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                          Obsah prezentácie 

 

-  Historický kontext – populácia a urbanizácia 

   včera a dnes 

-  Diagnóza: niektoré globálne trendy  

   konfrontujúce nás a generáciu našich detí –  

                     klíma, potraviny, populačný rast 

-  Kanárik v uhoľnej bani: svet 1000 km na juh 

-  Terapia? Dokážeme s tým ešte niečo  

   zmysluplné urobiť – ako jednotlivci, komunity,  

   civilizácia ? 

 

  



Motto: 

 

“More than any other time in history, 

mankind faces a crossroads. One path 

leads to despair and utter hopelessness. 

The other, to total extinction. Let us pray 

we have the wisdom to choose correctly.” 

 

Woody Allen – a to ešte dávno pred 

zvolením Trumpa, dávno predtým ako 

CO2 prekročil 400 ppm, dávno pred 

facebookom etc. 



V roku 1800 na celom svete žila 1 miliarda ľudí 

 

Keď som sa narodil : 3 miliardy 

 

Dnes: 7,4 miliardy 

 

Za môjho života rast 2.5 x 

Za života britskej kráľovnej 4 x 

Otázky: - Aké boli nevyhnutné predpoklady  

rastu populácie? 

 - Ako sa vyvíjala populácia miest? 

 



Európa okolo roku 1800 – v Nemecku, Rakúsku, Čechách, Francúzsku žije 

v mestách do 10% obyvateľov,  v Uhorsku a Poľsku menej ako 5%  

https://qed.princeton.edu/images/f/f6/European_Urbanization_1800.jpg


Proces urbanizácie Slovenska:  

ešte pred 100 rokmi žilo v mestách menej ako 25% ľudí, 

pred 50 rokmi cca 1/3  



Čo umožnilo rast populácie a rast miest v histórii? 

 

 

- Prebytok potravín 

 

- Prebytok energie 

 

 

Agrárna revolúcia – plodiny, pôda, technológie a... klíma 

 

Industriálna revolúcia – technológie a... fosílne palivá 

 

                                      http://www.bbc.com/news/science-environment-30311816 



Koniec doby stabilnej klímy – 

Vývoj priemernej globálnej teploty 1880-2015 

 



Vývoj priemernej globálnej teploty  

za posledných 20 000 rokov a stredný odhad do 2100 

Všetky civilizácie vznikli a žili v „modrej zóne“ 

 



                  https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/co2_800k.png 

Koncentrácia CO2 počas môjho života  

Vieme či je zmena veľká, alebo malá?  

Pozorujete spomalenie rastu po roku 1995? 



                  https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/co2_800k.png 

Ako vieme, že je 400 ppm veľa?„Out of the scale“ – 

vývoj koncentrácie CO2 za 800 000 rokov   



                  https://scripps.ucsd.edu/programs/keelingcurve/wp-content/plugins/sio-bluemoon/graphs/co2_800k.png 

Vývoj koncentrácie CO2 v atmosfére – vek civilizácií 



Európa v dobách ľadových 

(pred 20 000 rokmi – o 6°C chladnejší svet) 

Mohlo vtedy existovať v Európe poľnohospodárstvo? 



Priemerná teplota na Zemi o cca 6 °C nižšia ako v 20. storočí 

Stredná Európa v poslednej dobe ľadovej – 

tundra. Poľnohospodárstvo v tundre? 



 

Parametre sveta pri 400 ppm CO2 
 

Bolo niekedy v minulosti v atmosfére 400 ppm CO2 

ako dnes? 

 

Áno – v Pliocéne, pred 2-3 miliónmi rokov 

 

- priemerná globálna teplota bola o 2-3 C vyššia ako 

v 20. storočí 

 

-  hladiny oceánov o 20 – 40 metrov vyššie ako dnes 

 

 

 



 

 

Krátky odskok o 1000 km na juh od nás: 

 

 

Arabský svet – kanárik v uholnej bani  

 

 

- Indikátor dnešného stavu 

- Obraz budúceho sveta ? 

 



Za jeden ľudský život stúpla populácia arabského sveta 

zo  40 na 240 miliónov ľudí (Egypta z 20 na skoro 100) 



Čistý obchod s potravinami v kalóriách 
 

http://www.fao.org/docrep/015/am081m/PDF/am081m05.pdf 

Ako dokáže arabský svet púští uživiť takú populáciu? 

Nedokáže. 



Ako dokáže arabský svet 

Platiť za dovoz potravín? 

A dokedy? 



Keď dôjdu potraviny, začína deštrukcia 

Aleppo – 2 milióny obyvateľov (2004), 5000 rokov histórie 

 



 

 

Pred čím varuje osud Aleppa a ďalších arabských miest: 

 

 

Perspektívy miest a sídiel budú zásadne ovplyvnené mnohými 

globálnymi trendmi, ktoré sú mimo kontrolu samospráv (a zdá 

sa, že ľudstva vôbec), napríklad: 

 

- zmenou klímy na Zemi 

- znížením dostupnosti energie/ palív 

- znížením dostupnosti a rastom cien potravín 

- populačným rastom (alebo nezvládnutým poklesom) 
 

 

 



Hlavná téza 1: 

 

Na zmeny, ktoré ľudstvo – a ľudské sídla – čakajú 

sme žalostne nepripravení – najmä preto, že sa 

vymykajú našej predstavivosti a mentálne sa 

bránime vôbec o nich uvažovať (popieranie reality 

– denial) 

 

ale – zrniečko optimizmu: 

 

Máme určité možnosti ako sa na ne pripraviť: 

času je však málo, rýchlosť zmien nemá obdobu v 

geologických dejinách Zeme!  



PDSI < -4: extrémne sucho (kľúčové poľnohospodárske územia)  

Kam smeruje klíma: Palmerov index sucha  

– dospelosť dnešných detí 



PDSI - 4 až - 6: Dust Bowl (1930 – 1936)  



Palmerov index sucha  

– svet keď budú dnešné deti 60-tnici 



Rôzne regióny sveta sú rôzne zraniteľné: 

Export a import potravín, 2010 

http://www.fao.org/docrep/015/am081m/PDF/am081m05.pdf 



Populačný rast a vysoká miera urbanizácie za ostatných 100 

rokov boli umožnené: 

 

Prebytkom lacných potravín 

a 

Prebytkom lacnej energie 

(ktoré navzájom úzko súvisia) 

a 

Stabilnou klímou 

 

Prebytok lacných potravín však v čase akcelerujúcich  

zmien klímy  

a zlomu v produkcii fosílnych palív končí 

Zhrnutie diagnostickej časti 



Odpoveď sveta v podobe SDGs manifestuje našu 

bezradnosti a wishful thinking: príliš veľa cieľov, príliš 

protichodné, príliš alibistické – kde je rast populácie? 



 

Proti zložitým „cieľom“ SDGs stojí 

jednoduchý biznis model našej civilizácie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               A voľte mňa!  



DEMOGRAFIA: Slovensko vymiera, 

potrebuje viac detí 

13. december 2008, 12:08 50 

Slovensko potrebuje tretie dieťa v rodine. 

Povedal to generálny riaditeľ 

 sekcie sociálnej štatistiky a demografie 

Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) Milan Olexa.  

Podľa neho je to jedno z opatrení, ktoré 

môže zastaviť negatívny demografický vývoj 

na Slovensku. 
http://www.pluska.sk/showdoc.do?docid=155370&showRate=true 

 

„Slovensko patrí k Európe, čo 

vymiera“ 

Svetová populácia rastie nerovnomerne, 

časť Európy dokonca vymiera. 

BRATISLAVA. Svetová populácia rastie 

a tento fakt potvrdzujú všetky štatistiky. 

V roku 1950 nás bolo dve a pol miliardy, 

dnes je to viac ako šesť miliárd. Počet 

ľudí však nerastie všade rovnomerne.  

„Len dvaja ľudia budú robiť na 

dôchodcu“ 

Pravdepodobne ešte niekoľko rokov bude 

ekonomicky aktívnych obyvateľov 

Slovenska pribúdať. V roku 2025 ich však 

môže byť o 79 400 alebo až o 123-tisíc 

menej ako v roku 2004. Podľa toho, či sa 

početnosť pracovnej sily bude vyvíjať 

dynamicky, alebo bude stagnovať. 

Bude veľa dôchodcov 
http://www.sme.sk/c/3388966/slovensko-patri-k-europe-co-

vymiera.html 

 

Svet mediálnych 

posolstiev: 

 

Boli sme v roku 1920, 

keď na Slovensku žili 3 

milióny ľudí „vymretí“? 

http://www.pluska.sk/showdoc.do?docid=155370&showRate=true
http://www.sme.sk/c/3388966/slovensko-patri-k-europe-co-vymiera.html
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Svet mediálnych posolstiev: Kupuj –kupuj – nakupuj!  

Ale viac spotreby znamená viac spálených palív. Svet 

absurdity: ušetri viac tým, že viac minieš..  



Svet mediálnych  

posolstiev: 

 

Čím viac spotrebiteľov, 

tým lepšie – 

Napr. zrovnoprávnenie 

žien zdvojnásobilo  

počet áut... 

 

Ale viac spotreby  

znamená viac  

spálených palív, viac 

spotrebovaného  

materiálu, viac CO2...  

  



Kúp si šťastie! 



A ešte viac šťastia. Nepotrebuješ? Nevadí – časom 

vyhodíš, veď to bolo zadarmo...  



Nemáš na to? 

 

Nevadí! 

 

Zadlž sa ako títo 

„festivaloví“ 

šťastlivci! 

 

Veď „splácať je 

jednoduchšie 

ako šetriť“...  



Moderné zobrazenie idey pokroku  

– posvätnosť „rastu“  (google č. 1 a 2) 



Neustále rastúce potreby: 

Autá (a iné veci – móda, mobily, kozmetika...) sú statusové 

symboly – terapia pocitu menejcennosti („to keep up with 

Joneses“ 
 

Tá istá služba (typicky doprava 1-2 ľudí v meste)  - ale 

posúvanie 2500 kg verzus 750 kg 

 



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 

nehovorí – alebo hovorí len málo – je, že pravdepodobne 

dôjde  

 

k de-urbanizácii: návratu časti ľudí na vidiek 

 

Na Slovensku sa už deje (napr. Poprad –  

                               mínus 10% obyvateľov od 2000 

 

Dôvody:  

- menej pracovných príležitostí v mestách (v princípe v 

dôsledku rastúcich cien ropy a palív) 

- možnosť dopestovať si na vidieku časť potravín pre 

spotrebu rodiny (bude významnejšia ako budú ceny 

potravín rásť v pomere k príjmom – Slovensko pred 1989 



- Treba sa na ne pozerať z hľadiska generácií, nie volebných 

období (a to je pre politikov ťažké – všetci chcú rýchle 

výsledky aby boli znovuzvolení)  

 Pripomeňme si len nedávnu minulosť miest a populácie na   

 Slovensku: 1920: 3 milióny obyvateľov, 75% na vidieku 

Mestá sú staré „organizmy“ (ZV, BB, BŠ, NR...13. 

storočie, Rím, Atény - cez 2500 rokov) 



Pri súčasnej miere spotreby prírodných zdrojov kalkuluje 

nasledovnú udržateľnú populáciu krajín a planéty (v zátvorke 

miera preľudnenia – overshoot) – bez zohľadnenia zmeny klímy! 

Svet: 4. 4 miliardy  (3.1mld) 

EÚ :  244 M (preľudnenie 260 M) 

SR -  4 (1.5), ČR 5 (6), H 7 (3), PL 18 (20)... 

Viď  https://www.populationmatters.org/documents/overshoot_index.pdf 

 

Overshoot Index 2016  

 

https://www.populationmatters.org/documents/overshoot_index.pdf


Stredná Európa v poslednej dobe ľadovej 

 keď bude o 2-3-4 °C teplejšie, svet nebude vypadať ako dnes 



36 % územia Španiel-

ska je v niektorom 

Štádiu dezertifikácie 

(OSN 2007) 

 

Španielsko dnes dováža 

vyše 50 % potravín 

Možná paralela: Slovensko ~ Španielsko 

Priemerná teplota SR: 9 - 11 °C (Banská Bystrica 8 °C) 

Priemerná teplota Španielska: 13,5 °C  

Globálne oteplenie o 2 °C  (2050?)  oteplenie o 4 °C v strednej 

Európe 

–>priemerná ročná teplota na Slovensku by bude 13 - 15 °C  



 

Veľké množstvo iných globálnych rizík:  

                    -  postupných, aj náhlych 

                    -  antropogénných aj prírodných 

                    -  rôzna miera pravdepodobnosti aj devastácie 

 

- Carringtonova udalosť – dlhodobý black-out 

- Výbuchy sopiek / supervulkánov (udalosť AD 535, 1601, 1783, 

1815... 73.000 BC) 

-  „Malá“ jadrová vojna (alebo aj nejadrová – Aleppo, Donbas...) 

- Krátkodobé intenzívne sucho v USA 

- Pandémia (chrípka 1918/19), Facebook 2016 

- Digital darkness – pád počítačových sietí 

 

 

Zmeny klímy nie sú – žiaľ – zďaleka jediné 

globálne riziko hroziace rozvratom civilizácie 



Spoločný menovateľ: erózia základne Maslowovej pyramídy 

potrieb:     voda, potrava, teplo, úkryt, bezpečie - prežitie 



Čo s  tým môžeme robiť – ako jednotlivci, 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 jednotlivci, 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 



Niektoré praktické závery 
 

• Obyvateľstvo miest bude musieť zvýšiť vlastnú produkciu 

potravín: po vzore „victory gardens“ v Británii (1940 – 1945) 

alebo Kuby (po 1992) – význam „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 
 

• Suchá budú vyžadovať zachytávať maximum zrážok, závlahy 
 

• Môže byť nedostatok a vysoká cena priemyselných hnojív  

recyklácia živín (fosfor a iné), inak sa pôdy vyčerpajú (WC 

verzus separačné záchody) 
 

• Význam starostlivosti o vlastné zdravie a kontroly infekčných 

chorôb prudko vzrastie 



 

 

• Počet a rozloženie ľudí v krajine sa zmení ( k stavu v 

rannej priemyselnej ére? K stavu okolo 1950 – 30 % ???) 

 

• Je lepšie (humánnejšie) znižovať pôrodnosť ako zvyšovať 

úmrtnosť! (t.j. je lepšia antikoncepcia ako hladomor) 

 

• Lepší je riadený postupný pokles obyvateľstva miest, ako 

zástupy utečencov (napr. v dôsledku potravinovej krízy, 

nedostatku vody či energie) 
 

 

Niektoré konceptuálne závery  

 



• Stojíme na prahu epochálnych zmien civilizácie: život bude 

veľmi odlišný od súčasných očakávaní 

 

• Ak naše mestá a obyvateľstvo na zmeny nepripravíme bude 

hroziť destabilizácia spoločnosti (nereálne očakávania budú 

plodiť frustráciu, konšpirácie a hnev detí aj rodičov – 

„hľadanie vinníkov“ – „Arabská jar“ na steroidoch) 

 

• Mestá, ktoré budú lepšie pripravené, budú mať väčšiu šancu 

na lepší život a – v extrémnych prípadoch – na prežitie 

 

• Chápanie toho, čo sa deje môže predísť tragickým 

konfliktom (t.j. revolúciám a vojnám) 

Zhrnutie 

 



 

 

 

Ak si myslíte, že umenie je zvládať rast 

(hospodárstva, populácie, našich miest...), 

počkajte akou výzvou bude 

zvládnuť pokles 

 

 



Na záver: 

Prečo to všetko znie tak neuveriteľne? 

Prečo niektorí z vás majú pocit, že som cvok, 

preháňam, táram, chcem byť „zaujímavý“? 
 

- Úpadok vzdelania, generácie bez skúseností s hladom, vojnou, 

biedou, tri generácie mieru a rastu blahobytu, manipulácie médií 

a reklamy, zábavný priemysel (pozrite titulky dnešných novín)... 

Ale aj vzdelaní a zvedaví ľudia sa realite vyhýbajú: Prečo? 

 

- Elisabeth Kuebler - Ross ponúka vysvetlenie – 5 fáz reakcie na 

smrť:            1 Popretie /denial 

                                      2  Hnev 

                                      3  Vyjednávanie 

                                      4 Depresia 

                                      5 Prijatie 
 

Skúsenosť Vrbu a Wetzlera – reakcia na správu o Osvienčime 



 

 

Ďakujem za pozornosť! 

 

 

Ničomu, čo som tvrdil neverte – premýšľajte, 

analyzujte dáta !  

(prístup vedy je metodická skepsa) 

 

 

jemesik@gmail.com 

  


