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www.zmenaklimy.sk
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HORÚČAVY
JÁN ČIMO

1

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
V dôsledku
klimatických zmien
SPU
V NITRE

HORÚČAVY
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Prioritne
sa sústreďuje
organizmu
dobre. na vzdelávanie odborníkov
optimálnej telesnej teploty je
orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo,
nevyhnutnou funkciou organizmu
Únava z tepla
je relatívne
bežnou a kvetinárstvo,
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teplomilných živočíchov vrátane
reakciou nazáhradných
vysoké teploty.
na navrhovanie
a parkových úprav, sadovčloveka.
nícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.
Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.

„GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE” –
MÝTUS ALEBO REALITA?
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FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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AKO SA ZMENILO LETO
NA SLOVENSKU?
Pozrime sa na to, ako sa menili letá
na Slovensku za posledné desaťročia
až storočie..
Všetko tomu nasvedčuje, že
zažívame skutočne teplejšie letá

(aj zimy) ako naši starí rodičia.
Zlomovým rokom vyzerá byť rok
1991, odkedy sú letá teplejšie,
je viac tropických (30 °C a viac),
supertropických dní (35 °C a viac)
aj tropických nocí (nad 20 °C)
v porovnaní s desaťročiami až
storočím predtým.

Odchýlky priemerov teploty vzduchu za VI. – VIII. od dlhodobého priemeru
z obdobia 1901 – 2000 (modrá čiara) pre Hurbanovo v období 1871 – 2019

Priebežný graf priemernej teploty vzduchu v lete 1871 – 2019 v Hurbanove
Zdroj: https://milanlapin.estranky.sk
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LETÁ SÚ TEPLEJŠIE
Od roku 1991 stúpala priemerná
mesačná teplota počas leta nahor.
Najstudenšie leto za posledných
23 rokov v Hurbanove bolo leto
1995. V minulosti však také a ešte
studenšie letá boli bežné.

Studené letá s priemernou
teplotou v Hurbanove pod 19 °C
bývali na prelome 19. a 20. storočia.

ABSOLÚTNE REKORDY
ŠLI NAHOR

Chladné letá však graf ukazuje
aj v sedemdesiatych rokoch
20. storočia.

Doteraz najvyššia maximálna
teplota, akú sme na Slovensku

namerali, mala výšku 40,3 °C
v Hurbanove v júli 2007. Napríklad
v sedemdesiatych rokoch
20. storočia sa teplota aspoň raz
prehupla cez 35 °C iba v jedno leto,
kým posledné roky je to bežné.

Maximálna denná teplota vzduchu (°C) za rok na meteorologickej stanici Hurbanovo
od roku 1951
Zdroj: SHMU

Priemerná teplota vzduchu (°C) v lete (VI. – VIII.) od roku 1871 do roku 2015
na meteorologickej stanici Hurbanovo
krajné hodnoty priemernej teploty vzduchu za leto od roku 1991
Zdroj: SHMU

V SÚČASNOSTI JE NA SLOVENSKU
BEŽNÁ TEPLOTA V LETE NAD 35 °C
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TROPICKÉ NIELEN DNI,
ALE POLOVICA LETA
Dobre, môže sa stať, že pár dní
v lete sú extrémne horúčavy. Ale

čo zvyšok leta? Na túto otázku
môže odpovedať ukazovateľ počtu
tropických dní. Sú to dni, keď sa
najvyššia denná teplota pohybuje na
úrovni 30 °C a viac. Teda také pravé
letné dni.

SUPERTROPICKÉ DNI BOLI
KEDYSI VÝNIMOČNÉ
Supertropické dni sú dni, keď už
teplo začína byť neznesiteľné.
Znamenajú najvyššiu dennú teplotu
35 °C a viac.
Naše staré mamy niečo podobné
zažili len výnimočne. Väčšinou išlo

o jeden, dva dni za leto. Za celé
sedemdesiate roky 20. storočia sa
takýto deň vyskytol dokonca iba
jediný raz.
Teraz si na takúto teplotu musíme
zvykať, napríklad v roku 2012 bolo
v Hurbanove 15 dní s teplotou
35 °C a vyššie, ale tento rok
určil nový rekord.

Najdlhšia neprerušená séria dní s tropickou teplotou vzduchu (T ≥30 °C)
v jednotlivých rokoch 1961 – 2015 v sieti meteorologických staníc SHMÚ
Zdroj: SHMU

Počet supertropických dní (Tmax ≥35 °C) na meteorologickej stanici Hurbanovo
v období 1901 – 2015
Zdroj: SHMU

Počet tropických nocí (Tmin ≥20 °C) na meteorologickej stanici Hurbanovo v období
1901 – 2015
Zdroj: SHMU
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EXTRÉMNE HORÚČAVY –
AKO SA PROTI NIM
CHRÁNIŤ?
Ohrození sú najmä:
S deti do 4 rokov;
S starší ľudia nad 65 rokov;
S ženy – tehotné, dojčiace,
s redukčnými diétami;
S dlhodobo chorí –
s kardiovaskulárnymi,
respiračným i alebo
mentálnymi ochoreniami;

S ľudia s nadváhou;
S ľudia užívajúci niektoré typy
liekov (na odvodnenie, vysoký
krvný tlak, nespavosť...);
S ťažko zdravotne postihnutí ľudia;
S ľudia s určitými profesiami
(ťažko fyzicky pracujúci,
športovci, administratívni
pracovníci v nevhodne
upravených kanceláriách);
S ľudia obývajúci podkrovia,
sociálne zariadenia,
žijúci osamelo.

AKO SI ROZVRHNÚŤ
AKTIVITY
Je veľmi dôležité počas horúceho
dňa správne naplánovanie aktivít.
Aktivity ako sú cestovanie, šport
alebo fyzicky náročná práca plánujte
na ráno alebo večer. Medzi 11:00 až
15:00 hod. sa pokiaľ možno vôbec
nezdržiavajte na priamom slnku
a počas dňa si robte často krátke
prestávky. Vyhýbajte sa prílišnému
stresu a deň pokiaľ možno trávte
v miestnostiach orientovaných na
sever alebo východ, nachádzajúcich
sa na nižších poschodiach alebo
v suteréne (vhodnejšie sú budovy
postavené z tehly alebo kameňa).

oknách, v miestnosti sa odporúča
pestovať živé kvety.

PITNÝ REŽIM ALFOU
A OMEGOU
Prijímanie tekutín počas extrémnych
horúčav je alfou a omegou celého
dňa. Piť treba často menšie množstvá
tekutín, celkový prísun tekutín za
deň by mal byť nasledovný: deti
1,5 – 2 l; ženy 2 – 3 l; muži 3 – 5 l
denne). V prípade namáhavej práce,
ktorá by však mala byť v týchto
dňoch redukovaná na minimum, sa
odporúča piť ešte viac. Vyhýbajte sa
ľadu a ľadovým nápojom, vhodné
sú kombinácie vody, minerálnych
vôd, bylinkových a ovocných čajov

KLIMATIZÁCIA
NIE JE SPÁSA!
Mať v práci klimatizáciu
nie je zrovna výhra. Aj ňou
si môžete viac ublížiť, ako
pomôcť. Vyhýbajte sa
prievanu a nadmernému
využívaniu klimatizácie
(nemala by byť chladnejšia
ako 2 – 5 °C oproti vonkajšej
teplote), tiež je dobré nezvyšovať
teplotu miestnosti výhrevnými
telesami, varením, horúcou vodou,
žehlením a podobne. Dobré je
používať žalúzie alebo rolety na
10

a riedených ovocných džúsov.
Maximálne nevhodné sú silná káva
(alebo viacero káv za deň), čierny čaj,
sladené minerálky a iné malinovky
a samozrejme akýkoľvek alkohol.
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ČÍM ZAHNAŤ HLAD?
Voľte ľahké jedlá v menších
dávkach, to je základ. Na raňajky sa
odporúčajú jogurty, pečivo, ovocné
riedené džúsy, ovocie, čerstvá
zelenina. Na obed alebo večeru
sa odporúčajú polievky (áno, kvôli
zavodneniu a prísunu soli – nechajte
si ju vychladnúť), miešané šaláty,

mäsité jedlá, ľahko sa kaziace
jedlá ako majonézy, vajíčka, mäsá,
lahôdky, mäkké salámy alebo ťažké
zákusky.

NA ULICI SPOMAĽTE
Ulicami kráčajte po tieni a pomaly,
vždy so sebou noste fľašu s vodou,

DO PRÍRODY
NAJLEPŠIE DO LESA

šatku a taktiež používajte ochranné
prostriedky s faktorom 15 a viac.

Ak chcete vybehnúť do prírody, les je
v tomto období jednoznačne lepšou
voľbou ako lúka. Ak sa rozhodnete
ísť k vode, vyhľadávajte tieň stromov
a robte si prestávky pri kúpaní.
Vždy so sebou noste vodu, nejakú
drobnú sladkosť a opaľovací krém
s vysokým UV faktorom by mal byť
samozrejmosťou. Oblečte sa tak,
aby ste zahalili povrch tela ľahkým
vzdušným oblečením a noste so
sebou náhradné tričko.

ČO VŠETKO MÔŽU
HORÚČAVY SPÔSOBIŤ
A AKO ZDRAVIE
ČLOVEKA OHROZIŤ?

AKO SA
OBLIECŤ DO
MESTA ČI
DO PRÁCE?

zeleninové jedlá, ľahké cestoviny
s kúskami hydinového mäsa či ryby.
Úplne nevhodné sú ťažké mastné
12

v prípade problémov sa ochlaďte vo
verejných budovách s klimatizáciou
(banky, obchodné domy).

Oblečenie by malo
byť jednovrstvové,
ľahké, vzdušné,
voľné,
svetlých farieb
a z prírodných
materiálov, obuv by
mala byť pohodlná,
otvorená a ženy
by sa mali vyhnúť
vysokým podpätkom. Nezabúdajte
na kvalitné slnečné okuliare s UV
filtrom, prikrývku hlavy, prípadne

Horúčavy môžu u človeka spôsobiť:
S intenzívne dýchanie, rozšírené
krvné cievy, potenie;
S poškodenie orgánov,
strata vedomia;
S dehydratáciu;
S úpal;

S prehriatie;
S kŕče;
S kolaps organizmu.
13
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INTENZÍVNE DÝCHANIE,
ROZŠÍRENÉ KRVNÉ
CIEVY, POTENIE

HROZÍ POŠKODENIE
ORGÁNOV, STRATA
VEDOMIA

naša teplota stúpne na 39 až
40 °C – prichádza únava. Pri teplote
tela okolo 40 až 41 °C nastáva
vyčerpanie z tepla, pri teplote nad
41 °C organizmus zlyháva.

S vysokými teplotami sa človek
vyrovnáva v prvom rade potením,
ktoré ochladzuje kožu. Keď je
organizmus vystavený
vysokým teplotám,
dochádza k nadmernému
poteniu. Potením si
organizmus zabezpečuje
vlastnú termoreguláciu
a vlhkosť kože – chráni sa
tak pred prehriatím. Pot kožu
ochladzuje.

Normálna teplota nášho organizmu
je okolo 37 °C. Keď sme vystavení
vysokým teplotám po dlhší čas,

Keď sa telo prehreje,
prvá vec, ktorá prestane
fungovať, je schopnosť

potiť sa. Vysoká teplota tela
ovplyvní mozog – nastupuje
zmätenosť, človek môže
dokonca stratiť vedomie.
Prehriatie má vplyv aj na
centrálnu nervovú sústavu
a obehový systém, poškodiť
sa môže mnoho orgánov.

Pri zvýšení teplôt
dochádza k rozšíreniu
krvných ciev, zvyšuje sa
prenos tepla do kože,
dochádza k poteniu,
strate vody teplom.
V nadmerných teplotách
dochádza k zintenzívneniu
dýchania, urýchleniu
krvného obehu, zníženiu
svalového napätia,
nastáva zvýšenie
permeability (priepustnoti)
kapilár. Strata tekutín
sa môže prejaviť
zníženou schopnosťou
koncentrácie, predĺžením
relaxačného času
a obmedzením čulosti.
14
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DEHYDRATÁCIA
Prejavuje sa smädom, bielym
povlakom na jazyku, suchými
perami, závraťou, kŕčmi, prípadnou
bolesťou brucha. Potrebné je pomaly

v malých množstvách vypiť väčšie
množstvo tekutín (voda, minerálna
voda, ovocný džús).

ÚPAL
Prejavuje sa rozhorúčenou
červenou pokožkou, zvýšenou
teplotou až horúčkou (nad 39 °C)
16

bez potenia, opuchom, rýchlym
silným pulzom, bolesťou hlavy,
zmätenosťou, nevoľnosťou, môže
končiť bezvedomím. Postihnutého
je potrebné aktívne ochladzovať
chladnou vodou, ventiláciou,

bledosťou, únavou, slabosťou,
kŕčmi svalov, nevoľnosťou,
zvracaním, pričom telesná teplota
je normálna, koža studená a
vlhká, pulz a dýchanie sú slabé
a rýchle.

Postihnutého je potrebné aktívne
ochladzovať chladnou vodou,
ventiláciou, postupným podávaním
chladných nápojov a v prípade
nezlepšujúceho sa stavu je potrebné
privolať lekársku pomoc.

KŔČE

silným potením) je potrebné
si oddýchnuť na chladnom
mieste, piť ovocné šťavy
alebo iontové nápoje a svaly
premasírovať.

postupným podávaním chladných
nápojov.

PREHRIATIE
To môže vzniknúť pri dlhodobom
vystavení sa vysokým teplotám
a nedostatočnom prijímaní
tekutín, čo sa prejavuje potením,

Prejavujú sa v oblasti brucha
a končatín po veľkých stratách
vody a solí z tela (napr.
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KOLAPS
V prípade kolapsu druhého
človeka ihneď volajte
záchranárov na čísle 112
alebo 155.
Počas telefonátu uveďte
meno, priezvisko, kde sa
nachádzate (ulicu alebo
objekt, nezabudnite uviesť
mesto!, keďže v prípade linky 112

FAKULTA ZÁHRADNÍCTVA
A KRAJINNÉHO INŽINIERSTVA
SPU V NITRE

HORÚČAVY

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva (FZKI)
vznikla v roku 1995. Medzi prioritné oblasti činností
FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.
Fakulta
garantuje
výchovno-vzdelávací
proces
v akreditovaných študijných programoch na všetkých
troch
stupňoch
vysokoškolského
vzdelávania,
realizovaných kreditovým systémom ECTS.
Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov
orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo,
vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo,
na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených
a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene,
pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia,
odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

ŠTUDIJNÉ PROGRAMY

Bakalárske študijné programy (Bc.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S krajinná a záhradná architektúra,
S pozemkové úpravy a informačné systémy
v poľnohospodárstve.

voláte na krajský dispečing), čo
sa postihnutému stalo a v akom
stave momentálne je.
Počúvajte inštrukcie
operátorky a vykonajte
všetky úkony, ktoré vám
cez telefón odporučí až
do príchodu sanitky.

„GLOBÁLNE OTEPĽOVANIE” –
MÝTUS ALEBO REALITA?

112 155
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Inžinierske študijné programy (Ing.):
S záhradníctvo,
S International Master of Horticulture Science,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra,
S biotechnika parkových a krajinných úprav.
Doktorandské študijné programy (PhD.):
S záhradníctvo,
S krajinné inžinierstvo,
S záhradná a krajinná architektúra.
FZKI je súčasťou Centra excelentnosti pre integrovaný
manažment povodia v meniacich sa podmienkach
prostredia (CEIMP), ktoré sa špecializuje na oblasť
znižovania rizík zmeny klímy na životné prostredie
a možnosti proaktívnej adaptácie.
FZKI týmto projektom prispieva k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a informovanosti laickej
i odbornej verejnosti o možnostiach zmierňovania
dopadov klimatickej zmeny v oblasti vodného
hospodárstva.
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PRIORITNÁ OS 2 – Operačný program Kvalita životného prostredia
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy,
Výzva OPKZP – PO2 – SC211 – 2018 - 42 v rámci investičnej priority 2.1 – Podpora
investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

NÁZOV PROJEKTU:
Podpora informačných aktivít zameraných na zníženie rizika povodní a na objektívne
informovanie o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy
REALIZÁCIA:
11/2019 - 09/2020
MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
celé územie Slovenska
CIEĽ PROJEKTU:
objektívne informovať cieľovú skupinu o nepriaznivých dôsledkoch zmeny klímy,
ako sú vlny horúčav, sucho, prívalové dažde, povodne, zosuvy pôdy a erózia pôdy.
Projekt zároveň rieši informovanosť cieľovej skupiny v rámci otázky adaptácie na tieto
mimoriadne udalosti.
CIEĽOVÁ SKUPINA PROJEKTU:
študenti stredných a vysokých škôl, pedagógovia, odborníci v dotknutých oblastiach
a široká verejnosť. Cieľová skupina nadobudne relevantné informácie týkajúce sa
dotknutej problematiky projektu.
V RÁMCI TEJTO AKTIVITY VYCHÁDZA DESAŤ NASLEDUJÚCICH BROŽÚR:
S Ochrana proti prírodným katastrofám na Slovensku v súvislosti s globálnou
zmenou klímy
S Historické povodňové značky na Slovensku
S Povodne a ochrana pred nimi
S Voda v krajine
S Erózia pôdy, dôsledky na krajinu a protierózna ochrana
S Sucho
S Klimatizačné závlahy ako adaptačné opatrenia na extrémy klimatickej zmeny
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