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4.
ZMIERŇOVANIE 

ALEBO  
ADAPTÁCIA?

Čo môže robiť  
jednotlivec a rodina?

Čo môže robiť  
obec a región?

vlastnia a využívajú alebo prenajímajú. Najlacnejšia energia 
je tá, ktorú vieme ušetriť. Straty energie sa väčšinou dajú 
výrazne znížiť – často až o 60 %.

 Rekonštrukcie objektov nie sú lacné. Preto sa oplatí najprv 
presne zistiť tepelno-technický stav objektov a ich kri-
tické miesta a až potom navrhnúť vhodné riešenie. 

 Zvýšiť energetickú efektívnosť vykurovania objektov, 
prípravy teplej vody, prevádzky budov, verejného osvetlenia, 
doprave a vodnom hospodárstve, zefektívniť logistiku a or-
ganizáciu práce.

 Zabezpečiť dobrý návrh nových objektov a projektov. Mali 
by byť výborne zateplené, pasívne využívať energiu 
slnka a aktívne využívať lokálne obnoviteľné zdroje 
energie.

 Podporovať opatrenia na zvýšenie úspor tepla, elektri-
ny a palív u všetkých ďalších spotrebiteľov na svojom území 
– obyvateľov, podnikateľov, poľnohospodárov a ďalších. 
Čím viac energie sa v regióne ušetrí, tým menej sa jej bude 
dovážať a tým viac peňazí ostane v regióne.

 Budovať vlastnú energetickú nezávislosť. To znamená 
vytvoriť a vyškoliť lokálny tím ľudí, ktorí sa chcú zaoberať 
energetikou a s ich pomocou systematicky plánovať rozvoj 
vlastnej energetiky na báze lokálnych obnoviteľných zdrojov 
v súlade s princípmi udržateľnosti (t.j. brať do úvahy limity 
prostredia a ekologické zásady).

 Veľké mestské spaľovne drevnej biomasy, ktorú zvážajú ka-
miónovou dopravou z veľkých vzdialeností, výroba biopalív 
na export z energetických plodín, pestovanie rýchlo rastú-
cich geneticky modifikovaných drevín vyžadujúcich zvýšenú 
chemizáciu pôdy, „čistenie“ lesov od drevných zbytkov po 
ťažbe alebo zvýšená necitlivá ťažba dreva na výrobu tepla 
sú príklady neudržateľných a devastujúcich metód vy-
užívania obnoviteľných zdrojov energie.

 Nezadlžovať sa a obmedzovať zbytočné úniky finan-
cií z regiónu. Formou platieb za palivá a energie odteká 
každý mesiac z regiónov obrovské množstvo peňazí. Ak by 
boli regióny energeticky sebestačné (nemuseli by energiu 
kupovať inde), tieto peniaze by mohli kolovať lokálne. 

 Vytvoriť bariéry proti vývozu svojich energetických 
zdrojov (napr. dreva a drevného odpadu) a predaju ma-
jetku, ktorý je využiteľný na výrobu čistej energie (napr. 
pozemky pre solárne elektrárne, lesy, staré objekty, ktoré 
kedysi slúžili ako vodné mlyny a podobne). 
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Nelietajte lietadlom. Vymeňte lietadlo za vlak a dovolen-
kujte bližšie k domovu. Ak by ste aj znížili vlastnú spotrebu na 
minimum, každá cesta lietadlom radikálne zvýši vašu uhlíkovú 
stopu.

Ak je to možné, pracujte čo najbližšie svojho bydliska. Ak ste 
zamestnávateľ, prijímajte najmä pracovníkov z vašej lokality. 

Ak je to možné, kupujte lokálne potraviny alebo aspoň 
nekupujte dovážané potraviny v supermarketoch. Podporte 
farmárov a malých obchodníkov vo svojom okolí. To isté platí 
aj o spotrebnom tovare. Namiesto nových kupujte repasované 
počítače. Nakupujte v bazároch a second-handoch.

Zistite si, koľko energie – tepla, elektriny a palív – spotrebujete 
za deň, mesiac a rok (ako osoba a rodina). Porozmýšľajte, kde 
a ako by ste vedeli ušetriť a zistite si, o koľko vám klesnú 
výdavky. Vypočítajte si vlastnú uhlíkovú stopu. Študujte a sle-
dujte, čo sa deje s klímou a v energetike.

Jedzte zdravo – viac čerstvého ovocia a zeleniny a menej 
upravovaných, dochucovaných a zbytočne balených polotova-
rov bez chuti. Doprajte si aspoň deň v týždni bez mäsa, ale ne-
nahrádzajte ho rovnako nevhodným syrom. Neplytvajte jedlom.

Produkujte menej odpadu. Vyhýbajte sa zbytočným obalom 
a kupovaniu jednorazových vecí. Recyklujte všetko, čo sa dá. 
Biologické odpady kompostujte. 

Šetrite vodou. Uprednostnite sprchovanie pred kúpeľom, ne-
polievajte rastliny v záhrade pitnou vodou, ale zachytávajte si 
dažďovú vodu. Zapínajte iba plné práčky. 

Buďte aktívni. Zapojte sa do činnosti občianskych organizácií. 
Rozvíjajte svojpomoc.

Nezadlžujte sa. Aj keď zadĺženie môže krátkodobo pokryť po-
treby, splácať dlh v období ekonomickej recesie alebo dokonca 
depresie je pre mnohých ľudí nemožné.

Inteligentné využívanie energie nielen ušetrí zdroje, ale zabráni 
ich zbytočnému odlivu z regiónu, oživí lokálnu ekonomiku, pri-
nesie prácu ľuďom a prispeje k stabilizácii klímy. Čím skôr sa 
regióny odpútajú od závislosti od cudzích dodávateľov energie 
na báze ropy a plynu, tým stabilnejšie budú v čase, keď sa ubú-
dajúce zásoby fosílnych palív vyčerpajú.

 Prvý – najrýchlejší – krok, ktorý by mali samosprávy uro-
biť, je znížiť straty tepla a elektriny v budovách, ktoré 

Všeobecne platí, že opatrenia na zmierňovanie a adaptáciu  
musia byť rýchle a dôsledné a musia sa realizovať na všetkých 
úrovniach: na úrovni jednotlivcov, rodín, komunít, obcí, regió-
nov, štátov a medzinárodne. 

Keďže ropa a zemný plyn sú energeticky najkvalitnejší zdroj, 
aký človek na svoj rozvoj doteraz využíval, ich rýchlo klesajú-
ce zásoby by sa mali využívať mimoriadne rozvážne práve na 
prípravu plošných adaptačných a zmierňujúcich opatrení. Čím 
menej energetických zdrojov bude k dispozícii, tým komplikova-
nejšie bude ľudstvo čeliť následkom postupujúcej zmeny klímy.

Nepoužívajte auto, alebo aspoň autom menej jazdite. 
Chodievajte peši, na bicykli alebo verejnou dopravou (lepšie 
vlakom ako autobusom). Radšej si niekedy požičajte auto, ako 
kúpte vlastné a do práce jazdite dvaja alebo viacerí. Alebo zdie-
ľajte auto so svojimi priateľmi alebo susedmi.

Zateplite si svoj dom. Investícia do zateplenia alebo solár-
neho ohrevu teplej vody je najlepšou formou dôchodkového 
sporenia. Nekúrte nikdy elektrinou! Nenechávajte elektronické 
prístroje zapnuté v pohotovostnom režime (stand-by). Nahraďte 
neefektívne spotrebiče energeticky úspornými.

Viac ako 60 % tepelných strát domov zapríčiňuje nedostatočná izolácia 
stien a stropov. Cez obvodové steny môže unikať až 35 % tepla.

Ďalším zmenám klímy nemožno úplne predísť, pretože 
koncentrácia skleníkových plynov je v súčasnosti už príliš vyso-
ká. Je však možné ovplyvniť rozsah budúcich zmien.

Ak ľudstvo v najbližších desaťročiach radikálne nezníži spot-
rebu energie A nenahradí fosílne palivá inými zdrojmi 
energie, A nezvýši účinnosť využívania energie A vý-
razne nezníži emisie skleníkových plynov do atmosféry, 
zmena klímy bude pravdepodobne pokračovať ešte rýchlejšie 
aj v ďalších storočiach.

Zmenu klímy možno zmierniť alebo spomaliť najmä tým, že 
zastavíme rast koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére 
(teda znížime ich emisie a zároveň zvýšime pohlcovanie uhlíka 
z atmosféry napríklad zalesňovaním). V politických kruhoch 
sa diskutuje o cieľoch udržať koncentrácie skleníkových ply-
nov pod určitou hranicou (najčastejšie sa uvádza hodnota 
450 ppm pre CO

2
), alebo nepresiahnuť určitú hodnotu rastu 

globálnej teploty (obvykle 2 °C v porovnaní s globálnou teplo-
tou pred 250 rokmi – teda v období pred priemyselnou revo-
lúciou, ktorá naštartovala masívne spaľovanie fosílnych palív). 
Tieto limity sa považujú aj za hranice, ktorých prekročenie by 
spôsobilo nezvratné zmeny v klimatickom systéme Zeme.

Keďže negatívnym účinkom meniacej sa klímy sa už v budúc-
nosti nebude dať vyhnúť, je veľmi dôležité včas pripravovať 
opatrenia, ktoré ľuďom umožnia adaptovať (prispôsobiť) sa 
očakávaným zmenám a zmierňovať ich negatívne následky. 
Adaptácia sa však nezaobíde bez účinného zmierňovania glo-
bálneho otepľovania. Čím menej a čím neskôr sa nám podarí 
zmierniť prichádzajúce zmeny klímy, tým nákladnejšie a ťažšie 
bude prispôsobiť sa im.

(Zdroj: WBGU 2009)

Príklady vývoja globálnych emisií CO
2
 v časovom horizonte 2010-2050 na-

vrhované pre dosiahnutie úhrnných emisií 750 Gt (gigatony). Pri dosiah-
nutí tejto hodnoty je pravdepodobnosť obmedzenia globálneho oteplenia 
na maximálne 2 °C 67 %. Graf ukazuje, že čím neskôr dosiahnu globálne 
emisie vrchol, tým strmší musí byť ich nasledovný pokles 
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2
), alebo nepresiahnuť určitú hodnotu rastu 
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(Zdroj: WBGU 2009)

Príklady vývoja globálnych emisií CO
2
 v časovom horizonte 2010-2050 na-

vrhované pre dosiahnutie úhrnných emisií 750 Gt (gigatony). Pri dosiah-
nutí tejto hodnoty je pravdepodobnosť obmedzenia globálneho oteplenia 
na maximálne 2 °C 67 %. Graf ukazuje, že čím neskôr dosiahnu globálne 
emisie vrchol, tým strmší musí byť ich nasledovný pokles 
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vlastnia a využívajú alebo prenajímajú. Najlacnejšia energia 
je tá, ktorú vieme ušetriť. Straty energie sa väčšinou dajú 
výrazne znížiť – často až o 60 %.

 Rekonštrukcie objektov nie sú lacné. Preto sa oplatí najprv 
presne zistiť tepelno-technický stav objektov a ich kri-
tické miesta a až potom navrhnúť vhodné riešenie. 

 Zvýšiť energetickú efektívnosť vykurovania objektov, 
prípravy teplej vody, prevádzky budov, verejného osvetlenia, 
doprave a vodnom hospodárstve, zefektívniť logistiku a or-
ganizáciu práce.

 Zabezpečiť dobrý návrh nových objektov a projektov. Mali 
by byť výborne zateplené, pasívne využívať energiu 
slnka a aktívne využívať lokálne obnoviteľné zdroje 
energie.

 Podporovať opatrenia na zvýšenie úspor tepla, elektri-
ny a palív u všetkých ďalších spotrebiteľov na svojom území 
– obyvateľov, podnikateľov, poľnohospodárov a ďalších. 
Čím viac energie sa v regióne ušetrí, tým menej sa jej bude 
dovážať a tým viac peňazí ostane v regióne.

 Budovať vlastnú energetickú nezávislosť. To znamená 
vytvoriť a vyškoliť lokálny tím ľudí, ktorí sa chcú zaoberať 
energetikou a s ich pomocou systematicky plánovať rozvoj 
vlastnej energetiky na báze lokálnych obnoviteľných zdrojov 
v súlade s princípmi udržateľnosti (t.j. brať do úvahy limity 
prostredia a ekologické zásady).

 Veľké mestské spaľovne drevnej biomasy, ktorú zvážajú ka-
miónovou dopravou z veľkých vzdialeností, výroba biopalív 
na export z energetických plodín, pestovanie rýchlo rastú-
cich geneticky modifikovaných drevín vyžadujúcich zvýšenú 
chemizáciu pôdy, „čistenie“ lesov od drevných zbytkov po 
ťažbe alebo zvýšená necitlivá ťažba dreva na výrobu tepla 
sú príklady neudržateľných a devastujúcich metód vy-
užívania obnoviteľných zdrojov energie.

 Nezadlžovať sa a obmedzovať zbytočné úniky finan-
cií z regiónu. Formou platieb za palivá a energie odteká 
každý mesiac z regiónov obrovské množstvo peňazí. Ak by 
boli regióny energeticky sebestačné (nemuseli by energiu 
kupovať inde), tieto peniaze by mohli kolovať lokálne. 

 Vytvoriť bariéry proti vývozu svojich energetických 
zdrojov (napr. dreva a drevného odpadu) a predaju ma-
jetku, ktorý je využiteľný na výrobu čistej energie (napr. 
pozemky pre solárne elektrárne, lesy, staré objekty, ktoré 
kedysi slúžili ako vodné mlyny a podobne). 
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