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Súčasná globálna zmena klímy

• 5. správa IPCC - globálna prízemná teplota vzduchu vzrástla v r. 1880−2012 o 0,85°C.
• Znižuje sa počet chladných dní, nocí, rastie počet teplých dní, nocí.
• Výskyt vĺn horúčav rastie v Európe, Ázii a Austrálii. V severnej Amerike a Európe rastie

počet a intenzita intenzívnych zrážok.

• Zvýšenie hladiny morí v 20. st. 0,17 m.
• Rastie rýchlosť zvyšovania hladiny sv. oceánov:

1,7 (1901-2010) - 3,2 mm/rok (1993-2010).
• Povrchová vrstva oceánu (do 75 m) sa

otepľovala rýchlosťou 0,11 °C / 10 rokov
(1971-2010).

• Ročná strata ľadu z ľadovcov 1971-2009 - 226
Gt/rok; v 2002-2011 - 215 Gt/rok z Grónskeho
ľadovca,147 Gt/rok z Antarktídy.

• 11 z posledných 12 rokov patrilo k najteplejším
od r. 1850.



Scenáre budúceho vývoja do konca 21. storočia 

• Do r. 2100 sa zvýši globálna priemerná prízemná teplota o 1°C - 4°C.
• Zvyšovanie častosti a intenzity vĺn horúčav, teplých dní. 
• Do konca st. sa v miernom pásme zvýši častosť a intenzita extrémnych zrážok; 

často striedané dlhšími obdobiami sucha. 
• Znižovanie rozsahu a trvania snehovej pokr. na jar na severnej pologuli. 
• Regionálne - zvyšovanie kontrastov medzi vlhkými a suchými regiónmi a 

sezónami. 
• Letná Arktída (september) bez ľadu pred polovicou 21.st. (pes. sc.) 
• Smerom k pólom budú pribúdať zrážky; ubúdať v subtropických oblastiach. 
• Do konca 21. st. sa zvýši globálna hladina morí o 0,58 – 0,98m (pes. sc.). 



Projekcie modelov pre priemerný počet dní s kombinovanym výskytom tropických dní 
(≥30°C) a tropických nocí (≥20°C) v Európe pre obdobia 2021-2050 a 2071-2100

porovnanie s vyskytom v referenčnom obdobi 1961-1990 (2010)



Príčiny a následky globálneho otepľovania
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Príčiny

1. Antropogénny príspevok 
a) Väčšina nárastu globálnych teplôt od polovice 20. st. je (IPCC 95% 

spoľahlivosť) vyvolaná rastom antropogénnych skleníkových plynov. 
30 miliárd ton emisií CO2 ročne (spaľovanie uhlia, ropy, zemného plynu...). 
Koncentrácie CO2 v posledných 400 000 rokoch: 180 – 300 ppm. 
Posledných 150 r. zvýšenie z 280 ppm na 391 ppm (3/2010). 

Od počiatku priemyselnej revolúcie vzrástli koncentrácie: 
- oxidu uhličitého o 40% 

(najvyššie za min. 800 000,
pravdepodobne 20 mil. rokov) 

- metánu o 150%, 
- oxidu dusného o 20% 
- troposf. ozónu o 35%.  

b) Odlesňovanie. 

2. Prirodzené faktory zmeny klímy. 



Ľudská stopa

Hlavná príčina: antropogénne emisie 
skleníkových plynov, odlesňovanie.  

Ľudské stopy: 

1. Viac otepľovania cez noc než deň

2. Otepľovanie je výraznejšie v zime a 
na jar ako v lete 

3. Ochladzovanie stratosféry 

4. ... 



Prejavy a dopady zmeny klímy v SR 
- posledné obdobie a súčasnosť 

• Od roku 1881 sa v SR zvýšila priemerná ročná teplota vzduchu o takmer 1,7 °C
• Ročné úhrny zrážok klesli o 0,5 %, na juhu viac - miestami o vyše 10 %, na severe zrážky 

ojedinele vzrástli do 3 %. 
• Najmä juh Slovenska sa postupne stáva suchším. 

Dlhodobé zmeny priemernej teploty vzduchu T a zrážok R v 
teplom polroku (IV-IX) na Slovensku v období 1881-2009.

• Nárast počtu a extrémnosti vĺn horúčav,   
predovšetkým v južných regiónoch. V 
období pred r. 1991 - v priemere cca 20 
horúcich vĺn za desaťročie. 

• V posledných 2 dekádach, najmä po 
roku 2001 - 40 a viac.   

• Oproti začiatku 20. storočia sú súčasné 
horúčavy 6x extrémnejšie. 

• 10 z 15 najzávažnejších vĺn horúčav sa 
vyskytlo po r. 1991. 



Dopady zmeny klímy na Slovensku 
- scenáre budúceho vývoja

•  Priemerná teplota vzduchu môže vzrásť do konca 21. storočia o 2 až 4°C.
•  Nárast o 4 °C znamenať presun teplotných pomerov Podunajskej nížiny do 

regiónu pod Vysokými Tatrami.
•  Do r. 2050 sa výskyt vĺn horúčav pravd. zvýši (v porovnaní s nedávnou minulosťou) 

až 4 x, trvanie vĺn horúčav sa predĺži o min. 3 dni. Do konca 21. storočia sa 
mimoriadne horúčavy budú pravd. vyskytovať už každoročne. Je veľmi 
pravdepodobné, že teplotné maximá budú čoraz častejšie atakovať hranicu 40°C, 
či ju prekračovať.

•  Pokles priemerného úhrnu zrážok (2030, 2050, 2075):
– do r. 2030 pokles odtoku od -20 % do -40 % na viac ako 87 % územia SR
– do r. 2075 sa takmer 80 % plochy územia Slovenska bude nachádzať v pásme 

poklesu odtoku väčšom ako –40 %.



Hlavné dopady zmeny klímy v SR 

• Zvýšenie priemerných ročných teplôt 

• Vlny horúčav - častejší výskyt 

• Silné búrky 

• Pokles zrážok - častejší výskyt sucha

• Intenzívne zrážky - zvýšenie častosti 

• Úbytok snehovej pokrývky - skracovanie obdobia s jej 
výskytom 

• Sezónne výkyvy zrážok 
• Menší výskyt chladných dní, vyššie teploty v chladnom 

období roka



Adaptácia (prispôsobovanie sa) na dopady zmeny klímy: 
IPCC: Prispôsobenie sa prírodných alebo ľudských systémov na nové alebo meniace sa prostredie. 
Týka sa prispôsobovania sa prírodných, alebo ľudských systémov v reakcii na aktuálne alebo 
očakávané klimatické podnety, alebo ich účinky, ktoré zmierňujú škody alebo využívajú príležitosti. 

Adaptácia



Prepojenia medzi zmenou klímy, 

adaptáciou a lokálnym rozvojom

• Klimatická zmena je výsledkom neudržateľných spôsobov rozvoja 

• Negatívne dopady klimatickej zmeny brzdia rozvoj, spôsobujú značné škody na 

životoch a majetkoch, časť dopadov je príležitosťou pre rozvoj 

• Udržateľný rozvoj vyžaduje aj budovanie odolnosti územia voči dopadom zmeny 

klímy a naopak 



Popis dopadov 

zmeny klímy, 

príprava 

prostredia 

Zhodnotenie 

zraniteľnosti

Stanovenie

strategického 

smerovania

Implementácia 

adaptačných

opatrení

Dôležité je zohľadniť kritériá udržateľného rozvoja 

Proces adaptácie na lokálnej úrovni



Hodnotenie zraniteľnosti

Expozícia Citlivosť

Možný dopad Adaptívna kapacita

Zraniteľnosť

Dopady ZK 



Príklady adaptačných opatrení 
na lokálnej úrovni

Vlny horúčav – dlhšie, s vyššími teplotami 

Efekt 1. Veľmi vysoké teploty v budovách 

Opatrenia: 

- Tepelná izolácia stavieb 

- Tieniť transparentné výplne otvorov

- Svetlé  farby, odrazivé povrchy, zelené strechy 

Efekt 2: Vysoké teploty na verejných priestranstvách 

Opatrenia: 

- Koncipovať kompozíciu stavieb a zelene 

pre lepšiu cirkuláciu vzduchu 

- Zvyšovať podiel vegetácie a vodných prvkov

- Technické tienenie



1. V oblasti najcitlivejšej skupiny obyvateľstva 

- Vytvorenie systému včasného varovania

- Vytvorenie záchytných miest pre denné, resp. niekoľkohodinové pobyty

- Dostupní klimatizácia v miestach s vysokou koncentráciou  ohrozených skupín

- Vzdelávanie rizikovej skupiny

2.  V oblasti infraštruktúry 

- Obmedzovanie  rýchlosti pri rizikách  vykoľajenia koľajovej dopravy

- Klimatizácia v hromadnej doprave

- Tienenie v budovách a na verejných priestranstvách 

Zvýšenie adaptívnej kapacity 
na vlny horúčav



Pokles zrážok 

Efekt: Zníženie dostupnosti vodných zdrojov pre ľudí , problémy s nedostatočnou dodávkou vody 
pre ľudské sídlo (hlavne juh, východ SR)

Opatrenia: 

- Pasportizácia všetkých odstavených vodných zdrojov z hľadiska možnosti ich revitalizácie a 
opätovnej prevádzky 

- Sprísnenie ochrany vodných zdrojov 

- Zvýšené využívanie lokálnych vodných zdrojov 

- Výstavba domových ČOV v menších obciach 

- Úspory vody: aktivity pre  zmenu vzorcov správania 

smerom k šetreniu vodou... 

- Recyklácia / opätovné využívanie použitej „sivej“ vody

- Rozšírenie zberu a využívania dažďovej vody 

- Minimalizácia strát vody v rozvodných sietiach

Príklady adaptačných opatrení 
na lokálnej úrovni
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Časté nedostatky samospráv v súvislosti s 
klimatickou zmenou

 Nepripravujú sa systematicky na dopady klimatickej zmeny

 Nebudujú si kapacity v tejto oblasti

 Rozhodnutia na základe povrchných, neúplných vedecky nekorektných 
informácií 

 Povoľujú výstavbu v ohrozených oblastiach, alebo oblastiach ktorých 
zastavanie zníži ich adaptačnú kapacitu  ... 

 Plánujú rozvojové aktivity, neberúc do úvahy budúci klimatický vývoj a 
jeho dopady (zimný turizmus – do 900-1100 m n.v.) 

 Povoľujú prevádzky významne produkujúce skleníkové plyny 
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