prepojený model všeobecnej cirkulácie (GCM) Goddardovho ústavu pre
vesmírne štúdie pri NASA
20
IS92a – široko aplikovaný emisný scenár z roku 1992 (počítajúci s rastom svetovej populácie na úroveň 11,2
mld. v roku 2100, priemerným rastom svetovej ekonomiky o 2,3 % ročne, dobrou dostupnosťou fosílnych palív
do roku 2010, atď.)
21
A2-SRES emisný scenár z roku 2000 – skôr pesimistický scenár („Business as usual“) počítajúci
s kontinuálnym rastom svetovej populácie až na úroveň 9 mld. v roku 2050 a 15 mld. v roku 2100, regionálne
orientovanými ekonomikami a s pomalým zavádzaním nových technológii
22
B2-SRES emisný scenár z roku 2000 – skôr optimistický scenár počítajúci s pomalším rastom svetovej
populácie ako v scenári A2, decentralizácia riešenia problémov životného prostredia, ako aj ekonomických
problémov

Klimatické scenáre predpokladajú na celom území Slovenska pokles priemerného
ročného úhrnu zrážok a rast priemernej ročnej teploty vzduchu pre všetky uvažované časové
horizonty (2010, 2030, 2050, 2075). Podľa scenárov bude pravdepodobne celé územie
Slovenska poznačené znížením dlhodobého priemerného ročného odtoku, pričom
v časovom horizonte 2010 sa predpokladá pokles odtoku v kategórii od –5 % do -20 %
na viac ako 81 % plochy, v horizonte 2030 na viac ako 87 % územia v kategórii od –20 %
do -40 % a v horizonte 2075 sa takmer 80 % plochy územia Slovenska bude nachádzať
v pásme poklesu väčšom ako –40 %. Dopady zníženia ročného odtoku sa pravdepodobne
prejavia najmä vo zvýšení rizika nedostatku disponibilnej úžitkovej vody pre priemysel
a ľudské sídla, ako aj poľnohospodársku výrobu. Negatívne táto tendencia veľmi
pravdepodobne ovplyvní aj letný turistický ruch viazaný na vodné roky a nádrže.
Z hľadiska vodnej bilancie podmienenej úhrnom zrážok, teplotou vzduchu, vlhkosťou
vzduchu i ďalších faktorov, sa predpokladá zvyšovanie ročného deficitu
evapotranspirácie 23 . Pre nížinné – južné časti Slovenska sa predpokladá v podmienkach
zmenenej klímy zvýšenie deficitu o 126 mm, t.j. o 50 %. Pre vyššie položené oblasti sa
predpokladá v podmienkach zmenenej klímy zvýšenie deficitu len o 66 mm, čo však v týchto
polohách predstavuje nárast o 111 %.
Podľa najnovších predpokladov sa budú musieť obyvatelia regiónov Slovenska
pripraviť na čoraz častejšie, dlhšie a tým aj extrémnejšie horúčavy. Už do roku 2050 sa ich
výskyt pravdepodobne zvýši v porovnaní s nedávnou minulosťou až štvornásobne (Obr.
18) a trvanie jednotlivých vĺn sa predĺži minimálne o 3 dni. Ešte s horším scenárom
musíme počítať do konca 21. storočia, kedy sa mimoriadne horúčavy budú pravdepodobne
vyskytovať už každoročne. Rovnako je veľmi pravdepodobné, že teplotné maximá budú
čoraz častejšie atakovať 40 stupňovú hranicu, či ju dokonca pravidelne prekračovať. Na
takýto mimoriadny nápor tropických teplôt sa budeme musieť jednoducho pripraviť a počítať
s jeho nepriaznivými dôsledkami, a to predovšetkým v mestách, kde sú podmienky už dnes
počas extrémne teplých dní takmer neznesiteľné. Pre definovanie tropického dňa a na
vymedzenie začiatku vlny horúčav (pokiaľ táto hodnota je dosiahnutá minimálne počas troch
po sebe nasledujúcich dňoch) sa používa hraničná hodnota Tmax = 30,0 °C.

Obr. 18.: Projekcie ensemblových modelov pre priemerný počet dní s kombinovaným výskytom
tropických dní (Tmax ≥ 30 °C) a tropických nocí (Tmin ≥ 20 °C) v Európe pre obdobia 2021-2050 a
23

Evapotranspirácia zahŕňa procesy výparu z povrchu pôdy a rastlín ako aj samotnú transpiráciu rastlín

2071-2100 (porovnanie s výskytom uvedenej charakteristiky v referenčnom období 1961-1990); Zdroj:
FISCHER, E. M., SCHÄR, C. (2010).

K roku 2075 sa predpokladá predĺženie hlavného vegetačného obdobia (ohraničené
T10°C) na južnom Slovensku o 43 dní, v severnejšie ležiacich a poľnohospodársky
využívaných častiach až o 84 dní.
Rastúca koncentrácia CO2 v atmosfére veľmi
pravdepodobne zvýši rastový potenciál fytomasy, a to až o 35 % (pri raste koncentrácie na
660 ppm). Napríklad podľa scenára CCCM sa v hlavnom vegetačnom období predpokladá
zvýšenie produkčného potenciálu k časovému horizontu 2010 o 8 %, 2030 o 19 % a 2075 o
47 %. Pri vyšších teplotách v budúcnosti sa predpokladá vyšší výskyt hniloby jadrového
ovocia spôsobený hubou Monilia fructigena, múčnatky viniča, múčnatky jabloňovej, vyšší
výskyt vírusových ochorení. Pre výskyt škodcov majú význam teplotné extrémy zimy. Nízke
teploty v zime znižujú napr. výskyt vrtivky čerešňovej, ale aj iných škodcov. Vysoká vlhkosť
vzduchu a pôdy môže naopak podporovať výskyt vošiek ako prenášačov šarky sliviek.
Otepľovanie spôsobí zvýšenie vzchádzania semien a plodov z hlbších vrstiev pôdy, zvýši sa
podiel teplomilných druhov burín, predpokladá sa zmena účinnosti herbicídov.

Nižšie uvádzame prehľad očakávaných dopadov klimatickej zmeny v dôsledku zmeny
frekvencie výskytu vybraných poveternostných javov na území Slovenska (Tabuľka 1):
Dopady v sektoroch
Jav - tendencia

Zvýšenie
priemerných
ročných teplôt

Menší výskyt
chladných dní,
vyššie teploty
v chladnom
období roka

Častejší výskyt
(intenzívnejších)
vĺn horúčav

24

Lesníctvo –
Poľnohospodárstvo –
Ekosystémy
Zhoršenie „zdravotného
stavu“ lesných
spoločenstiev v dôsledku
výskytu nových škodcov,
rýchlej zmeny
klimatických podmienok,
nedostatočného času pre
adaptáciu na nové
podmienky
Zvýšenie výnosov
a produktivity
ekosystémov
v chladnejších
oblastiach 24 , zníženie
produktivity
v teplejších 25 , zvýšený
epidemický výskyt
hmyzu
Nižšie výnosy
a produktivita
ekosystémov v teplejších
oblastiach v dôsledku
väčšieho teplotného
stresu, zvýšenie rizika
požiarov

Vodné zdroje

Priemysel –
Doprava –
Spoločnosť

Ľudské zdravie

Riziko menšej
dostupnosti úžitkovej
a pitnej vody v dôsledku
vyššie výparu
z prírodných
(otvorených) vodných
zdrojov, zníženie kvality
vody v dôsledku
eutrofizácie

Zníženie účinnosti
elektrárni na fosilné
palivá, zníženie kapacity
prenosových
elektrizačných sieti

Riziko vyššie a častejšie
teplotného stretu,
zhoršenie zdravotného
stavu ľudí v dôsledku
väčšej premenlivosti
počasia (kvôli vyššej
teplote)

Vplyv na vodné zdroje
v závislosti od topenia
snehovej pokrývky –
dočasné zvýšenie
množstva vody
z topiaceho sa snehu

Zníženie dopytu po
energii a tepla, menej
časté narušenie dopravy
v dôsledku menšieho
množstva snehu, ľadu,
negatívne dopady na
zimný turistický ruch

Zníženie úmrtnosti
v ľudskej populácii
v dôsledku menej
častého vystavenia
chladu

Zvýšenie dopytu po vode
pre účely zavlažovania
a chladenia, zhoršenie
kvality vody v dôsledku
intenzívnejšej
eutrofizácie

Zníženie kvality života
v populáciách bez
primeraného bývania,
najmä v teplejších
oblastiach

Zvýšené riziko úmrtnosti
v ľudskej populácii,
najmä v starších
vekových kategóriách,
u chronicky chorých
ľudí, v sociálne
izolovaných populáciách

Medzi chladnejšie oblasti Slovenska zaraďujeme regióny na severozápady (Orava, Kysuce), severe (Liptov,
tatranský región) a severovýchode (Ľubovnianska kotlina, Spiš, severný Šariš, Ondavská a Laborecká
vrchovina), vratné niektorých ďalších kotlín (Turčianska kotlina, Horehronie, atď.)
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Medzi teplejšie oblasti Slovenska zaraďujeme predovšetkým Podunajskú, Záhorskú a Východoslovenskú
nížinu, Juhoslovenskú kotlinu a južné predhoria Karpát, ako aj niektoré kotliny (Žiarska, Zvolenská,
Košická, stredné Považie, Hornonitrianska kotlina, atď.)

Častejšie
a intenzívnejšie
(silnejšie) búrky

Zvýšené riziko škôd
v lesných spoločenstvách
(polomy spôsobené
extrémnym vetrom,
požiare v dôsledku vyššie
elektrickej aktivity
búrok), rast škôd na poľn.
plodinách v dôsledku
častejších prietrží
mračien

Zvýšené riziko častejšej
kontaminácie vodných
zdrojov v dôsledku
častejších náhlych
povodní, rastu škôd
vodohospodárskych
stavieb

Zvýšenie častosti
(a intenzity)
intenzívnych
zrážok

Zvýšené riziko
poškodenia úrody,
lesných porastov,
zvýšené riziko pôdnej
erózie

Nepriaznivý vplyv na
kvalitu povrchových
a podzemných vôd,
znečistenie dodávok
pitnej vody, šírenie
epidemických ochorení

Častejší výskyt
(dlhšie obdobia)
sucha
Úbytok snehovej
pokrývky –
skracovanie
obdobia s jej
výskytom

Zvýšené riziko
poškodenia pôdy, straty
úrody a neúrody, úhyn
dobytka, zvýšené riziko
požiarov
Zníženie strát v dôsledku
snehových kalamít
v lesných spoločenstvách,
zvýšené riziko výskytu
holomrazov

Zvýšené riziko akútneho
nedostatku vody,
výrazné obmedzenie
dodávok kvalitnej pitnej
vody, najmä v teplejších
oblastiach
Zvýšené riziko
nedostatku vody
z topenia snehu v jarnom
a letnom období,
zvýšené riziko vzniku
sucha na jar a v lete, ako
dôsledok nedostatku
vody z topenia snehu

Zvýšené riziko škôd
elektrizačných
prenosových sústav,
rastu škôd v doprave
v dôsledku častejšieho
krupobitia, veterných
kalamít, apod.
zvýšené riziko narušenia
sídel, obchodu
a dopravy, narušenie
fungovania spoločnosti
v dôsledku povodní
a snehových kalamít,
straty majetku
Zníženie potenciálu
výroby elektrickej
energie, nedostatok vody
v sídlach, negatívne
dopady na letný
turistický ruch (vodný)
Negatívne dôsledky pre
zimný turistický ruch,
zníženie strát v doprave
v dôsledku menej
častého výskytu snehu

Zvýšené riziko počtu
úmrtí v dôsledku
zasiahnutia človeka
bleskom, a v dôsledku
iných extrémnych
prejavov búrok (vietor,
krúpy, atď.)

Zvýšené riziko úmrtí,
výraznejšie šírenie
infekčných
a dermatologických
ochorení
Zvýšené riziko
nedostatku potravín
a vody, zvýšené riziko
podvýživy, zvýšené
riziko výskytu chorôb
potravín a vody
Znížené riziko šírenia
ochorení v chladnom
polroku, menšie
množstvo úrazov
spojených
s prítomnosťou snehu na
zemskom povrchu

Zdroj: IPCC AR4

Rozsah a konkrétnych charakter dopadov bude pochopiteľne závisieť od priebežne
prijímaných adaptačných opatrení v jednotlivých rezortoch (veľkosť a priebeh očakávanej
klimatickej zmeny v nasledujúcom období bude naopak závisieť najmä od našej schopnosti
prijímať a implementovať mitigačné mechanizmy).

ZÁVER
Stále väčší počet vedeckých štúdii, či už v zahraničí alebo na Slovensku, prináša ucelenejší
obraz o tom, že súčasné globálne otepľovanie so všetkými svojimi dôsledkami a dopadmi
predstavuje reálnu hrozbu, ktorú si človek veľmi pravdepodobne spôsobil sám, najmä
„vďaka“ využívaniu fosílnych palív. Vedecké závery potvrdzujú významný nárast globálnej
ako aj regionálnej teploty vzduchu, ktorá vedie k celému radu následných fyzikálnych zmien,
prejavujúcich sa prevažne v hydrologickom cykle. Okrem rastu intenzity extrémnych zrážok,
nárastu ničivého potenciálu letných búrok sme na Slovensku v mnohých regiónoch
konfrontovaní s rastúcim a čoraz závažnejším suchom, ktoré môže byť v relatívne krátkej
dobe vystriedané opačným extrémom – dlhotrvajúcimi a priestorovo rozsiahlymi zrážkami
a povodňami (príkladom môžu byť posledné dva roky – mimoriadne daždivý rok 2010
vystriedal výrazne suchší rok 2011). Situácie podobné tým, ktoré sme zažili v období
posledného desaťročia nám na druhej strane umožňujú predstaviť si aspoň približný obraz
o reálnych dopadoch prebiehajúcich zmien v jednotlivých regiónoch Slovenska. Či budeme
schopní sa meniacim podmienkam klímy a očakávaným extrémom počasia prispôsobiť bude
veľmi závisieť od toho, ako rýchlo a efektívne budeme vedieť čoraz presnejšie informácie
o klimatickej zmene využiť v procese rozhodovania a plánovania aj na úrovni samospráv.
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