
Už ťaháme za kratší koniec ! 

      Zachytil som naliehavý materiál, ktorý je predmetom prejednávania v našej vláde a na 

zákonodárstve, ktorý sa týka všeobecnej adaptácie na prebiehajúce alarmujúce klimatické 

zmeny na našej Zemi. Pretože fenomén nepriaznivých klimatických zmien nielen nie je 

možné ignorovať, ale je to veľmi naliehavý fakt, musíme sa pripraviť – každý podľa svojich 

možností na čím dlhšie prežitie v lokalite, kde bývame. Stojí za to si prečítať celý materiál. 

Volá sa „Stratégia adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy“. 

     Pretože tento materiál je prístupný zatiaľ len pre štátne orgány, po prečítaní tohoto 

materiálu  som si povedal, že by bolo vhodné načrtnúť úplne konkrétne kroky pre obyvateľov 

Lehoty, ktoré môžeme, ba musíme, urobiť aj my, obyvateľia Lehoty, aby sme si zabezpečili 

život na čo možno najdlhšie obdobie. Cynik by mohol utrúsiť, že ľudia žijú aj na Sahare. Prijali 

by sme aj takéto podmienky so samozrejmosťou? Asi nie! Pravdepodobne mi ale nebudete 

oponovať v tom, že vysúšanie nášho štátu je evidentné a pokračuje čoraz rýchlejšie. V pôde 

dnes chýba cca 1,2 metra vody, aby sa vrátili podmienky zavodnenia spred 20tich rokov. 

Dovolím si preto ponúknuť vám zopár myšlienok, zopár návrhov, ktorých realizácia môže 

čiastočne zmierniť dôsledky tohto procesu. V materiáli sa hovorí, že veľké aglomerácie budú 

v blízkej budúcnosti všestranne ekologicky zraniteľnejšie, ako dediny. Dovolím si dodať, že 

dediny sa úspešne zraňujú samé znečisťovaním vody, čiernymi skládkami, spaľovaním 

odpadu a pod. Lehota je v tom, žiaľ, úspešný priekopník. Čím sa líšia ľudia, ktorí vyčerpávajú 

splaškové vody do rigolov, potoka, či podzemia od ľudí na Luníku IX a v osadách??? 

Odpovedzte si sami! Len sa prejdite po potoku od ihriska po Kapustnice a bude vám do 

plaču! Len sa spýtajte susedov, prečo k nim nechodí fekálne auto! Pozrite sa k dvom domom 

na poštovej ulici, z ktorých vyteká odpadová voda priamo do rigolu vedľa cesty! 

     Najdôležitejšie o čo sa musíme spolu snažiť je prestať so znečisťovaním vôd a snažiť sa 

o čo najjednoduchšie a efektívne zadržiavanie dažďových vôd. Na zachytávanie dažďových 

vôd sú najlacnejšie a najefektívnejšie zemné kopané nádrže. Jednoduché jamy vystlané 

polyetylénovou fóliou s UV filtrom (modrý polyetylén). Dostať ju v záhradkárskych 

potrebách. Vlastnoručne kopaná nádrž o objeme 4m3 vystlaná PE foliou, ktorú mám na 

záhrade stojí 20€ - cena fólie. Tu vás možno napadlo, že ten, kto má bazén má výhodu. 

Správne! Toto zachytávanie vody je pre našu potrebu ale len doplnkové. Potrebujeme 

realizovať globálnejšie spôsoby zachytávania vody. Účinné a dlhodobé opatrenia sú:  

- výsadba čím väčšieho množstva stromov a kríkov, remízok a hájikov na čo najväčších 

plochách. Porasty nielen zadržiavajú vodu, ale spevňujú pôdu proti erózii a čo je pre Lehotu 

dôležité: pôsobia ako vetrolamy, znižujú vysušovanie. Stúpa význam takých druhov stromov, 

ktoré rastú v suchých oblastiach. Z ovocných stromov sú to najmä jedlé gaštany, orechy a iné 

semenoplodé stromy. Bolo by vhodné vysadiť najmä Starú horu kompaktným sadom, či 

lesom... 



- osievanie polí lucernou, obiloviny a kukuricu striedať s repkou a pod. Siať po vrstevniciach, 

aby zdržaná voda vsakovala lepšie do pôdy. Všimli sme si, že poľnohospodári často už ani 

neorú, sejú plytko to diskovanej pôdy...Pre pestovateľov zeleniny, hlavne vyššej zeleniny 

doporučujem najmodernejšie postupy: mulčovanie, prikrývanie sadby netkanými textíliami. 

Ale hlavne doporučujem využiť mykorhízne huby, ktoré dostať v kvalitnejších záhradkárskych 

predajniach. V predaji sú mykorhízy pre zeleniny, ale aj pre ovocné stromy. Napr gaštany bez 

mykorhíz rásť ani nebudú. Mykorhíza žije v symbióze s rastlinami, pripravuje živiny, ale 

hlavne zlepšuje hospodárenie s vodou. Ak nechcete kupovať, pre stromy vyhovuje aj pôda od 

koreňov buka a duba. Stačí zopár litrov zapraviť ku koreňom.Toto je jedna z nádejí na dlhšie 

prežitie. 

- Snažiť sa o opätovné použitie vôd. Nenechávajte si vyvážať žumpy, ale zoberte si na pomoc 

baktérie, ktoré dokážu nitrifikovať vodu (odstránia jej najväčšiu škodlivosť) a potom voda 

vôbec nesmrdí, stáva sa veľmi dobrým hnojivom hlavne pre trávnik, okrasnú zeleň, ovocné 

stromy. Samozrejme nie pre zeleninu. Už len kvôli psychickým zábranám ☺. Áno, je pravda, 

že takéto použitie nie je celkom podľa vodného zákona. Ale dokým nemáme kanalizáciu je 

toto použitie lepšie, ako vypúšťanie do potoka, či podzemia. „Roztiahnutím“ vody na veľkú 

plochu dosiahneme to, že rastliny živiny z vody použijú pre svoj rast a do spodných vôd sa 

znečistenie nedostane. Po takomto využití upravenej splaškovej vody ba ale toto všetko mal 

spáchnuť däžď, alebo zálievka čistou studničnou vodou. Samozrejme, že musíme myslieť na 

to, že užívanie antibiotík, používanie dezinfekčných prípravkov ako Domestos tieto užitočné 

baktérie zabíja a robíme zle nielen sebe, ale aj čistiarniam odpadových vôd. Dezinfekciu 

vykonávajme len veľmi malými množstvami, najlepšie handrou namočenou v roztoku, ktorú 

dáme do suchého odpadu. Najvhodnejšie vody na opätovné použitie sú splaškové vody – tzv. 

„čierne“. Sivé vody zo sprchovania a práčok sú tiež použiteľné. Vody z umývačiek riadu sú 

najagresívnejšie a sú najmenej vhodné na opätovné použitie. Umývačky riadu vznikli pre 

lenivých ľudí a hygienikov ☺. Nepochybujem o tom, že bežným umývaním riadu 

nedosiahnem čistotu riadu ako z umývačky. Lenže za tú čistotu zaplatím dva krát! Dokonca si 

dovolím zájsť vo svojich vyjadreniach ďalej: bolo by vhodné čiastočne sa vrátiť k suchým WC 

na záhrade. Žiadne splachovanie vzácnou vodou! V Lehotskom potoku v nedávnej minulosti 

žili raky. Práve preto, lebo neexistovali splachovacie záchody a myčky riadu. Krok späť? Áno! 

A prečo nie! Práve nedobré skúsenosti s nedovolenou manipuláciou splaškovou vodou túto 

tému potvrdzujú. Pri suchých záchodoch používaných aspoň cez leto eliminujeme vznik 

splaškových vôd.  

- Jednou možnosťou zvyšovania vlhkosti v našom mikroregióne je zriadenie kanalizácie 

a následne novej užitočnej mokrade – koreňovej čistiarni odpadových vôd. Na tomto 

projekte pracujeme, veríme, že sa bude dať realizovať. Jej prednosť je nielen v zadržiavaní 

vody, ale hlavne v efektívnom čistení splaškových vôd s minimálnym nárokom na el. energiu. 

Veľmi doporučujem aj využívať koreňové čističky pri rodinných domoch. Je to veľmi 

prijateľný spôsob čistenia bez zápachu a bez komárov. Nedajte sa odradiť ľuďmi, ktorí sú 

proti, lebo tomu nerozumejú! Na jedného člena rodiny potrebujeme cca 5m2 plochy. 



Samozrejme, že je to normálna vodná stavba, ako klasická ČOV a vyžaduje stavebné konanie, 

schvaľovanie... 

- Doporučuje sa v krajine všemožne robiť prekážky dažďovej vode na jej odtok z krajiny. Na 

druhej strane je potrebné vyčistiť cesty vode vtečenej do aglomerácií (miest a dedín) aby čím 

skôr mohla odtiecť, aby sa zabránilo povodňovým udalostiam. Obci by hodne pomohlo 

vybudovanie poldra pred diaľničným mostom. Nielen preto, že polder (zemná hať) by 

zadržiavala prudké lejaky, ale hlavne tam by dochádzalo k intenzívnemu vsakovaniu vody do 

podzemia a k zvýšeniu hladiny spodných vôd, zlepšeniu vodnej bilancie aj kvality vôd 

v studniach. Táto myšlienka tu existuje, existuje návrh tohto poldra, je potrebné ho 

realizovať. Z hľadiska nepriaznivého klimatického vývoja by toto malo byť jednoznačnou 

prioritou napriek tomu, že sa čaká na zmeny v správe pôdneho fondu. Príroda nepočká. To 

celkom určite.  

 

- Doporučuje sa chov malých hospodárskych zvierat, ktoré majú nižšie nároky na vodu. 

Sliepky, zajace, kozy a ovce. Tieto zvieratá majú nižšie nároky na vlahu (zelené krmivo...) 

a predstavujú veľmi prijateľný zdroj mäsa do budúcnosti. Dôvod: chov vyšších zvierat je 

náročný na vlahu, použitie vody. Ich chov bude čoraz problematickejší. Veľmi je potrebné 

rozmnožiť chov včiel, pretože počty včelstiev drasticky klesajú a bez včiel bude život na Zemi 

takmer nemožný. Hovorí sa, že keď umrie posledná včela, do 4 rokov umrie aj posledný 

človek. 

- Doporučuje sa kvôli šetreniu energiou podstatne viac využívať slnečné kolektory na ohrev 

vody, vykurovanie. Využívať teplo Zeme na ohrev, ale aj chladenie. V hĺbke 1,5 m je takmer 

konštantná teplota 10 stupňov Celsia. Cca 30 m potrubia zakopaného do zeme a nasávať 

v lete do domu cez toto potrubie vzduch znamená mať najlacnejšiu klimatizáciu. 

Samozrejme, cez výmeník tepla vzduch/vzduch. Kvôli hubám a baktériám, ktoré sa v tomto 

potrubí pomnožia. Takto podobne dodnes funguje klimatizácia v Knósskom paláci na Kréte. 

Tento palác vznikol cca r. 1750 pnl. ! Tepelné izolácie budov sú samozrejme dôležité 

naďalej...nielen pre zimné obdobie, ale hlavne proti prehrievaniu v lete. 

     Uvedomujem si, že všetky odporučenia znamenajú investície. Jem ovšem na nás, ako sa 

rozhodneme, čomu dáme prednosť. Ide v tejto chvíli doslova o to, dokedy bude územie našej 

obce obývateľné a využiteľné tak ako sme zvyknutí a ako si akiste želáme všetci. Je na vás, či 

prijmete moje slová. Ja viem, čo sa stane. Prognózy toho, čo sa dnes deje s klímou sú staré 

najmenej 20 rokov. A verte mi, že globálne otepľovanie spôsobuje nielen topenie ľadovcov, 

ale aj zvyšuje výpar. Atmosféra postupne bude vlhšia a spôsobí, že na povrch Zeme dopadne 

menej svetla – tepla. Perióda bude pokračovať v ďalšej dobe ľadovej. Svojou činnosťou sme 

spôsobili, že sa výrazne skrátila perióda medzi dobami ľadovými. Zem nám zráta to, ako sme 

jej ubližovali. Smutné je, že to zráta našim vnukom, ktorí za nič nemôžu a komfort ich 

pripraví o schopnosť prežitia. Táto téma je smutná ako dnešný trend vývoja klímy. Úspešne 



bola politikmi spochybňovaná a zosmiešňovaná. Dnes sa už konštatuje, že je neskoro... Ja 

viem, je ťažké pripustiť, že toto všetko je pravda a toto sa stane. Ale my dnes môžeme urobiť 

len jedno: pripraviť sa na túto budúcnosť čo najlepšie.  

Alan Dolog 

Ekológ obce Lehota 

 


