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2 GLOBÁLNE A LOKÁLNE PROBLÉMY  ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 

 

        Globálne a lokálne problémy úzko súvisia a v podstate každý negatívny zásah do 

životného prostredia sa prejavuje nielen na mieste vplyvu, čiže miestny problém sa prejavuje 

aj v celosvetovom meradle. Napr. znečistenie ovzdušia nerešpektuje štátne hranice, podobne 

je znečistenie v riekach ako aj v ovzduší. V minulosti bol tlak na životné prostredie 

koncentrovaný iba na malé územia a viedol iba  k lokálnej alebo regionálnej  degradácii. 

Napríklad spoločnosti, ktoré spôsobili prílišné spásanie vegetácie, alebo znečistenie vodných 

zdrojov, sa mohli presídliť do iných oblastí. V súčasnosti je však situácia odlišná. Nárast 

ľudskej populácie sveta a ekonomický rozvoj, intenzívna a všade prítomná industrializácia, 

rozvoj medzinárodného obchodu a  ľudskej spoločnosti sa uskutočnili v takom rozsahu, že 

vážne škody na životnom prostredí a neudržateľné využívanie zdrojov Zeme už majú 

globálny rozsah. 

Naša planéta v súčasnosti trpí viacerými problémami globálneho charakteru, ktoré 

majú lokálny pôvod. Medzi nich patrí: znečistenie atmosféry chemickými a pevnými látkami, 

tepelné znečistenie, ktoré spôsobuje zmeny obehu vody v prírode, zmeny v štruktúre 

organizmov a následne sa prejavuje aj v zníženej produktivite organizmov a stabilite krajiny. 

Emisie znečisťujúcich látok sa výraznou mierou podieľajú na chorobnosti a úmrtnosti, 

dopadoch na organizmy, rýchlejšom opotrebovaní základných prostriedkov, znížení 

poľnohospodárskej produkcie. Znečistené ovzdušie ohrozuje vyše 10 % poľnohospodárskeho 

pôdneho a 76% lesného fondu. 

       Počet chemických látok izolovaných z prírodných alebo syntetických produktov sa 

odhaduje na 4 milióny. Ročne sa syntetizuje asi 150 tisíc nových látok, z ktorých sa vyše 50 

tisíc používa o ktorých z hľadiska dlhodobého používania nemáme takmer žiadne poznatky 

(mutagenita, perzistencia, kumulácia atď). 

       Človek výrazne ovplyvňuje hydrosféru znečisťovaním tokov, jazier, umelých nádrží a 

morí rôznymi odpadovými vodami z priemyslu, ľudských sídel a poľnohospodárstva. 

Množstvo odpadových vôd, ktoré priteká do recipientov, značne prevyšuje ich samočistiacu 

schopnosť a neustále sa zvyšuje vo veľkých aglomeráciách v dôsledku rastu počtu 

obyvateľstva, rozvoja priemyslu a poľnohospodárstva. Znečistenie oceánov, hlavne ropou tiež 

mení pomer medzi pohlcovaným a odrazeným slnečným žiarením tzv. albedo (Terek, 2007). 

       Globálne problémy sa stali otázkami najvyššej dôležitosti. V poslednom období sa 

veľa hovorí o dobrovoľných nástrojoch riadenia životného prostredia, aké miesto majú u nás? 

Národné a globálne problémy súvisiace so zmenami v životnom prostredí vstúpili v 

poslednom období do diania, ako otázky najvyššej dôležitosti, čoraz dôraznejšie vplývajú na 

orientáciu tradičnej politiky, spôsobujú prerozdeľovanie národného dôchodku medzi 

environmentálnu a sociálnu sféru a stávajú sa predmetom pozornosti aj občianskej verejnosti. 

Stále častejšie sa preto stávame svedkami toho, že spoločnosti iniciatívne hľadajú cesty 

minimalizácie dopadov svojho konania na životné prostredie. Uvedomujeme si, že životné 

prostredie a spôsob ako s ním budeme zaobchádzať nie je len vecou úzkej skupiny 

odborníkov v environmentálnej sfére, ale riešenie čaká na zmenu postojov na všetkých 

stupňoch riadenia. Skúsenosti zo sveta poukazujú, že environmentálne zákony a regulatívy sú 

účinné pre významnejšie zdroje znečistenia, no nemožno očakávať, že vyriešia všetky 

problémy životného prostredia a rozvoja. Ako príklad možno uviesť drobné zdroje záťaže ŽP, 

ktorých kumulatívny efekt môže spôsobovať vážne prehlbovanie nerovnováhy v stave 

životného prostredia. Práve pre zlepšenie podobného typu, ako podporné, doplňujúce riešenia 

sa ukazujú účinné ekonomicky a trhovo orientované postupy. Ide o regulatívy rešpektujúce 

špecifické podmienky jednotlivých krajín a súčasne požiadavky medzinárodného obchodu, 

ide o tzv. samoregulačné - dobrovoľné metódy. Ozónová vrstva, ktorá chráni Zem pred 

škodlivými slnečnými ultrafialovými lúčmi, sa ustavične stenčuje. Deje sa to v dôsledku 
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používania látok, ktoré spotrebúvajú ozón, napríklad freóny nachádzajúce sa v aerosóloch, 

lepidlách a chladničkách. V roku 1982 zistili vedci po prvý raz, že ozónová vrstva nad 

Antarktídou sa veľmi stenčila. Úbytok ozónu vedie k vzniku rakoviny kože, aj k iným 

zdravotným problémom, preto sa štáty usilujú znížiť ich používanie. Nanešťastie niektoré 

látky používané, ako náhrada za freón, tiež spotrebúvajú kyslík. 

 

2.1  Druhy znehodnotenia životného prostredia 

 

Každý zásah do životného prostredia, ktorý má negatívny vplyv na ekosystém, sa 

odrazí aj na populáciách, resp. na narušení dynamickej rovnováhy ekosystému, následkom 

čoho môže dôjsť až k premene ekosystému na iný. 

Spôsoby znehodnocovania životného prostredia možno rozdeliť do skupín (Terek, 

Vostál, 1999): 

– Odber látok z ekosystému. Často používaný spôsob za účelom zmeny ekosystému (napr. 

rúbanie lesov za účelom získania ornej pôdy). Každoročne sa zmenšuje o 20 miliónov ha 

plocha lesov Zeme, čo spôsobuje aj úbytok fauny a flóry. 

– Vnášanie látok a energií do ekosystému - v takom množstve a kvalite, že ich ekosystém 

nemôže svojimi rozkladnými mechanizmami spracovať a zaradiť do látkového kolobehu. 

Napr. problematika DDT vo vodných ekosystémoch. (Aplikácia insekticídu na komáre 

spôsobuje zvyšovanie jeho koncentrácie v planktóne, nasledujú články potravinového 

reťazca ryby a vtáky, čo sa prejaví na krehkých škrupinkách vajec, ktoré nie sú schopné 

ochraňovať embryo). 

– Iné spôsoby, meniace režim ekosystému. Sem patrí široký okruh činností človeka, napr. 

následok stavebnej činnosti človeka. (Zachovanie jedného stromu je z ekologického 

hľadiska dôležitejšie než výsadba dvoch nových v umelých podmienkach). 

  

2.2  Zmeny v štruktúre a procesoch v prírode  
 

Enormné globálne zásahy človeka do prírodného prostredia spôsobujú jej stále sa 

prehlbujúce zmeny. To má za následok, že prirodzené chemicko-biologické kolobehy sa na 

Zemi rúcajú. Dôsledky tohto procesu (rozširovanie aridných a semiaridných oblastí, 

stenčovanie ozónovej vrstvy, rýchly úbytok zdrojov pitnej vody, zmenšovanie vodnosti riek, 

rozlohy ľadovcov, jazier, hynutie druhov organizmov, na druhej strane stále častejší výskyt 

sucha, silných víchríc, búrok a následne rozsiahlych povodní) sa prejavujú v stále kratších 

časových a väčších priestorových dimenziách a s nepravidelným priebehom zasahujú celé 

ľudstvo. 
 

2.2.1  Otázniky globálnych zmien prírody 
 

Väčšina environmentalistov sa prikláňa k názoru, že súčasné zmeny, najmä globálne 

zmeny klímy, ktoré spätne ovplyvňujú celé prírodné prostredie (pričom sa vytvára kumulácia 

prirodzených zmien so zmenami spôsobenými človekom, ako odlesňovanie, odvodňovanie, 

atď.) sú podmienené priamymi, či nepriamymi antropogénnymi vplyvmi (pozri napr. Gore, 

2000). Treba pripomenúť, že rôzni autori publikujú informácie o zmenách klímy a prírodného 

prostredia nejednotne. Najmä prognózy zmien sú založené na odhadoch, ktoré bývajú značne 

odlišné. 

Nezávisle od toho, či sa prikloníme k niektorému z dvoch názorových pólov na 

súčasný stav prírody (prirodzené, cyklické zmeny verzus dôsledok koristníckeho prístupu 

človeka k prírode) je skutočnosťou, že dnešná situácia v prírode a spoločnosti je veľmi 

turbulentná a človek globálne a hlboko ovplyvňuje prírodné prostredie. Táto situácia je 

zároveň veľmi dynamická a nemožno ju charakterizovať trvalo platnými údajmi (menia sa, 
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avšak možno pozorovať tendenciu zmien). Dôležitým faktorom vnímania dynamiky 

globálnych zmien je vysoký stupeň osídlenia prírodne citlivých oblastí sveta a rastúca 

urbánna expanzia v nich, čo znamená, že dnes je oveľa viac ľudí vystavených pôsobeniu 

extrémnych prírodných procesov ako v minulosti. Aj to je dôvod, že tieto procesy sú v zaľud-

nených oblastiach vnímané ako katastrofy (spôsobujú veľké materiálne a nenahraditeľné 

ľudské škody). 

Na prelome letopočtu žilo na Zemi 250 mil. ľudí, okolo r. 1500 ich žilo 500 mil., 

okolo r. 1800 1 mld., v r. 1930 2 mld., 1945 3 mld., 1987 5 mld., 1999 6 mld.; v súčasnosti 

žije asi 7,5 mld., podľa údajov OSN však počet obyvateľov 8-12 mld. by mohla Zem 

dosiahnuť v r. 2050. Dnes je priemerný ročný rast ľudstva 1,2%, t. j. 77 mil.  Odhady, koľko 

ľudí môže žiť na Zemi sa rôznia, dokonca rádovo. Najčastejšie sú uvádzane hodnoty 10-12 

miliárd. Duvigneaud (1988) uvádza, že Zem by hypoteticky pri optimálnom využívaní 

ekosystémov mohla uživiť až  200 miliárd ľudí, Clark  (in Duvigneaud ,1988)) sa domnieva, 

že planéta by mohla reálne uživiť až 140 miliárd ľudí, pokiaľ by bola všetka pôda využitá 

a ľudstvo by prešlo na vegetariánsku potravu. 

  Na rozpor medzi exponenciálnym rastom a obmedzenými zdrojmi potravín upozornil 

Malthus (1766-1834) : Ľudská populácia, podobne ako rastliny a živočíchy majú tendenciu 

rozmnožovať sa geometrickým radom (1,2,4,8,16,32...), ale schopnosti ľudí zabezpečovať 

potraviny rastu iba aritmetický (1,2,3,4,5,...). Človek ma slobodu voľby a môže svoj 

populačný rast kontrolovať a dobrovoľne obmedziť. Pokiaľ to neurobí, podobne ako u iných 

zvierat, dochádza k premnoženiu a uplatnia sa mechanizmy na reguláciu (hlad, choroby, 

epidémie, migrácie,  vnútro druhové a medzidruhové  vzťahy, u človeka napr. vojny.  

O hustote zaľudnenia Zeme hovoria tiež údaje: výmera produktívnych plôch 

(poľnohospodárska, lesná, zastavaná pôda, pastviny, pobrežné, lovné časti morí) na obyvateľa 

je v USA 12,2 ha, SRN 6,3 ha, v Brazílii 2,6 ha, v Indonézii 1,5 ha, v Nigérii 1,3 ha, v Indii 

1,0 ha. K tomu významnou mierou pristupuje faktor stupňa technologického rozvinutia 

infraštruktúry. Avšak každé poškodenie prírodného prostredia má za následok obrovské 

hospodárske škody, ktoré človek musí priamo či nepriamo zaplatiť. 

Ropu a ostatné nerastné zdroje priemyselné krajiny rýchlo spotrebúvajú, nezvratne 

klesajú celkové rezervy na úkor rozvojových krajín a budúcich generácií. 

Súčasné zmeny v prírodnom prostredí sú podľa niektorých prírodovedcov začiatkom 

šiestej, doteraz najväčšej prírodnej katastrofy v dejinách Zeme, ktorá spôsobí vymretie viac 

ako 50 % druhov organizmov a porovnateľná je len s treťou katastrofou v období permu v 

prvohorách. 

 

2.2.2  Globálne klimatické zmeny 
 

     Žijeme v očakávaní veľkých zmien v klíme, ale následne očakávame zmeny takmer vo 

všetkých zložkách životného prostredia človeka. Pretože zmeny klimatu či už z dôvodu 

prírodného alebo anropogénneho sú nesmierne zložitým javom, žijeme vo veľkej miere 

v neistote, čo sa deje, kto to spôsobil a čo sa stane. Kľúčovým pojmom o zmenách klimatu je 

tzv. skleníkový efekt. Je to proces, pri ktorom atmosféra spôsobuje ohrievanie planéty tým, že 

prepúšťa slnečné žiarenie ( predovšetkým viditeľnú časť spektra - svetlo), ale  tepelné žiarenie 

o väčších vlnových dĺžkach (tzv.infračervené žiarenie) účinne absorbuje a bráni jeho úniku do 

kozmického priestoru. Najväčšie spory sa dotýkajú nakoľko človek, hlavne spaľovaním 

fosílnych palív prispieva k skleníkovému efektu. 

  Znečistenie ovzdušia už dlhšie nie je iba lokálnym problémom. Oxid siričitý v 

emisiách z elektrární a z ťažkého priemyslu značne prispeli k problému „kyslých dažďov“, 

ktoré v rozsiahlej miere poškodili lesy a budovy. Vietor a počasie nerešpektujú štátne hranice. 

Kyslé dažde spoločne so škodlivými plynmi z výfukov motorových vozidiel sú v súčasnosti 
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veľkým problémom na väčšine územia Európy, Severnej Ameriky a Ázie ako aj v iných 

oblastiach. 

     Kyslé dažde a mnohé iné  aspekty znečistenia sa naozaj stávajú nadnárodnými 

problémami – sú výsledkom procesov, ktoré prekračujú medzinárodné hranice. V ostatných 

rokoch sa nahromadili vedecké dôkazy, ktoré svedčia o tom, že niektoré polutanty v 

atmosfére prispeli k zhoršeniu vlastností globálnej atmosféry a k zmenám o niekoľko stupňov 

Celzia, spojenému s pobrežnými záplavami, regionálnymi zmenami podnebia a 

poľnohospodárskou a ekologickou devastáciou.  

Súčasné nebezpečenstvo globálneho otepľovania a narúšania ozónovej vrstvy sú 

nepochybne dva najnaliehavejšie problémy životného prostredia, ktoré sú dôsledkom 

znečistenia atmosféry. Pokles ozónu vo vyšších vrstvách atmosféry by mohol výrazne zvýšiť 

radiáciu nebezpečného ultrafialového žiarenia dopadajúceho na zemský povrch. Emisie oxidu 

uhličitého, metánu a iných sklenikových plynov by mohli viesť v polovici budúceho storočia 

k výraznému globálnemu otepleniu. 

Najvýznamnejším environmentálnym javom, ktorý v súčasnosti ľudia priamo, alebo 

nepriamo, cez jeho dôsledky pociťujú, sú globálne klimatické zmeny. Podľa Lapina (2001) ak 

sa neprikročí k dramatickému zníženiu produkcie skleníkových plynov (industriálne štáty ich 

produkujú 10 násobne viac ako rozvojové, spolu 4-8 mld. ton CO2 ročne), do konca 21. stor. 

nás čaká globálne oteplenie o 2-3,5
 0

C (max. až o 6
0
C). Čím viac sa globálne oteplí, tým viac 

sa zmenia cirkulačné pomery v atmosfére a nastanú väčšie posuny vlhkých a suchých pásiem 

na Zemi, nastane nepravidelný nástup ročných období, ústup ľadovcov, migrácie ľudí 

i rastlinných a živočíšnych druhov, väčší výskyt búrok a tornád, zmena smeru morských 

prúdov ale aj negatívne vplyvy a dopad na poľnohospodárstvo a ľudské zdravie.. Lapin a 

Melo (2000) predpokladajú, že najväčšie oteplenie bude na severe Ázie (aj vyše 10
0
C), 

najmenšie v rovníkovej časti oceánov. Klimatické zmeny budú postupovať veľmi rýchlo, 

rýchlejšie, ako boli pozorované podobné javy v priebehu posledných 10 000 rokov 

(Marečková, 2000). 

V dôsledku globálnych klimatických zmien sa už v našom storočí predpokladá 

zvýšenie hladiny morí o 0,5-1 m. Podľa niektorých odhadov sa to dotkne cca 50 % ľudskej 

populácie. Sú predpoklady, že víchrice typu Mitch a veľké búrky, nielen v letnom, ale aj v 

zimnom období sa stanú bežnou udalosťou. Počet veľkých hurikánov s rýchlosťou vetra nad 

180 km/hod. stúpol v poslednom decéniu 2,5-5 násobne. Mitch v r. 1998 nespôsobil len 

hospodárske škody, ale zmenil sa aj smer niektorých riek a vznikli nové jazerá, teda zmenila 

sa štruktúra krajiny. Extrémny priebeh klimatického javu v Tichom oceáne El Niňo v r. 1997-

1998 spôsobil reťaz prírodných katastrof, ktoré priniesli škody nielen na prírode, ale pripisuje 

sa mu aj následný výskyt svetovej potravinovej krízy a epidémií (malária vo Venezuele, 

Kolumbii, Pakistane, Srí Lanke, severovýchodnej Indii a viróza RIF vo východnej Keni, ktorá 

postihla nielen ľudí, ale spôsobila aj masový úhyn rožného dobytka). Podobne pokračujú 

výrazné katastrofy v 21. stor. napr. v Indonézii, Japonsku, Sri Lanke a inde. 

Dôsledkom globálnych klimatických zmien je nielen výskyt extrémnych zrážok, v 

iných oblastiach zasa extrémneho sucha. Dlhé suché obdobia sa stále častejšie vyskytujú napr. 

v africkom Saheli, nedostatok vody sa prejavuje v severnej a južnej Afrike, na juhozápade 

USA, v Stredomorí, v častiach južnej Ázie, Mexiku, strednej Amerike a východnej Brazílii. V 

juhozápadných štátoch USA - svetovej obilnici - v dôsledku zmien klímy, ale aj čerpania 

natoľko poklesla hladina podzemnej vody a zmenšili sa jej zásoby, že ju už nemožno 

využívať na zavlažovanie polí, lebo by nebolo možné zabezpečiť vodu pre ľudí v mestách. 

V dôsledku globálnych klimatických zmien sa niektoré oblasti extrémne vysušujú. 

Voda je základným predpokladom života. Jej spotreba sa stále zvyšuje. Od r. 1960 vzrástla 

takmer o 100 %. Spotreba vody na Zemi je veľmi nerovnomerná. Jeden obyvateľ USA 

(vrátane priemyslu a poľnohospodárstva) jej spotrebuje ročne 1.200-1.500 m3, jeden obyvateľ 



19 

 

rozvojového sveta 40 m3 (fyziologická potreba človeka je ročne 1,1-1,8 m3). V súčasnosti sa 

využíva vyše 50 % zásob využiteľných vôd Zeme (v domácnostiach, poľnohospodárstve i v 

priemysle). Svetové rezervy vody (doteraz nevyužitá voda) však klesajú. Napr. od r. 1950 sa 

zmenšili o 2/3. Pre jej nedostatok, alebo znečistenie umiera ročne 12 mil. ľudí. Vo vyspelých 

priemyselných štátoch nemajú pitnú vodu 3 % obyvateľov, v Ázií a Latinskej Amerike 28 % 

v Afrike chýba 64%. Nedostatok pitnej vody, ktorá sa už nazýva bielym zlatom, začína byť 

globálnym problémom. Prezident Svetovej banky upozornil, že 21. storočie bude storočím 

vojen o vodu.  

Rýchlosti klimatických zmien sa ekosystémy nestačia prispôsobovať. Stromy (ale aj 

iné organizmy) sa napr. snažia vyhnúť extrémnym podmienkam (je to ich obranný 

mechanizmus), avšak rýchlosť ich migrácie, najmä u dlhovekých, je niekoľko 100 m ročne, 

čo znamená 10-100 km za storočie. Pravdepodobnosť rozsiahlych a rýchlych klimatických 

zmien však je niekoľkonásobne väčšia ako pravdepodobnosť adaptácie stromov na tieto 

zmeny. 

 

2.2.3  Hrozba zániku lesa  
 

Lesnej pokrývke, ktorá je stabilizátorom podmienok života na Zemi, hrozí zánik. Príčiny 

sú priame i nepriame. Kyslé zrážky okysľujú vody a pôdy, čo vedie k odumieraniu lesa. K 

tomu faktoru pristupuje koristnícky prístup k lesnému hospodárstvu, najmä holorubná ťažba. 

Les má mimoriadnu rolu v planetárnom ekosystéme. V miernom pásme vyrovnáva klimatické 

extrémy, ovplyvňuje teplotu a vlhkosť okolia, prúdenie vzduchu, podmieňuje tvorbu zrážok a 

pod. Listová plocha stromov vyparuje viac vody ako napr. trávny porast a na druhej strane 

zachytáva viac vody zo zrážok a kondenzuje vodnú paru. Z tohto pohľadu ničenie lesa 

znamená ničenie našej planéty. Iba v období od roku 1950 do konca 80. rokov sa celková 

plocha tropických lesov zmenšila na polovicu. Ak budú súčasné trendy pokračovať, zostane 

len niekoľko izolovaných oblastí týchto lesov, zanikne nespočítateľné množstvo rastlinných a 

živočíšnych druhov a môže dôjsť i  k veľkým zmenám podnebia na Zemi. Zmenšovaním 

plochy lesov sa vymieranie druhov urýchlilo o 10.000-1.000 násobok prirodzenej úrovne. 

Demo (1997) poukazuje na význam nášho lesa, ktorý je ekostabilizačným faktorom. 

Potvrdzujú to údaje, že 1 ha lesa ročne prefiltruje 18 mil. m3 vzduchu, zachytí 30 až 80 ton 

poletavého prachu, znižuje hlučnosť o 20 až 30 dB /A/ a vytvorí taký objem kyslíka, ktorý 

spotrebuje 10 ľudí za rok. 

Podľa odhadov FAO bude likvidované v priebehu 30 rokov 200 miliónov ha lesa za 

účelom rozšírenia poľnohospodárskej pôdy. Ťažba tropických dažďových pralesov 

v Latinskej Amerike v južnej a juhovýchodnej Ázií a v západnej časti strednej Afriky sa 

uskutočňuje rýchlosťou 150 000 km
2
 za rok, teda  pol hektára za sekundu. To podporuje 

rozširovanie púští v okolí pralesných ekosystémoch, pretože ich likvidáciou sa znižuje 

výparnosť a vlaha tak chýba stepiam, ktoré ich obklopujú. 

Príčiny poškodzovania lesov v rozvinutých krajinách s všeobecne známe. Hlavnými 

znečisťovateľmi sú výrobné procesy, poľnohospodárstvo a doprava. V 70. a 80. rokoch 

20.stor. poškodzovali lesy najmä oxidy síry a dusíka. Dnes sa tento problém presúva 

s pribúdajúcou industrializáciou do rozvojových zemí (Nováček, 2011).  

 

2.2.4   Redukcia biologickej diverzity  

  

Biologická diverzita/rôznorodosť sa silne redukuje. Odhady počtu druhov organizmov 

sa líšia od troch až do tridsať a viac miliónov. Organizmov bolo popísaných vyše dvoch 

miliónov, z toho 250 000 druhov vyšších rastlín. Z miliónov druhov, ktoré na planéte žili ich 

vyhynulo 99,99 %.  Priemerný vek jedného druhu na Zemi je okolo 4 mil. rokov. Rýchlosť 
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vymierania druhov pravdepodobne nepresahovala v dlhodobom priemeru viac ako 10 % 

druhov za milión rokov, čo je maximálne 1-5 druhov za rok. V súčasnosti pôsobením človeka, 

sa rýchlosť úbytku druhov odhaduje na jeden druh za deň až jeden druh za hodinu. (Bryson, 

2003). Rastlinné a živočíšne druhy žijú v prostredí ekosystémov. Pre prežitie druhov sú 

nevyhnutnou podmienkou funkčné ekosystémy a preto nás zaujíma tretia úroveň biodiverzity 

– rozmanitosť na úrovní spoločenstva a ekosystémov, alebo ekosystémová diverzita. 

Červený zoznám ohrozených druhov vyhynutím (IUCN) uvádza 16 118 známych 

druhov. Celosvetovo je ohrozené 31% obojživelníkov, 23 % cicavcov, a 12 % vtákov. Za 

posledných 20 rokov bolo zdokumentované vymiznutie 27 druhov. Súčasná rýchlosť miznutia 

druhov je 50-500 násobne väčšia ako v historických dobách. Podľa údajov celkove na Zemi 

vymiera 5-10 krát viac rastlinných a živočíšnych druhov ako pred 40 rokmi. V najbližších 

desaťročiach by mohlo vymrieť okolo 25 %  dnes žijúcich druhov (Plesník, 2000). 

  Okrem klimatických zmien človek citlivo vníma ničenie biosféry, ktorá sa silne 

redukuje, a to hlavne v dôsledku rozvoja intenzívnej poľnohospodárskej výroby. Ľudstvo sa 

vo výžive stáva od nich závislé a v záujme ich pestovania likviduje v celo planetárnom 

meradle ostatné biotopy organizmov. 

V budúcich 25 rokoch sa očakáva vymretie 1,5 mil. druhov. Už do konca nášho 

storočia sa očakáva vymretie viac ako polovice vyšších druhov rastlín a živočíchov, čo 

predstavuje najväčší počet od konca druhohôr. 

 

2.2.5  Ohrozenie kultúrnych rastlín  

 

             Ohrozené sú nielen prírodné druhy, ale aj kultúrne plodiny, napr. jabloň, hruška, 

jačmeň, pšenica, kapusta, šošovica, kukurica, cibuľa, cukrová repa, reďkovka, špenát, 

paradajky, paprika, tekvica, baklažán a z dovážaných čierne korenie, kakao, káva, kokos, 

avokádo, ryža, sója, mango i ďalšie. Príčina spočíva v klesajúcej odolnosti a vo vyhynutí 

vhodných pôvodných divoko rastúcich druhov, čo znemožňuje kríženie s kultúrami, ale aj v 

komerčných záujmoch pestovateľov.V poľnohospodárstve je dnes využívaných 11 rastlinných 

druhov, prednostne zameraných  na pestovanie 7 poľnohospodárskych kultúr: pšenice, ryže, 

kukurice, zemiakov, jačmeňa, manioku a batátov, potenciálne je využiteľných asi 30 tisíc 

druhov rastlín. Človek vo svojej histórií využíval asi 7 000 druhov rastlín. Cenu ohrozeného 

genofondu možno iba z časti vyčísliť pomocou poľnohospodárskych plodín. Napr. divoká 

pšenica rastúca v Turecku odovzdala svoju genetickú rezistenciu voči chorobám komerčným 

odrodám a priniesla len v USA ročný zisk 50 mil.USD. Podobne divoký chmeľ, ktorý 

zlepšuje akosť anglického piva, prináša ročne desiatky mil.USD (Gore, 2000). 

  V spojitosti s pestovaní plodín slúžiacich na výrobu biopalív (konope, cukrová repa, 

repka olejnatá) dochádza k redukcii pestovaných typických poľnohospodárskych rastlín. 

Biopalivá vytláčajú z poli plodiny pre obživu miestnych obyvateľov. Ich ekonomicky 

výhodnejšie pestovanie sa odráža na cenách potravín. V rokoch 2006-2008 sa zvýšili ceny 

o 24 %.  

Ceny základných potravín sa podľa viacerých prognostických inštitúcií  počas 

najbližších 20 rokov viac než zdvojnásobnia, ak svetoví politici nespravia kroky k zvráteniu 

tohto trendu. Dokonca sa očakáva, že cena základných plodín do roku 2030 sa zvýši o 120-

130 %. Hlavnou príčinou majú byť klimatické zmeny. Na nárast cien najviac doplatia 

najchudobnejší ľudia, ktorí dávajú až 80 % svojho príjmu na potraviny. Do roku 2050 sa 

zvýši potravinový dopyt o 70 %, zatiaľ čo mierne klesnú výnosy poľnohospodárskej pôdy. 

Svetová banka uvádza  v apríli 2011, že  potraviny sú o 36% drahšie ako v r.2000 a preto sa 

v chudobe ocitlo navyše 44 miliónov ľudí. Z tých údajov vyplýva, že svet vstupuje do éry 

pretrvajúcej potravinovej krízy, ktorú budú sprevádzať aj politické nepokoje čo nakoniec 

potvrdzujú udalosti v Afrike a na Blízkom východe (Pravda, 1.6.2011). 
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       2.2.6  Degradácia poľnohospodárskych pôd  

 

Intenzifikáciou poľnohospodárstva sa pôda degraduje a trend degradácie je stále 

rýchlejší. Poľnohospodárska pôda zaberá na povrchu kontinentov 22%. V Európe je 30 mil. 

ha pôdy znehodnotených stláčaním pri prejazdoch ťažkých mechanizmov. Dôsledkom je, že 

do hĺbky 1 m sa až o 80% znižuje počet drobných bezstavovcov, ktoré sa podieľajú na 

rozkladných procesoch. Pôdu ohrozuje tiež erózia, ktorá v rokoch 1968-1984 vzrástla o 50%. 

V budúcich 50 rokoch dosiahne rozloha degradovaných pôd na Zemi plochu Afriky. Pôda sa 

znehodnocuje aj zavlažovaním, ktoré spôsobuje zasoľovanie, v dôsledku toho sa ročne 

znehodnocuje 10 mil. ha pôdy. Stupeň degradácie a erózie pôdy alarmujúco postupuje, 

rovnakou mierou vo vyspelých ako aj v rozvojových oblastiach sveta. V priebehu posledných 

40 rokov sa viac ako 30 % pôdy stalo neúrodnou v dôsledku veternej a vodnej erózie. 

Zabezpečenie potravinami: Hlad ohrozoval ľudstvo takmer po celej jeho histórií. 

V druhej polovici 20.stor. sa podarilo vďaka tzv. zelenej revolúcií výrazne zvýšiť 

poľnohospodársku produkciu. V rokoch  1950-1985 predstihla svetová produkcia obilovín 

rast populácie. Ročný prírastok bol až 2,7 %. V tomto obdoby sa počet hladujúcich sa výrazne 

znížil hlavne v Číne  a v Indií. Tento stav  bol dosiahnutý vďaka vyšľachteným novým  

odrodám, chemizácií najmä zvýšeným  používaním  priemyselných  hnojív (9 x), pesticídov 

(23 x) a  rozšírením závlah. (2 x).  

 

2.2.7  Chemické znečistenie prostredia  
 

Najrozšírenejším druhom znečistenia je ten, ktorý produkuje poľnohospodárstvo 

hlavne nadmerným používaním umelých hnojív a pesticídov aj keď tendencia v posledných 

rokoch sa zlepšuje. Vysoká účinnosť a ekonomická výkonnosť použitia spôsobuje ich 

rozšírenie vo svetovom meradle. Vysoká toxicita má celý rad nepriaznivých druhotných 

dôsledkov (málo selektívne pôsobenie, preniknutie do pôdy, vody a ovzdušia, akumulácia v 

organizmoch, znižovanie rozmnožovacej schopnosti organizmov atď). Chemické ochranné 

prostriedky spôsobujú vážne problémy v ekosystémoch, narušujúc vzájomné vzťahy ich 

prvkov, čo má za následok aj hospodárske škody. Gore (2000) uvádza príklad. V Indonézii 

použili insekticídy na vyhubenie komárov prenášajúcich maláriu. Chemikália vyhubila aj 

drobné osy, ktoré regulovali množstvo hmyzu, žijúceho v strechách. Hmyz sa premnožil a 

rozožraté strechy domov sa zrútili. Zároveň sa otrávili tisíce mačiek, čo malo za následok 

explóziu rozmnoženia krýs. Tie rozšírili medzi ľuďmi mor. V inom prípade škodce si vytvoria 

imunitu voči pesticídom, čo má za následok stupňovanie množstva použitých chemikálií so 

stále vyšším obsahom toxických komponentov. 

Vodnými cestami je odvádzané obrovské množstvo odpadov, či už z priemyslu, alebo 

ľudských sídel. Napr. Rýnom preteká ročne 100 t kadmia, 80 t ortuti, 2 500 t olova, 500 t 

niklu, 900 t arzénu, 2 500 t chrómu atď. Do Stredozemného mora sa každoročne dostáva 100 

ton ortuti, 3 800 ton olova, 3 600 ton fosfátov a 60 000 ton detergentov. Podobne stúpa 

koncentrácia niektorých kovov. Do prostredia sa dostávajú rôznymi cestami napr. koróziou, 

výfukovými plynmi, hnojivami, imisiami atď. Časť z nich sa považuje za nebezpečné (Pb, Cd, 

Ni, Hg) pre zdravie človeka. V súčasnosti sa považuje olovo a ortuť za najnebezpečnejšie v 

ŽP, koncentrácia chrómu, kobaltu, zinku, kadmia, arzénu v jednotlivých zložkách prostredia 

stúpa a o ich pôsobení máme malé znalosti. V súčasnosti je málo poznatkov o kritických 

množstvách rezíduí a ich pôsobení na dedičný kód. 
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2.2.8 Odpady 

  

Odpad môžeme definovať ako akykoľvek merateľný výstup, ktorý nevytvára hodnotu 

pre spotrebiteľa (Havlen et al. 2003). 

Ľudská spoločnosť produkuje také množstvo odpadov, ktoré menia nielen tvár krajiny 

ale zasahujú do biochemických cyklov a stávajú sa  dôležitým činiteľom aj na globálnej 

úrovni. Znečistenie nie je spojené len so skládkami a úložiskami odpadov. Nebezpečné 

kontaminanty prenikajú rôznymi cestami aj do potravinového reťazca (vietor, voda, 

organizmy). 

Odpady - plynné, tekuté a tuhé hrozia udusiť planétu. 1,3 mld. ľudí v rozvinutých 

štátoch produkuje 80 % CO2 (jeho obsah v ovzduší sa od r. 1960 zdvojnásobil, v najbližších 

desaťročiach sa jeho dnešné množstvo opäť zdvojnásobí) a 80% chlóru, ktoré nivočia 

ozónovú vrstvu, chrániacu život na Zemi (počas roka 1998 sa „ozónová diera“ zväčšila o 3 

mil. km2, avšak jej veľkosť kolíše). Hospodársky vyspelý svet ročne produkuje 350 mil. ton 

odpadu. USA denne vytvárajú odpady o objeme dvojnásobnej hmotnosti obyvateľstva. 

Okrem toho vypúšťanie odpadov do atmosféry, morí a vkladanie do zeme dosiahlo 

úroveň, pri ktorej sa znečistenie stalo vážnym medzinárodným, respektíve globálnym 

problémom. Obrovské množstvá odpadu boli vysypané do mora, čo viedlo k potenciálne 

nebezpečným koncentráciám chemikálií, ťažkých kovov  a rádioaktívnych materiálov. Tekutý 

odpad spolu s rozliatym olejom poškodili najmä život v mnohých polo uzatvorených moriach, 

a pobrežných oblastiach a na kontinentálnych šelfoch. 

  Príklad: dnes môže oceán a suchozemská biomasa ročne prijať cca 13-14 mld. ton 

oxidu uhličitého. Presne tento objem môže ľudstvo vypustiť do atmosféry spaľovaním dreva a 

nosičov fosílnej energie, ak chce ostať v prirodzených medziach prírodnej únosnosti a predísť 

otepľovaniu atmosféry. 

      Na jedného obyvateľa pripadá 438 kg komunálneho odpadu na rok. V krajinách 

s environmentálnym cítením je to 150-300 kg.  V Spojených štátoch priemyslový 

metabolizmus každý deň spotrebuje materiály, ktorých hmotnosť je dvadsaťnásobná oproti 

hmotnosti priemerného občana. To predstavuje 450 tón materiálov na jedného človeka ročne 

(Hawlen, Lovins, Lovins, 2003). 

K imisiám patrí aj hluk, ktorý pri intenzite 80 decibelov (automobil) poškodzuje sluch 

už po 16 hodinách pôsobenia. Je prognóza, že v krátkej dobe používanie naslúchacieho 

prístroja bude tak bežné, ako používanie okuliarov. 

Podobne rýchle čerpanie prírodných zdrojov je spojené s narastajúcim množstvom 

odpadu. Príčinou je veľmi nízky stupeň využívania prírodných zdrojov, ktoré sú využité iba 

na 3-4 %, do konečných produktov sa dostane iba 2 % pôvodnej hmoty a 98 % prechádza do 

odpadu. Ročne sa vyťaží asi 10 mld. ton surovín, väčšina z nich sa opäť vracia vo forme 

odpadu do prírody a ovplyvňuje chemické znečistenie všetkých zložiek biosféry. 

Veľké množstvo škodlivých odpadov vzniká vo vojnách, ktoré zamorujú rozsiahle 

oblasti. Imisie z horiacich ropných polí počas vojny v r. 1991 v Kuvajte sa usadzovali aj na 

himalájskych ľadovcoch. Z bombardovaných závodov v srbskom Pančeve v r. 1999 uniklo do 

Dunaja 100 ton ortuti, 2 000 ton etyléndichloridu a 800 ton 33-percentnej kyseliny soľnej. 

Imisie, ktoré vznikli pri bombardovaní chemických závodov a rafinérií počas tej istej srbskej 

vojny silne poškodili poľnohospodárske kultúry a lesy v juhozápadnom Rumunsku. 

Na výrobu chemických látok sa podľa WHO ročne vynakladá 1,5 bilióna USD a 

každoročne k 100 000 chemikáliám pribúda 1 000-2 000 nových. Po použití končia ako 

odpad, resp. sa druhotne akumulujú v ekosystémoch. Podľa FAO Zem je zamorená státisícmi 

ton starých a nepoužiteľných pesticídov, ktoré predstavujú časovanú environmentálnu bombu. 
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2.2.9  Premena krajiny 

 

Na celej planéte sa urýchľuje premena krajiny. Urbanizovaná krajina sa rozširuje na 

úkor poľnohospodárskej a lesnej. (V Kazachstane sa napr. za posledných 5 rokov zmenšila 

rozloha poľnohospodárskej pôdy o 24%, v Číne o 5%). Za posledných 100 rokov na Zemi 

ubudlo zástavbou 10 mil. km2 pôdy. Na obyvateľa Zeme dnes pripadá len 0,12 ha ornej pôdy, 

čo je polovica stavu pred 40 rokov. 

Odhaduje sa, že človek od svojho vzniku zničil rovnaké množstvo produktívne pôdy 

ako sa dnes využíva. To bolo príčinou rozkladu alebo úplného zániku civilizácií. Neúrodná  

pôda Blízkeho východu bola kedysi úrodná a bohato zalesnená. Rím  bol zásobovaný 

obilnicou, severnou časťou Afriky. Existuje všeobecný rozdiel medzi starými národmi 

a kultúrami. (India, Čína, Európa) a novými národmi (Spojené štáty, Kanada, Austrália, 

bývali Sovietsky zväz). Obrábaná plocha v nových štátoch pripadajúca na  jedného obyvateľa 

je veľká. Tieto štáty nemusia šetriť pôdou, ale šetria ľudskou prácou. Naproti tomu Európa 

a hlavne Ázia majú malo pôdy na jedného obyvateľa, preto šetria pôdou a nešetria pracovnou 

silou (Duvigneaud, 1988). Šetrenie ľudskou prácou prináša v priemyslovej dobe masívne 

využitie chemizácie a mechanizácie avšak predpokladá veľkoplošné využívanie pôdy, ktorá 

zase vedie k vodnej a veternej erózií. Poľnohospodárstvo patrí k najvýznamnejším 

krajinotvorným faktorom, ktoré na jednej strane zaisťujú potraviny, na druhej strane menia 

tvár krajiny. 

 

2.3  Vek, zdravie a životná úroveň obyvateľstva 

 

V dnešnom svete je cca 7,5 mld. ľudí, z toho žije cca 500 miliónov v prepychu, 1,2 

mld. s kúpnou silou pod 1 USD denne, 2,8 mld. má denný príjem pod 2 USD čo im 

nedovoľuje získať v potrebnom množstve ani základné potraviny, 2 mld. ľudí žije bez 

elektriny, 2 mld. bez hygienických zariadení, 1 mld. v núdzových prístreškoch, 2,4 mld. nemá 

prístup k lekárskej starostlivosti, 854 mil. dospelých ľudí sú analfabeti, 325 mil. detí 

nenavštevuje žiadnu školu. Odhaduje sa, že v súčasnom svete je 250 mil. otrokov vo veku do 

14 rokov (podľa iných odhadov je vyše 27 mil. otrokov). Do r. 2025 má podľa prognóz počet 

ľudskej populácie vzrásť o 2 mld; z toho sa narodí vyše 90% v rozvojových krajinách. Ale aj 

v rozvinutých štátoch žijú chudobní, napr. v USA v r. 1999 čelilo hladu 31 mil. ľudí, z toho 

12 mil. detí (17% populácie). V súčasnosti každoročne zahynie vyše 6 miliónov detí 

v dôsledku podvýživy a hladovania.  Deti, ktoré dlhodobo hladujú a prežijú, budú počas 

celého života  handicapované v dôsledku nedostatočne rozvýnuteho mozgu a tela, nižšieho 

IQ, menšej schopnosti sa vzdelávať, nižšej produktivity a odolnosti voči chorobám. 

Zdrojom potravy bohatej na bielkoviny sú moria a oceány. Štvrtina svetových lovísk 

je preťažená a rybia populácia sa nestačí v dostatočnej miere reprodukovať. Od roku 1950 

objem svetového rybolovu sa zvýšil o 500 %.  

V postkomunistických štátoch trpí chudobou 50 mil. detí, väčšina z nich je v bývalom 

ZSSR. Ohrozené sú chorobami, najmä TBC. Chudoba vo východoeurópskych štátoch vzrástla 

viac ako 12 násobne (European Children´s Trust). 

Vo väčšine štátoch Európskej únie ma viac než polovica obyvateľov nadváhu, v USA 

stav je oveľa horší. Je to dôsledok stravovacích návykov, zvlášť veľkou konzumáciou 

hamburgerov. Kontroverzne  je používanie geneticky modifikovaných  plodín. 

 V posledných rokoch sa objavili choroby, ktoré sme považovali za zlikvidované napr. 

tuberkulóza, malária, týfus, cholera, mor, horúčka dengue, meningitida, detská obrna, záškrt a  

parazitárne ochorenia. Za hlavné príčiny sa považuje znečistenie životného prostredia, životný 

štýl a vysoký počet ľudí žijúci v absolútnej chudobe  (Glen et al. 2008). 
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  Na zdravotný stav obyvateľstva budú mať vplyv i predpokladané klimatické zmeny: 

častejší výskyt extrémnych horúčav ako aj  studeného počasia, rast výskytu infekčných 

chorôb prenášaných hmyzom a hlodavcami, zvýšená frekvencia záplav, rozšírenie podvýživy 

a ohrozenie potravinovej bezpečnosti, rozšírenie chorôb spôsobených kontaminovanou vodou. 

Asi 30 % všetkých úmrtí je spôsobené infekčnými nemocami. Najbežnejšími infekčnými 

nemocami je dnes žltačka typu B, s ktorou  prišlo do kontaktu 2 miliardy ľudí. Viac ako 30 

nových a vysoko infekčných chorôb bolo identifikovaných v priebehu 20 rokov napr. vtáčia 

chrípka, ebola,  AIDS, SARS, a rôzne víry schopné prenášať sa z jedného živočíšneho druhu 

na iný. AIDS je dnes  štvrtou najčastejšou príčinou smrti, doteraz zomrelo 25 miliónov ľudí. 

Približne  37 miliónov ľudí je nakazených vírom HIV a každoročné sa nakazí nových  2 

milióny ľudí (Nováček, 2011). 

 Napriek týmto pesimistickým údajom  v posledných 20-30 rokoch sa celosvetová 

situácia v príjmoch i potravinovom zabezpečení zlepšila, hoci veľmi nepatrne. V období 1970 

– 1997 sa  počet hladujúcich znížil z 959 na 791, vďaka zlepšeniu situácie v Čine a Indií. Je to 

obrovský úspech nakoľko narástol počet obyvateľov na planéte o 2,5 miliardy. 

Súčasná klesajúca pôrodnosť, rastúca dlhovekosť, efekt zvýšenej kvality v oblasti 

zdravia, hygieny a výživy spôsobil, že sa v priebehu posledných 50 rokov priemerný vek 

človeka  predlžil o dvadsať rokov a to v relatívne krátkom časovom úseku. Svet vstupuje do 

tisícročia, kde skoro tretina populácie bude mať cez 60 rokov. Tempo starnutia v rozvojových 

krajinách je rýchlejšie ako v rozvinutých krajinách, staršia populácia nestarne v okruhu 

rodiny, ale starý človek starne sám, väčšina starších osôb na svete sú ženy, ktoré tvoria 55 % 

z vekovej skupiny 60 a viac a 65 % z vekovej skupiny 80 a viac, väčšina seniorov žije 

v mestských oblastiach. V rámci stratégie zamestnanosti členské štáty začali prijímať 

opatrenia na zvrátenie trendu predčasného odchodu do dôchodku tak, že sa v EU-27 miera 

zamestnanosti vo veku 55-64 rokov zvýšila z 36,9 % v roku 2000 na 46 % v roku 2009 

(http://silociary.sk). 

 

   2.4   Stav ekonomiky  a spoločnosti 
 

Nerovnomerné a nespravodlivé rozdelenie bohatstva je jedným z veľkých paradoxov 

modernej doby. Svet ako celok v priebehu 2.polovici 20.storočia nesmierne zbohatol. Napriek 

tomu milióny ľudí v rozvojových, ale aj v rozvinutých štátoch žijú v chudobe. Táto situácia 

nie je dlhodobo udržateľná (Špidlík, 1991). Chudobu poznáme relatívnu a absolútnu. Napr. 

v USA žije 37 mil. ľudí v chudobe (12,6 %). Absolútnu chudobu považuje Svetová banka 

nižší príjem ako 1,25 USD/osoba/deň. Pod touto hranicou je jedná miliarda obyvateľov. 

Ďalšie dve miliardy obyvateľstva žijú z príjmu 1,25 – 2 USD/osoba/deň. Rozdiely v príjmoch 

sú enormné a stále rastú. 2 % najbohatších ľudí na svete vlastní viac než polovicu svetového 

bohatstva a 50% ľudí na planéte s nízkymi príjmami vlastní spolu iba 1% svetového 

bohatstva. 

Pokračuje neudržateľná nerovnosť šancí života medzi Severom a Juhom, Východom a 

Západom a vo vnútri spoločnosti. Globálny protiklad medzi chudobnými a bohatými, ktorý 

vykazuje trend zväčšovania, považuje Ott (2000) za jeden zo základných celo planetárnych 

problémov súčasného sveta s fatálnymi environmentálnymi dôsledkami. Táto nerovnosť má 

stúpajúcu tendenciu. Tento stav zrejme súvisí so skutočnosťami: 

– enormný nárast populácie v hospodársky zaostalých krajinách (80% obyvateľstva žije v 

najchudobnejších oblastiach). Podobne je enormne veľký nárast aj v stredne 

hospodárskych rozvinutých krajinách u chudobného obyvateľstva. 

– nulový alebo mínusový prírastok obyvateľstva v najrozvinutejších častiach sveta môže 

privodiť ďalšie spoločenské otrasy. Sú náznaky, že v budúcnosti ekonomicky aktívna časť 

populácie nebude schopná zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na dôchodky. 
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– nerovnomerné a nespravodlivé rozdelenie svetového bohatstva. 20% obyvateľov Zeme 

spotrebuje až 80% svetových neobnoviteľných zdrojov. Ropu a ostatné nerastné zdroje 

priemyselné krajiny rýchlo spotrebúvajú, nezvratne klesajú celkové rezervy na úkor 

rozvojových krajín a budúcich generácií. Globálnymi výzvami pre zlepšenie terajšieho 

stavu sú nanotechnológie, biotechnológie a informačné technológie. 

 

2.4.1 Rozvinuté štáty 

 

Bohaté štáty (Európa, severná Amerika, Japonsko, Austrália) stupňujú svoju 

konzumáciu, čo zvyšuje nároky na exploatáciu prírodných zdrojov, prírody a krajinného 

priestoru na celej planéte (priemerný obyvateľ USA, alebo západnej Európy má 10 až 100 

násobne vyššiu spotrebu prírodných zdrojov ako priemerný obyvateľ rozvojového sveta a 10 

násobne vyššiu produkciu skleníkových plynov. USA, ktoré majú 4,7% obyvateľov sveta, 

produkujú 36,1% oxidu uhličitého, Európska únia 24,2%, Japonsko 8,5%, obyvatelia 

bohatého sveta vcelku spotrebou štvornásobne prekračujú regeneračnú schopnosť Zeme). Na 

cca 20% obyvateľov bohatej časti Zeme pripadá 86% výdajov na nákupy, na 20% 

najchudobnejších 2%, na 60% ostatných ľudí 12%. 1,3 mld. ľudí v rozvinutých štátoch 

(21,6% svetovej populácie) využíva 75% komerčnej energie a vlastní 80% automobilov, 

zamorujúcich životné prostredie. Obyvatelia USA využívajú 23% primárnej energie - toľko 

ako rozvojové štáty (75% svetovej populácie). Priemerný Kanaďan má 500 násobne vyššiu 

energetickú spotrebu ako priemerný Etiópčan. Preprava potravín (zelenina, ovocie) kamiónmi 

je však preferovaná, hoci je energeticky náročná, lebo zabezpečuje požadovanú čerstvosť 

potravín. V r. 1950-2000 sa zdvojnásobila spotreba dreva, strojnásobila spotreba vody, 

štvornásobila spotreba energie. Skleníkový efekt je realitou a bude sa zosilňovať. Mestá majú 

v porovnaní s vidiekom vysokú energetickú spotrebu. V r. 2025 bude však viac ako 80% 

obyvateľov Zeme žiť v mestách, ktoré sú motormi hospodárskeho rozvoja a ohniskami 

sociálnych a environmentálnych problémov. Pomer príjmov medzi jednou pätinou 

najbohatších a jednou pätinou najchudobnejších štátov dnes činí 65:1. Príjmy 20% 

obyvateľov Zeme žijúcich v štátoch OECD sa podieľajú na celkových príjmoch svetového 

spoločenstva takmer 83%. Títo najbohatší obyvatelia Zeme spotrebujú 80% surovín a energie. 

Obyvatelia USA (cca 4,7% obyvateľov Zeme) spotrebovávajú cca 40% zdrojov energie. 

Každý obyvateľ privilegovanej časti sveta zaťažuje Zem spotrebou a odpadmi tak, ako 35 

ľudí inde na svete. Pod vplyvom reklamy, filmu a televízie je však konzumný spôsob života 

považovaný za ideál. Preto tých 35 ľudí túži po tom, aby mohli konzumovať ako ľudia v 

privilegovanom svete. Keby sa im to podarilo, keby každý obyvateľ sveta konzumoval a 

vytváral odpady tak ako Američania a Európania, stala by sa Zem neobývateľnou podľa 

pesimistických odhadov za 9 hodín a 20 minút, podľa optimistických by to trvalo 21 dní 

(Kohák, 1993). 

 

2.4.2  Rozvojové štáty 

 

V rozvojovom svete sa situácia neprestajne zhoršuje. Ročne sa tu narodí vyše 90 mil. 

detí (viac ako 90% populačného prírastku na svete) v dôsledku čoho sa tu za posledných 35 

rokov zdvojnásobil počet obyvateľov (v Indii sa zdvojnásobil za posledných 20 rokov). Ľudia 

utekajú z vidieka, ktorý ich neuživí, do miest. V r. 2010  bude 25 neriaditeľných miest, každé 

najmenej s 20 miliónmi obyvateľov. Veľké mestá sú veľmi zraniteľné, lebo produkujú 

obrovské množstvá odpadov, ktoré znečisťujú ovzdušie, povrchové a podzemné vody, 

kontaminujú pôdu a následne poľnohospodárske plodiny. Tuhé odpady sa ukladajú na 

obrovské neriadené skládky. Vo veľkých mestách tiež narastá podiel veľmi chudobného 

obyvateľstva (napr. v juhoamerických 90%). 



26 

 

Väčšina svetovej chudoby a ľudí trpiacich podvýživou je v 88 krajinách, v ktorých nie 

je možná dostatočná produkcia potravín a nedostatok financií neumožňuje ich dovoz. Viac 

ako 800 mil. ľudí, najmä v rozvojových štátoch je chronicky podvyživených. Hladuje sa v 88 

krajinách, z toho 43 v Afrike, kde až 40% populácie trpí chronickou podvýživou a súčasne sú 

vystavení ozbrojeným konfliktom. Veľká časť zbrojnej výroby má odbyt v rozvojových 

štátoch. V 80. r. 20. stor. bol najväčší rast množstva zbraní v rozvojovom svete. Až 75% 

obchodu so zbraňami smerovalo sem a výdaje na zbrojenie sa tu od 60. r. 20. stor. zvýšili 

5 násobne. 

Vážnym problémom rozvojových štátov sú úteky z domovov aj z hospodárskych a 

environmentálnych dôvodov. V Číne sa napr. z hospodárskych dôvodov do pobrežných 

oblastí presťahovalo 100 mil. ľudí, v post sovietskych štátoch z etnických dôvodov opustili 

svoje domovy 4 mil. Rusov. V Afganistane utieklo zo svojich obcí 6,5 mil., z toho 1 mil. z 

dôvodov štvorročného extrémneho sucha, z Haiti do USA ušlo v dôsledku zničenia životného 

prostredia 1 mil. obyvateľov, z Kosova utieklo, resp. bolo vyhnaných takmer 1 mil. ľudí. 

Podľa odhadov v r. 1998 utieklo zo svojich domovov, alebo bolo vyhnaných 25 mil. ľudí. 

Okrem vojny boli príčinou prírodné katastrofy (sucho, povodne a zničená pôda). Podiel 

utečencov v dôsledku prírodných katastrof bol 58% (14,5 mil.). Na potravinovú pomoc bolo 

odkázaných 5,5 mil. ľudí (10 krát viac, ako v predchádzajúcich 6 rokoch). 

Súčasná produkcia celosvetovej energie predstavuje asi 12TW a predpokladá sa jej 

nárast na 18TW v roku 2020 (Sebold, 2004, In: Nátr, 2005). Z toho viac ako 80% pripadá na 

fosílne zdroje energie Fosílne zdroje energie pre ľudstvo a jeho udržateľný rozvoj predstavujú 

dvojaké nebezpečenstvo. Postupný pokles ich zásob pri súčasnom raste spotreby zvýši ceny 

týchto zdrojov so všetkými dopadmi na ekonomiku.  Využívanie fosílnych zdrojov palív je 

súčasne sprevádzané s produkciou oxidu uhličitého, ktorý predstavuje najvýznamnejší 

skleníkový plyn. 

  Rozvojové krajiny mali cca 80 % svetovej populácie ale disponujú iba 15% svetového 

bohatstva a využívali iba 12 % prírodných zdrojov. Priemyselné krajiny Severu s cca 20 % 

svetovej populácie disponovali až  85 % svetového bohatstva a a využívali 88 %  prírodných 

zdrojov a produkovali 85 % objemu  svetových  odpadov (Miller, 1999) Tento stav sa 

nezlepšil, naopak. zhoršil. 

 

2.5  Podstata hospodárskeho rastu a jeho rozpory 

 

Ekonómia rastu nepozná v jej terajších mechanizmoch a cieľoch žiadne absolútne 

hranice, ktoré deklaruje aj koncepcia „trvalo udržateľný rozvoj“. Spoločnosť sa riadi 

predstavou neobmedzeného práva človeka využívať prírodné zdroje. Situáciu zhoršuje 

skutočnosť, že ľudia nemyslia na dôsledky svojho správania v budúcnosti, ale žijú len pre 

súčasnosť. Hnacou silou rozvoja je rast kapitálu, čo je v stále väčšom konflikte so stavom 

Zeme (tradičným spôsobom možno kapitál rozmnožovať len stupňovaním konzumovania 

prírodných zdrojov). Kým hospodárstvo funguje na princípe trhovej ceny, príroda sa považuje 

za „voľný úžitok“. Pretrváva rozdielny vzťah k peniazom a prírode. Nejestvuje inštitučné 

prepojenie medzi právom na využívanie prírody a povinnosťou na jej udržiavanie. 

Hospodársky rast sa stupňuje lineárne, zatiaľ čo existencia prírody je daná jej nemeniteľnými 

podmienkami a zákonitosťami. Ekonomika ako ľudská konštrukcia nezohľadňuje reálny svet 

s obmedzenými zdrojmi Zeme. Za najvýznamnejší a bezhraničný zdroj sa považuje ľudský 

intelekt. S tým súvisí viera, že po vyčerpaní dnešných prírodných zdrojov človek objaví nové, 

nájde alternatívne riešenia, presťahuje sa a v najhoršom prípade osídli iné planéty. Vzduch, 

voda, pôda a biodiverzita sa považujú za súčasť vonkajších faktorov ekonomiky, pričom ani 

nie za ich ťažiská. To dovoľuje udržiavať systém hodnôt, ktorý je založený na báze 

úžitkovosti pre človeka. Ak niečo nepotrebujeme, nemá hodnotu, je bezcenné. Ľudstvo denne 
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vydáva 600 mld. USD. Z tejto sumy však takmer nič neinvestuje do zlepšenia stavu 

prírodného prostredia, ak to neprinesie peniaze. Pod pokrokom sa rozumie výlučne materiálny 

rozvoj a je synonymom hospodárskeho rastu. 

Dôsledkom terajšej stratégie hospodárskeho rastu je hlboký rozpor medzi rastom 

výroby a regeneračnou schopnosťou prírody.  

      

2.6 Zneužívanie fosílnych  surovín 

 

Vážnym problémom je hospodárenie s fosílnymi surovinami. Scheer (2000) ho 

charakterizuje tromi centrálnymi znakmi:   

1.  Fosílne zdroje sú vyčerpateľné. Merané na dnešnú ročnú spotrebu ropy (40% ako zdroj 

energie) sa zásoby vyčerpajú za 40 rokov. Z tohto plynie pravdepodobnosť ropných kríz 

(zvyšovanie cien) v strednodobom horizonte. 

2.  Emisie z premeny fosílnej energie každoročne zostrujú globálnu environmentálnu krízu. 

Len v r. 1999 sa udialo 700 veľkých environmentálnych katastrof, z ktorých väčšina má 

pôvod v energetických emisiách. 

3.  Zásoby fosílnych zdrojov ležia nerovnomerne na miestach Zeme, ale potrebujú sa všade, 

kde ľudia žijú a pracujú. Ich dobývanie je centralizované, avšak spotreba decentralizovaná 

monopolizácii a globalizácii. 

Bez spravodlivosti medzi vyspelými industriálnymi a rozvojovými štátmi sa podľa 

Loskeho et al. (1997) nepodarí utlmiť globálnu ekologickú krízu a nastúpiť cestu k 

perspektívnej budúcnosti. 

Náš blahobyt je klamný, lebo spočíva na spotrebe zdrojov, na úkor ekologickej 

stability, svetovej spravodlivosti a budúcich generácií. Podniky môžu aj v budúcnosti zarábať 

peniaze, avšak nie stále väčšou masovou výrobou, ale efektívnejšími produktmi a službami. 

Industriálne štáty platia vysokú cenu za jednostrannú orientáciu na politiku hospodárskeho 

rastu, jeho urýchľovanie a globalizáciu. Cena spočíva od ničenia životného prostredia po 

šírenie chorôb všetkých druhov, od straty orientácie po rozpoltenie spoločnosti, od duševnej 

prázdnoty po rast násilia. Devastujú sa nielen prírodné, ale aj sociálne zdroje. Externé náklady 

nášho rozvojového modelu predstavujú stovky miliárd ročne. 

Ak sa nezmení rozvojový model, v tomto storočí hrozí globálna katastrofa a masové 

prúdenie utečencov do rozvinutých oblastí, zapríčinené rozširovaním púští, neúrodami, 

lokálnymi vojnami, hladomormi i zaplavením ostrovov a nízkych pobreží. 

Prvé správy a prognózy začiatku 70. rokoch 20 storočia hovorili o konečnosti zdrojov, 

predovšetkým fosílnych. Dnes však hranice rastu nepredstavuje nedostatok zdrojov, ale 

ohraničená zaťažiteľnosť ekosystémov škodlivinami a odpadmi všetkého druhu. Skleníkový 

efekt a ďalšie javy napovedajú, že hospodárstvo je v kolízii s prírodným prostredím. 

 

2.7  Civilizačné choroby 

 

Civilizačný a technický rozvoj postupne oddeľuje človeka od prírody, dochádza k 

denaturácii prostredia a narastaniu sprievodných civilizačných faktorov (zamorovanie 

prostredia syntetickými chemickými látkami, znižovanie telesného pohybu, upadajúcej 

zdatnosti a odolnosti, psychické záťaže vyplývajúce z rastúceho životného tempa, nadmerná a 

jednostranná výživa, atď.). S obrovskými zmenami v životných podmienkach, hlavne v tzv. 

vyspelých krajinách, dochádza k mnohým znepokujúcim tendenciám v zdravotnom stave 

obyvateľstva. Patria k nim: srdcovo-cievne choroby, rakovina, neurózy, toxikománia, 

metabolistické problémy, napokon aj AIDS. Sú pokusy nachádzať súvislosti so ŽP. Tieto 

choroby pravdepodobne súvisia s problematikou evolúcie človeka. Od počiatku vývoja 

ľudstva prebiehali civilizačné zmeny pozvoľne pri zachovaní úzkej závislosti na prírode, 
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takže človek mal dostatok času k fylogenetickým adaptáciám po stránke anatomickej i 

funkčnej. Nároky na adaptáciu sa v súčasnosti rapídne zvýšili. K prechodu od neandertálca po 

dnešného Homo sapiens bolo potrebných 20 tisíc generácií. K prevratným zmenám v 

životných podmienkach a životnom štýle došlo iba za posledných  niekoľko generácií. Veľmi 

často to označujeme ako zlyhanie imunitného systému. Je to zlyhanie, alebo postupné 

vyčerpávanie adaptability. 

 

2.8 Vojnové konflikty 
 

Vojnové konflikty sú sprevádzané počas celej histórie ľudstva. Ich genéza je rôzna 

a vysvetlenie ich príčin často je zahmlievané rôznymi dôvodmi. Z vývojom kultúry a počtom 

obyvateľstva ich obete sú čoraz väčšie. Náklady na zabitie jedného človeka nestále rastu. 

Podiel HDP dosahuje v niektorých krajinách až tretinu štátneho rozpočtu. Je však 

skutočnosťou, že vo vojenskom priemyselnom odvetví vzniká množstvo inovatívnych 

technológií. V rokoch 1945-1989 bolo takmer 140 vojnových konfliktov, prevažne 

v rozvojových krajinách. V r. 1970-80 bolo vo svete 50 lokálnych konfliktov a ich počet 

výrazne vzrastá, v r. 2000 už 27 ročne. V konfliktoch počet vojnových obetí, najmä civilných 

rastie. Za posledných 10 rokov vo vojenských konfliktoch zahynulo 2 mil. detí a 6 mil. bolo 

zranených. Použitie zbraní, ale hlavne chemických, má obrovské negatívne dôsledky na 

krajinu. Vo Vietname bolo poškodených defoliantmi a herbicídmi vyše 40% polí, 44% lesov. 

Toxické látky zmenili zloženie pôdy, zničili pôdotvorne organizmy. To viedlo k strate 

úrodnosti pôdy. Použité látky pôsobia dlhodobo a na ľudský organizmus majú mutagénne 

následky aj v nasledujúcich generáciách. Podobné účinky majú aj na vojakov, ktorí s nimi 

manipulovali. 

Známe sú prípady vážnych zdravotných problémov somatického, hlavne psychického 

charakteru (vietnamský, perzský, kosovský syndróm). Katastrofálne sú výsledky modelových 

pokusov použitia jadrových zbraní (zmeny teploty až o 40 oC, letálne ožiarenie človeka, 

mutagenita, zmena ekosystémov atď.). 

Vážnym problémom, ktorý má až katastrofálne dôsledky je sťahovanie obyvateľstva v 

dôsledku vojen, etnických čistiek i environmentálnych katastrof (napr. začiatkom r. 2001 bolo 

na úteku  vyše 20 mil. ľudí). 

Celosvetové náklady na zbrojenie sa znížili po páde socializmu, avšak narastá 

špecifický problém terorizmu a organizovaného zločinu, ktorý pôvodné náklady vyrovnáva. 

 

2.9  Veľké riziká 

 

Objavuje sa nová dimenzia veľkých rizík, ktoré môžu spôsobiť globálne škody na 

životnom prostredí. Ich príčinou môžu byť havárie technických systémov (jadrová energia, 

génové technológie) a nemožno vylúčiť ich výskyt, skôr predpokladať. Dôsledky takýchto 

havárií boli a sú dlhotrvajúce a zachvátili by rozsiahle územia. Dosvedčuje to rádioaktívne 

zamorené územie v oblasti Černobyľa, ktoré sa odhaduje na stovky rokov. Na následky 

jadrovej havárie doteraz umrelo v Bielorusku, Rusku a na Ukrajine 300 000 ľudí, neprestajne 

narastá počet sterilných ľudí a defektných novorodencov. Ešte hroznejším príkladom je oblasť 

vzniku atómovej bomby v Majaku na Urale. Celkove rádioaktívne zamorenie tu bolo 100 

násobne vyššie ako v Černobyli. V oblasti Majaku bolo ožiarených 500 000 ľudí. Ešte dnes 

1 hodinový pobyt pri jazere znamená prijať smrteľnú dávku rádioaktivity. Posledný prípad 

z Japonska je alarmujúci a dôsledky budú predmetom hlbokých štúdií. 

Ďalším problémom patriacim do tejto oblasti sú  „ľudské práva“, sú  druhom násilia. 

Nie sú tak viditeľné a drastické ako vojnové konflikty ale spôsobujú veľké problémy. Po II. 

svetovej vojne bola prijatá Všeobecná deklarácia ľudských práv , v ktorej sú všetci ľudia na 
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svete označení ako slobodní a rovnoprávni bez ohľadu na rasu, pohlavie, národnosť 

a náboženstvo. Bez  rešpektovania týchto princípov nie je zabezpečená stabilita v týchto 

štátoch. Účinným nástrojom je elektronické prepojenie sa zo svetom prostredníctvom 

internetu. Ten umožňuje prístup  k informáciám, ktoré prispievajú  k  posilňovaní demokracie.  

Podľa Medzinárodnej organizácie  práce (ILO) žije  75 % robotníkov zo svojimi rodinami 

v stave nedostatočnom  ekonomickom zabezpečení. Tento, stav sa netýka iba len rozvojových 

zemí ale aj tých najrozvinutejších. Na svete žije mimo zeme, v ktorej sa narodili 200 miliónov 

ľudí (3 % svetovej populácie). Počet migrantov je odhadovaný na 14 miliónov ľudí a počet 

nedobrovoľne premiestnených v rámci daného štátu na 24 miliónov. Väčšina z nich sa 

nachádza v Ázie a Afriky. Odhaduje sa, že miliarda ľudí bude nútená migrovať  v priebehu 50 

rokov, najmä z environmentálnych dôvodov. Väčšina z nich bude z najchudobnejších zemí 

(Nováček, 2011).  Je potrebné brať do úvahy aj, že spoločenstvo je schopné vstrebať v každej 

generácii cca 8% imigrantov zo svojho celkového počtu obyvateľov. Ak Európa prijme viac, 

nemôže ich kultúrne vstrebať. To znamená, že dôjde k rozkladu kultúrneho tmelu, ktorý  drží 

spoločnosť pohromade (Kohák, 1998). 

      

   2.10   Problém energie 

 

 V súčasnosti výroba a spotreba energie je zabezpečovaná zo 6. primárnych zdrojov: 

44 % ropa a jej výrobky, 26 % zemný plyn, 25 % uhlie, 2,5% vodné elektrárne, 2,4 %jadrové 

elektrárne a 0,2% ostatné typy obnoviteľných zdrojov. Podľa súčasných odhadov má človek 

k dispozícii ešte  cca 1000 miliárd ton uhlia, 1000 miliárd barelov ropy, a viac ako 150 

miliárd m
3
 zemného plynu. Ďalšie komerčné palivo predstavuje zásoby cca 3 mil. ton uránu. 

Dnešná ročná spotreba predstavuje asi 0,5% celkových zásob uhlia, 1,6% zásob zemného 

plynu, a 3% zásob ropy. Pri súčasných trendoch by bola  ropa vyčerpaná asi za 30 rokov., 

zemný plyn za 70 rokov a uhlie za za 200 rokov (Mezřický, 2005). 

Vďaka využívaniu fosílnych palív mohol v mnohých krajinách uskutočniť industriálny 

rozvoj a zvýšiť životnú úroveň za posledných 60 rokov.  Rast ekonomiky bol založený na 

ľahkých a dostupných zdrojoch energie, ku ktorým patrili aj fosílne palivá. Vo vyspelých 

krajinách vzrástla spotreba energie na osobu 16 krát.  Spotreba energie v rozvinutých štátoch  

na obyvateľa je 50-100 x vyššia ako spotreba v rozvojových zemiach. Sedem najväčších 

ekonomík OECD spotrebovala 55 % svetových produkcii fosílnych palív (Jeniček, Foltín, 

2003). Technologická vyspelosť a úroveň rastie a na jednotku HDP je potrebné dnes 

spotrebovať o tretinu menej energie ako to bolo na začiatku ropnej krízy. 

Budúce technológie smerujú k využívaniu alternatívnych energií resp.výroba energii 

z obnoviteľných zdrojov akými sú: vodík ako palivo, slnečná energia (termosolárne  

a fotovoltaické systémy, solárne satelity), energie z biomasy (motorové biopaliva, 

agrolesníctvo), vodná energia, prílivové elektrárne, veterná  a geotermálna energia. 

 


