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Život z chemického hľadiska znamená schopnosť 
buniek získať dostatočné množstvo energie, čo 

závisí od schopnosti prijímať a vydávať energiu. Mať 
dostatok energie pre život znamená mať vyriešenú 
základnú otázku – otázku prežitia. Byť schopný prežiť 
v daných podmienkach a odovzdať život nasledujúcej 
generácii. Tak, ako je to na bunkovej úrovni, tak to 
funguje aj vo svete rastlín a živočíchov, vo svete, v 
ktorom žije aj človek. Ak ľudstvo vyrieši otázku energie, 
nebude mať prakticky žiadnu veľkú prekážku vo 
svojom rozvoji a rozvoji svojich technických možností. 
Do tej doby sa ale musíme zaoberať otázkou, odkiaľ 
zobrať energiu potrebnú pre človeka, lepšie povedané 
„odkiaľ zobrať dostatočné množstvo zdrojov energie 
pre človeka tak, aby jej získavanie a využívanie zároveň 
neohrozovalo biodiverzitu a životné prostredie.“  

V súčasnosti sa stále viac vydávame na dobrodružnú 
cestu nových objavov, niekedy aj netradičných zdrojov, 
ktoré znamenajú nielen pokrok, ale v konečnom 
dôsledku oveľa väčší, bezpečnejší a trvalejší zdroj ako 
fosílne palivá. Nevieme, ako dlho potrvá, kým objavíme 
taký zdroj energie, ktorý nám zaručí jej dostatok a 
pri využívaní ktorého nebudeme drancovať prírodu. 
Existuje vôbec taký zdroj energie - zdroj bez rizika, 
zdroj, pri ktorom by sa neničila príroda a jej zložky?

V 20. storočí sa priemerná teplota zemského povrchu 
zvýšila o 0,6 °C. Toto zvýšenie je najvyššie zaznamenané za 
posledných 1000 rokov

Priemerná teplota zemského povrchu je dnes 15 °C. 

  Viete, že...?  Viete, že...?

VÍZIA  
A BUDÚCNOSŤ  

Ktorá energia je najlacnejšia? 

Aké ďalšie zdroje energie z vesmíru by mohol človek 
využívať vo svoj prospech bez toho, aby poškodzoval 
svoje životné prostredie? Opíšte aj technológiu, 
ktorou by túto energiu získaval.

Na A3 nakreslite a popíšte svoju vlastnú predstavu, 
ako bude vyzerať svet o 50 rokov a aké zdroje energie 
bude ľudstvo využívať pre svoje potreby.

Zostavte rebríček vyspelých krajín, ktoré najviac 
využívajú obnoviteľné zdroje energie. O akých 

zdrojoch konkrétne hovoríme?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Vízia mesta budúcnosti



vízia a budúcnosť 3 

Energetické ostrovy (Energy Islands)  predstavujú asi najkomplexnejšiu víziu využívania obnoviteľných zdrojov 
energie. Veľké umelé ostrovy vybudované človekom budú lokalizované na vhodných miestach (z hľadiska morských 

prúdov, slnečného žiarenia a energie vetra) našej planéty - na mori. Budú schopné využívať rôzne zdroje energie od 
slnečnej, veternej, cez energiu morských vĺn a morského prúdenia až po energiu pretekajúcej (prečerpávanej) morskej 
vody. Takéto plávajúce energetické oázy by vedeli vyrábať  energiu takmer nepretržite. Asi najväčšou prekážkou pre 
výrobu takýchto energetických 
ostrovov, okrem ceny, je aj problém 
estetického „znetvorenia“ morí a 
oceánov. Tak ako veľké elektrárne pre 
využitie veternej energie, kde až 100 
m vysoké turbíny výrazne zasahujú a 
narúšajú okolité prírodné prostredie, 
tak aj tieto ostrovy budú nepriaznivo 
ovplyvňovať pobrežné vody 
kontinentov v tropických oblastiach, 
či v turistických destináciách. Preto 
výraznú úlohu opäť budú zohrávať 
racionalita, cit a architektonické 
návrhy týchto ostrovov, aby zapadli do 
rázu okolitej krajiny a nepôsobili príliš 
rušivým dojmom.

Dnes už vieme, že energia sa na Zemi vyskytuje 
v rôznych zdrojoch a v rôznej forme. Je len 

potrebné ju vedieť čo najefektívnejšie využiť tak, 
aby sme z nej mali úžitok a minimálne straty. 
Rôzne zdroje obnoviteľnej energie pozná ľudstvo 
už dlhé stáročia, menia  a zdokonaľujú sa len 
technológie jej využívania. Energia vetra, vody, 
slnečného žiarenia a ďalšie sú pojmy, ktoré nie sú 
nové ani prevratné. Využívame ich už od dávnych 
čias, napríklad pri doprave (plachetnice), na 
uľahčenie výrobných postupov (mlyny) a pod. Je 
preto logické, že ľudstvo za tú dobu zdokonalilo 
jej získavanie a využívanie a počíta s týmito 
zdrojmi aj do budúcnosti. K jednej z najnovších 
technológií a vízií do budúcnosti môžeme preto 
zaradiť kombináciu využívania rôznych druhov 
obnoviteľných zdrojov a ich sústredenie na jedno 

miesto. 

Energetický ostrov - zdroj energie budúcnosti?

ENERGETICKÉ 
OSTROVY  
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ENERGIA MORSKÉHO 
PRÚDENIA A VĹN  

Oproti vyššie spomínaným energetickým ostrovom, 
ktoré sú takpovediac hybridné a využívajú rôzne 

obnoviteľné zdroje energie nad morskou hladinou aj 
pod ňou, existujú aj špecializované, ktoré sú „schované“ 
pod hladinou mora. Tie využívajú energiu morských 
prúdov a vĺn na výrobu elektrickej energie. Sú ukotvené 
na morskom dne, a preto sú pre človeka prijateľnejšie z 
estetického hľadiska. Zariadenie pracuje v hĺbke od 30 
– 45 m a je  navrhnuté tak, aby v prípade veľkých vĺn a 
nárazov nebolo poškodené. Elektráreň tvoria veľké vejáre 
a listy (rôznych tvarov) uchytené na čape v blízkosti dna. 
Morské prúdenie a vlnobitie rozhojdáva tieto listy, ktoré 
odovzdávajú kinetickú energiu hydraulickému systému 
na výrobu elektrickej energie. Pomocou kábla je energia 
distribuovaná na zemský povrch. Ani prevádzka týchto 
zariadení nie je bezproblémová - ich hustota napríklad 
narúša podmorský svet, alebo pre obmedzenie porúch 
musia byť realizované opatrenia proti nárazu, poškodeniu 

veľkými plavidlami či morskými živočíchmi.

Využívanie energie vody na pohon je veľmi staré a 
siaha ďaleko do minulosti. Vodou poháňané kolesá, 
nahradzujúce namáhavú prácu, ľudstvo používalo od 
nepamäti. Prvá zmienka o takýchto zariadeniach sa 
objavila u starých Grékov cca  4000 rokov pred n. l. 
Gréci používali energiu vody hlavne na mletie obilia.

Prvá prílivová elektráreň bola postavená v Anglicku v 
r. 1913, ďalšia vo Francúzsku v ústí rieky Rance, už v 
r. 1967 zásobovala celé mesto s 300 000 obyvateľmi.

Energia morských vĺn pochádza zo Slnka. Po dopade 
na Zem sa táto energia mení na vietor a vzdušné 
prúdenie, ktoré potom následne dodáva silu morským 
vlnám. Ide o energiu, ktorá aj po prekonaní veľkej 
vzdialenosti nestráca silu (ide asi o 70MW/km). Vlny 
vytvorené búrkou uprostred Atlantického oceánu  
takto putujú k pobrežiu Európy takmer bez  straty 
energie. Energia sa sústreďuje pri hladine vody a 
väčšina z nej je unášaná v hĺbke do 50 metrov. Z toho 
plynie, že ide o veľmi silný obnoviteľný zdroj energie, 
ktorý je omnoho stabilnejší ako ostatné obnoviteľné 

zdroje.

  Viete, že...?

Kedy bola skonštruovaná 1. vodná turbína?

Aké sú riziká veľkých vodných elektrární, ktoré si vyžadujú 
vybudovanie veľkých priehrad?

  

Otázky:
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Vodík bude s najväčšou pravdepodobnosťou zdrojom 
energie budúcnosti. Predstavuje zdroj, ktorý ponúka 

riešenie pre energetickú stabilitu budúcich generácií. Dá 
sa ním úplne ekologicky zabezpečiť globálne zásobovanie 
energiou bez vyčerpania zdroja, pretože ho je dostatok. 

VODÍK, ZDROJ ENERGIE 
BUDÚCNOSTI  

• tvorí prevažnú časť hmoty vo vesmíre (až 98 %),
• je najjednoduchší zo všetkých chemických prvkov,  
 bez farby, zápachu, chuti a je 14krát ľahší ako  
 vzduch; skvapalnieva pri -252,9 °C,
• v reakcii s kyslíkom je spaľovaný iba na vodu, pričom  
 sa uvoľňuje energia; táto chemická reakcia  
 neprodukuje žiadne emisie, ako napríklad v prípade  
 uhlíka (spaľovanie fosílnych palív),
• vodík je teda čistý a zároveň veľmi spoľahlivý zdroj  
 energie.

Problémom je, že vodík sa v prírode prakticky nikdy 
nevyskytuje samostatne!  Nájdeme ho iba v zlúčeninách 
s inými prvkami. Najčastejšie zlúčeniny tvorí s uhlíkom vo 
forme zemného plynu a s kyslíkom vytvára vodu. Aby ho 
bolo možné využiť, musí byť izolovaný.

Dnes sa vodík získava najmä z úpravy zemného plynu, 
tzv. elektrolýzou. Pri nej sa voda rozloží na svoje základné 
častice (vodík a kyslík). Takto je možné dostať čistý vodík, 
bez veľkých strát a vstupných finančných nákladov.  

Fakty o vodíku

Autá budúcnosti budú pravdepodobne 
na vodíkový pohon
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V súčasnosti sa celosvetovo vyrába ročne asi 45 
miliónov ton vodíka, čo by stačilo na pohon 250 
miliónov vozidiel.

Nová generácia ponoriek Nemeckého spolkového 
námorníctva bude na svoj pohon využívať práve 

vodík.

  Viete, že...?

Vymenujte zdroje energie, ktoré využívate vo svojej 
obci (meste) a tie ktoré by ste využívať mohli. 
Roztrieďte ich na obnoviteľné a neobnoviteľné. 
Vymenujte prípadné technické problémy, ktoré bránia 
v ich využívaní, načrtnite ich riešenie. Zamerajte sa 
hlavne na také zdroje, ktoré sa vyskytujú čo najbližšie 
k vašej obci (mestu), prípadne tie, ktoré by znamenali 
energetickú sebestačnosť obce (mesta). Nakreslite 
a popíšte schematický náčrt získavania, spracovania 
tohto zdroja, produkciu energie a jej distribúciu do 

vašich domácností. 

  

Úlohy:

Predstavujú základ získavania energie v budúcnosti. V nich sa vodík a kyslík spája do zlúčeniny a uvoľňuje sa pri tom 
veľké množstvo energie. Pri tomto procese nevznikajú žiadne škodlivé látky, ale čistá voda. 

Problémy, ktoré je potrebné vyriešiť

Využívanie vodíka ako celosvetového zdroja energie a jeho využívanie v priemysle a domácnostiach v dnešnej dobe 
naráža na tieto problémy:

• je treba nájsť vhodné a ekonomické technológie 
na jeho izoláciu, uskladnenie a distribúciu, aby bol 
dostupný, ako pre priemysel, tak aj pre obyvateľstvo,

• vybudovať potrebnú infraštruktúru pre jeho 
distribúciu (s tým súvisí  aj potrebná zmena 
súčasných rozvodových sietí, čo si vyžiada veľké 
finančné investície),

• nájsť finančne prijateľné technológie na izolovanie 
vodíka (napríklad elektrolýza) tak, aby tento proces 
bol ekonomicky návratný.

Palivové články využívajúce vodík

Čerpacia stanica na vodík

Čerpacia hadica na tankovanie vodíka 
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ENERGIA  
SLNEČNÉHO VETRA

V súčasnosti už existujú prvé výpočty a návrhy 
technológií, ktoré by slúžili na zachytávanie a 

prepravu tejto energie z vesmíru na našu planétu. 
Najideálnejším riešením by bolo vytvoriť „plachtu“ 
na zachytávanie slnečného vetra. Plachta by bola 
umiestnená vo vhodnej vzdialenosti od Zeme aj 
Slnka. Rozmer jednej strany sa odhaduje asi na 
8 400 km. Jedna takáto plachta  by bola schopná 
produkovať až 1 miliardu gigawatov energie. 
Fungovala by približne ako veterný mlyn, ktorý by 
bol poháňaný spomínaným slnečným vetrom a 
produkoval by veľké množstvo energie. 

Zachytávanie slnečného vetra

Počas roka dopadne zo Slnka na Zem asi 10 tisíckrát 
viac energie, ako je ľudstvo za rovnaké obdobie schopné 
spotrebovať. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na 
územie Slovenska je asi 200-krát väčšie, ako je súčasná 

spotreba primárnych energetických zdrojov u nás.

  Viete, že...?

Slnečný vietor vychádza vo všetkých smeroch od Slnka rýchlosťou v rozmedzí zhruba od 300 až viac ako 1000 km/s, 
počas krátkodobých intervalov. Je to horúca plazma, ktorá vzniká v dvoch režimoch. Je však zložený hlavne z nabitých 

častíc: protónov, elektrónov a malého podielu hélia a  iónov ťažkých prvkov. Energia slnečného vetra je zdroj, ktorý by 
mohol uspokojiť všetky potreby ľudstva. Tento zdroj energie  je zatiaľ úplne nevyužitý, nakoľko ľudstvo ešte nedisponuje 
technológiami na jej zachytávanie v takom množstve, aby mohlo pokrývať svoju spotrebu energie. Najväčšou prekážkou sa 
javí nedostatočné technické vybavenie pre inštaláciu takéhoto zariadenia vo vesmíre. No je potrebné vyriešiť aj veľké straty 
energie pri prenose na také veľké vzdialenosti pomocou laserových lúčov a materiálov dostupných v súčasnosti. Je však 
veľmi prospešné vedieť aj o takýchto možnostiach a zdrojoch energie, zdrojoch mimo planéty Zem. 
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Pri koncipovaní  nových vízií a stratégií do budúcnosti sa čoraz viac 
aj architekti upínajú k tomuto zdroju energie, venujú mu veľkú 

pozornosť a pripravujú sľubnú budúcnosť. Svetlo sveta tak uzreli 
prvé koncepcie inteligentných solárnych diaľnic, ktoré majú priamo 
v asfalte zabudované fotovoltaické články. Ďalšie štúdie zachádzajú 
ešte ďalej a cesty sú tvorené práve solárnymi panelmi, bez asfaltu. 
Môžeme si to predstaviť tak, že v budúcnosti budú autá jazdiť akoby 
po slnečných kolektoroch so špeciálnym povrchom. Takéto cesty by 
v budúcnosti mali byť nielen oveľa bezpečnejšie (energia sa bude 
využívať na osvetlenie značiek aj samotných ciest), ale ráta sa s oveľa 
väčšou produkciou energie, ktorá bude dodávaná z ciest priamo do 
rozvodných sietí. Ešte ďalej zachádzajú štúdie, ktoré navrhujú cesty 
stavať priamo zo slnečných kolektorov, no aj protihlukové bariéry 
v mestách by nemuseli byť pasívne a tvorené betónom, či sklom, 
ale práve panelmi slnečných kolektorov. Tisíce kilometrov ciest sa 
tak stanú jednou veľkou slnečnou elektrárňou, ktorá bude pokrývať 
energetické potreby ľudstva. Je teda pravdepodobné, že slnečné 
elektrárne dnes vznikajúce na zelenej lúke či poľnohospodárskej 
pôde budú jedného dňa nahradené aktívnymi cestami a pôda 
dôležitá pre obživu obyvateľstva bude opäť slúžiť k produkcii 

potravín.

Nápady na využitie slnečnej energie

Rozdeľte sa do dvoch skupín a diskutujte o výhodách, nevýhodách  a 
budúcnosti neobnoviteľných a obnoviteľných zdrojov energie.

  

Úlohy:

To, že slnečná energia má pre ľudstvo veľký 
význam, vieme už dávno. Život na Zemi 

by bez nej nebol možný. Dnes vieme, že tento 
zdroj je pre človeka prakticky nevyčerpateľný. 
Najväčší rozmach jeho využívania človeka 
ešte len čaká. Aj v súčasnej dobe existujú 
technológie  na využívanie slnečnej energie, 
ktoré poznáme pod pojmom fotovoltaické 
články, alebo slnečné kolektory. Nie je už nič 
zvláštne mať na streche verejnej budovy, 
obytného domu, či vedľa bazéna panely na 
výrobu energie zo Slnka. Asi prvýkrát sme sa 
s týmto zariadením stretli pri kalkulačkách 
na slnečnú energiu, ktoré svojho času 
predstavovali revolučnú novinku. Dnes 
poznáme nabíjačky mobilov, tabletov, hodinky 
na slnečnú energiu. Teplá voda s ich pomocou 
je takmer zadarmo. Slnečné elektrárne 
stretávame vedľa ciest pri jazde autom. No 
zdá sa, že ani tieto riešenia nie sú celkom 
vyčerpané, pretože už sú na svete novinky ako 
energeticky aktívne okná (okná, ktoré vyrábajú 
energiu zo Slnka – tá sa následne dá využiť 
na vykurovanie domácnosti, alebo ako zdroj 
elektrickej energie). Ale všetko nasvedčuje 
tomu, že toto je len začiatok rozvoja využívania 
tohto nevyčerpateľného zdroja energie. 

ENERGIA  
SLNKA  
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Otázka dostatku energie pre ďalšie generácie nie je problémom len vedcov, energetikov, fyzikov či chemikov. Čoraz viac 
sa touto otázkou zaoberajú aj samotní architekti. Dobre navrhnutá stavba vie ušetriť veľké množstvo energie,  dokonca 

existujú riešenia, kedy budova „vie“ využívať aj energiu ľudí  a zvierat, ktoré sa nachádzajú v nej. Dnes už nie sú ničím 
zvláštne pojmy ako energeticky úsporná stavba, či pasívna budova. Už len správnou orientáciou budovy a rozvrhnutím 
interiérových prvkov a izieb voči svetovým stranám a použitím správnych stavebných materiálov je možné ušetriť  40 - 60% 
energie.

Mnohé architektonické štúdiá ponúkajú veľmi 
prepracované a dômyselné vízie celých miest, 

ktoré v budúcnosti poskytnú ľudstvu nové možnosti na 
bývanie, prácu aj relax v jednom. Zároveň ich riešenia 
predstavujú viac či menej uskutočniteľné riešenia pre 
získavanie a lepšie využívanie energie z vetra a vzdušných 
prúdov, slnečného žiarenia, či z energie morských 
prúdov a vĺn. Niektoré sú zatiaľ nepredstaviteľné, 
keďže nedisponujeme potrebnou technológiou, no 
väčšinou sú ich tvorcovia presvedčení, že človek pri 
svojich rýchlych objavoch v oblasti techniky, nových 
materiálov a aj nanotechnológiách, raz bude schopný 
tieto vízie uskutočniť.  Viacerí architekti dokonca 
pri plánovaní nových miest pre ľudstvo počítajú aj s 
veľkými prírodnými katastrofami, akými sú roztopenie 
ľadovcov a zvýšenie hladiny morí, rozširovanie púšti, či  

 

 
pád meteoritu a pod. Na svete sú preto koncepty 
miest, kde nie sú len pokryté energetické nároky pre 
ľudí, ale tieto mestá dokonca tvoria akýsi samostatný 
ekosystém. Tento je do istej miery uzatvorený od 
zvyšku sveta, no zároveň poskytujúci všetky potrebné 
podmienky pre život ľudí, rastlín aj živočíchov. Ide 
najmä o samostatnosť v produkcii potravy, či dokonalú 
filtráciu vody a vzduchu. Mnohé z týchto vízií sú 
navrhnuté ako plávajúce na vodnej hladine jazier, morí 
a oceánov, keďže sa predpokladá, že zvyšovanie počtu 
obyvateľstva zapríčiní, že súš bude trvalo osídlená 
a z dôvodu zachovania aspoň zvyškov prirodzeného 
prostredia (lesov, lúk, pohorí a pod.) sa jediným 
možným útočiskom a priestorom na osídlenie stanú 
moria a oceány. Voda ako elementárny prvok pre život 
v týchto mestách plní významnú úlohu nielen ako zdroj 
energie, ale aj chladiaceho média.

Moderné vízie miest

ENERGIA  
V ARCHITEKTÚRE  
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Ultima Tower/Sky City – Mesto v oblakoch je jednou z mnohých štúdií, ktoré riešia problematiku nárastu počtu 
obyvateľstva. Mesto je navrhnuté v tvare veže vysokej viac ako 3 km so základňou širokou viac ako 1,5 km. Ráta 

s vytvorením vhodných životných podmienok pre  milión obyvateľov. Mesto by malo poskytovať všetky podmienky 
potrebné pre život, vrátane umelo vytvorených kopcov, riek, jazier. Stáť by malo na jazere, ktorého vodu by využívalo 
jednak ako zdroj pitnej vody, ale aj ako chladiace médium. Voda by sa vyvádzala po konštrukcii do najvrchnejšej časti a 
následne by gravitáciou voľne padla až na zem, pričom by sa využívala jej kinetická energia. Časť vody by bola využívaná 
na vytvorenie umelých riek, potokov a jazier, časť by bola veľkými pasívnymi solárnymi systémami ohrievaná a využívaná 

na rôzne účely. Veža je navrhnutá tak, aby 
slnečné svetlo dopadalo priamo do stredu 
kužeľa. Pomocou veľkých zrkadiel by bolo 
potom distribuované rovnomerne na všetky 
úrovne a podlažia. Dostatok energie pre celé 
mesto by  zabezpečovali pasívne solárne 
panely, energia vody, vodíka a veterných 
mlynov zabudovaných v konštrukcii budovy, 
využívajúcich vzdušné prúdenie. Pozitívom 
by teda bolo, že v meste by sa nenachádzali 
žiadne spaľovacie motory, ako ich poznáme 
dnes. O príjemné klimatické podmienky by 
sa postarali stromy a rastliny, ktoré by na 
rôznych úrovniach tvorili celé lesy a lúky 
ako v reálnej prírode.

Záchranu pred extrémnym oteplením majú ľudstvu poskytovať mestá vznášajúce sa na mori. Takéto mesto svojím 
dizajnom pripomína kvet lekna. Nie je to náhoda, dizajnéri sa nechali inšpirovať práve touto vodnou rastlinou, 

ktorá sa vznáša na hladine vody. Návrh rieši otázku bývania pre 50 000 ľudí v prípade, že by došlo vplyvom klimatických 
zmien k takému otepleniu, že by sa na niektorých kontinentoch už nedalo existovať. Život sa potom pravdepodobne 
presunie do pobrežných vôd morí a oceánov. Mestá majú byť navrhované tak, aby nielenže vytvárali nulové znečistenie 
životného prostredia, ale dokonca, aby mohli využívať aj nadbytočný C02 z atmosféry pomocou vrstvy oxidu titaničitého. 
Mestské kolónie budú energeticky sebestačné, ba čo viac, mali by vyprodukovať viac energie ako spotrebujú! Ráta 
sa najmä s využívaním vodnej, slnečnej 
a veternej energie. Samozrejmosťou 
bude aj prílivová elektráreň, využívanie  
osmotickej energie, či energie z 
biomasy. Umelé prírodné prostredie 
(kopce, lesy a lagúny) sú navrhované 
nad hladinou vody, zatiaľ čo obytné časti 
a život jeho obyvateľov je sústredený 
pod morskou hladinou. Dokonca sa 
počíta s možnosťou pohybu týchto 
miest po oceáne, podľa toho, ako ich 
budú unášať morské prúdy. Mestá by 
tak mohli samovoľne plávať napríklad 
od rovníka k severnému pólu, tak ako 

prúdi Golfský prúd. 

Ultima Tower/Sky City

Lilypad  - plávajúce mesto
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Toto mesto je navrhnuté pre Južnú Kóreu a malo by sa vybudovať južne od hlavného mesta Soul. Inšpiráciou pre 
dizajn a celkové architektonické riešenie boli termitiská z voľnej prírody a ich prepracovaný systém konštrukcie a 

ventilácie. Mesto má zabezpečovať plnohodnotné pracovné, relaxačné  a obytné prostredie pre 77 000 obyvateľov. Je 
navrhnuté v tvare veží.  Podlažia budú vysadené bohatou vegetáciou, ktorá má za úlohu vytvárať vhodné podmienky 
pre život, ako napríklad zlepšovať klímu mesta, pomáhať k znižovaniu spotreby energie, či lepšiemu využívaniu vody. 
Aj toto mesto  by malo byť energeticky sebestačné s využitím obnoviteľných zdrojov, ako je veterná, slnečná energia 
a energia biomasy.

Gwanggyo – Centrum zelenej energie

Je podľa vás reálne, že ľudstvo v budúcnosti začne osídľovať moria a oceány? Odôvodnite svoju odpoveď.

Ak by ste mali možnosť vybrať si, ktorý zdroj energie by ste si vybrali a využívali a prečo?

Porovnajte využívanie energie z obnoviteľných zdrojov na  Slovensku so susednými krajinami.

Zistite, ako sa likviduje vyhorený jadrový odpad z jadrových elektrární.

Oboznámte sa s problematikou veterných elektrární. Preštudujte si jej klady a zápory. Bolo by možné využívať tento zdroj 
energie pre vašu obec (mesto)?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:



12 vízia a budúcnosť

Vyplňte tabuľku „Energia generácií“, do ktorej zapíšete využívanie energie a technického pokroku. Pri jej vypĺňaní požiadajte 
o spoluprácu svojich starých rodičov a rodičov (prípadne ich rovesníkov). Zapíšte využívanie energie, keď boli vo vašom 
veku (10-15 rokov)!  Doplňte ďalšie pre život dôležité činnosti do tabuľky.

  

Úlohy:
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Väčšina prognóz nasvedčuje tomu, že fosílnych palív na našej Zemi už ubúda a vystačia len na niekoľko desiatok 
rokov. Do popredia sa dostáva využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Viete, aký potenciál má krajina vo 
vašom okolí na ich využitie? Leží vaša obec na otvorenom priestranstve, kde takmer každý deň fúka silný vietor? 
Vyviera neďaleko termálny prameň, alebo tečie rieka? Zistite, aké sú predpoklady na využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie  (OZE) práve na vašom území.

Skúste zistiť, či boli robené prieskumy a merania týkajúce sa potenciálu krajiny v katastrálnom území  samosprávy 
na využívanie OZE. Ak áno, akých zdrojov energie sa týkali a aké boli výsledky? Do poznámok v záznamovej 

karte stručne uveďte, či boli zistené napr. vhodné/nevhodné podmienky.

Lokálny bioindikátor
Potenciál krajiny z hľadiska využívania zdrojov energie

Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

PROJEKT: VÍZIA A BUDÚCNOSŤ
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Na stránke SHMÚ www.shmu.sk v časti model ALADIN vyberte najbližšie miesto s dostupnými údajmi k vašej 
obci/mestu, pokiaľ sa údaje neposkytujú priamo pre vašu samosprávu (miesto možno vybrať kliknutím na 
šípku a postupným rolovaním, alebo po kliknutí na šípku a písaním názvu bez diakritiky). 

Následne si v okienku „predpoveď z“ kliknutím na šípku vyberte údaje za predchádzajúci deň (od 00 hod.).

1. Veterná energia
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V piatom grafe zobrazenej stránky – Rýchlosť a nárazy vetra v 10 metroch nad povrchom (m/s) podľa modrej 
krivky zaznačte do záznamovej karty najnižšiu a najvyššiu rýchlosť vetra za sledovaných 24 hodín a vypočítajte 
jej priemer. Takto spracujte údaje počas 92 dní. 

Ak zistíte, že priemerná rýchlosť vetra vo vašom území bola vyššia ako 4 m/s po dobu menej ako 30 dní, vaše 
územie nie je vhodné na využívanie tohto druhu energie a za veternú energiu Vaše hodnoty (percentá) do 
celkového výpočtu nebudú započítané. Aj toto môžete uviesť do poznámky.

Odborníci totiž tvrdia, že územie má teoretické predpoklady na využívanie veternej energie vtedy, pokiaľ je 
tu viac ako 82% dní z roka priemerná rýchlosť vetra minimálne 4 m/s. Na to, aby sa dalo reálne uvažovať o 
využívaní veternej energie, je potrebné, aby v priebehu roka počas 300 dní dosahovala rýchlosť vetra aspoň 
4m/s.

Výsledné percento získame dosadením vami zistenej hodnoty x (väčšej ako 30) do nasledujúceho vzorca: 100 
– [ 100*(92-x)/30)] Výsledok zapíšte do záznamovej karty. Získate tak hodnotu čiastkového percenta 1.

Ak sa vo vašom území využíva veterná energia, ohodnoťte, na akej úrovni sa podľa vás využíva. Každej úrovni 
prislúcha hodnota čiastkového percenta 2.

Ak je to relevantné, obidve čiastkové percentá spriemerujte a zapíšte do záznamovej karty.
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Vzhľadom k tomu, že využitie slnečnej energie a budovanie solárnych polí na ornej pôde alebo lúkach je 
kontroverznou témou, zamerajte sa na potenciál súkromného využitia – na strechách domov a obytných budov.

Budete zisťovať potenciál využitia slnečnej energie vo vašom meste/obci. Množstvo dopadajúceho slnečného 
žiarenia a potenciál premeny tohto žiarenia na elektrickú energiu sa na Slovensku pohybuje v rozmedzí približne 
od 1000 do 1500 (kWh/m2). 

Ako je na tom vaša obec/mesto?

Na http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php zadajte názov svojho mesta/obce (1.) a kliknite na 
„Search“ (2.). Uistite sa, že vpravo hore je modrým vysvietené „PV Estimation“  (3.), kliknite na prerátať = 
„Calculate“ (4.).

Zobrazí sa vám tabuľka, v ktorej sa v pravom dolnom rohu zobrazí hodnota, ktorá predstavuje priemerné 
množstvo dopadnutého slnečného žiarenia na zem za jeden rok a ktorú môžu solárne panely využiť na premenu 
= výrobu elektrickej energie (5.).

  

2. Slnečná energia

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Zistenú hodnotu zapíšte do záznamovej karty. Ak je hodnota nižšia ako 1100 alebo dokonca 1000 (kWh/m2), 
tak vaše sledované územie nie je vhodné na využívanie solárnych systémov k výrobe elektrickej energie a do 
celkového výpočtu sú údaje nebudú zarátavať.

Získanú hodnou (y) dosaďte do Záznamovej karty a následne prerátajte vo vzorci:
100 – [ 100*(1500-x)/421)]

Výsledkom bude číselný údaj, na koľko percent je vaše sledované územie vhodné na využívanie tohto 
obnoviteľného zdroja energie.

Ak získate hodnotu nad 1350 (kWh/m2), zistite, aká je vo vašej obci/meste úroveň využívania slnečnej energie.

Ak je to relevantné, obidve čiastkové percentá spriemerujte a zapíšte do záznamovej karty.

Podobne ako o predchádzajúcich zdrojoch energie tak aj o energii vody ste sa niečo dozvedeli v projekte „Zdroje 
energie“. Slovensko má veľa riek, ktoré majú vysoký potenciál pre budovanie malých vodných elektrární.

Zistite, či sa nachádza v blízkosti vášho bydliska rieka, ktorá je vhodná na budovanie takýchto elektrární. Na 
obecnom úrade alebo podľa informácií získaných z internetu či iných zdrojov zistite, aké podmienky musia byť 

splnené pre to, aby sa vôbec dalo uvažovať o takomto zdroji energie.

3. Vodná energia

Podľa geotermálnej mapy Slovenska zistite, či sa vaša obec/mesto nachádza vo vymedzenej geotermálnej 
oblasti, ktoré sú označené oranžovou farbou.

Ak sa vaše územie nenachádza vo vymedzenej geotermálnej oblasti, tak tieto hodnoty nebudú vstupovať 
do celkového výpočtu. Ak sa nachádza, tak zistite s dostupných zdrojov, ako je táto energia využívaná podľa 

nasledujúcej tabuľky:

4. Geotermálna energia
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Potenciál nášho územia z hľadiska súčasného a budúceho využívania obnoviteľných zdrojov energie je na 
úrovni.......................%

Celkové vyhodnotenie pre všetky 4 druhy obnoviteľných zdrojov energie
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Záznamová karta 1 - Veterná energia
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Záznamová karta 2 - Slnečná energia

Záznamová karta 3 - Vodná energia
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Záznamová karta 4 - Geotermálna energia

POUŽITÉ ZDROJE:

http://www.treehugger.com/corporate-responsibility/new-study-predicts-

us-energy-future-45-new-nuclear-reactors-100-million-plug-in-electrics-and-

more.html

http://www.alternative-energy-news.info/solar-wind-power/

http://www.getit.org/energy-islands-news/

http://www.gesc.sk/wp-content/uploads/2014/09/Dovody-a-moznosti-

akumulacie-elektrickej-energie-v-suvislosti-s-rozsirenim-obnovitelnych-

zdrojov-energie-a-porovnanie-dostupnych-technologii.pdf

http://archive-sk.com/sk/a/airproducts.sk/2012-10-25_518400_14/Plyny_

vo_f_318_a%C5%A1iach_8212_Air_Products_Slovakia_s_r_o/

http://www.sciencedaily.com/releases/2010/04/100414083539.htm

http://www.biopowersystems.com/biowave.html

http://www.tdrinc.com/ultima.html

http://inhabitat.com/lilypad-floating-cities-in-the-age-of-global-warming/

lilypad-floating-cities-biomimicry-inspired-city-lilypad-floating-city-global-

warming-solution-rising-seas-concept-refugee-city-climate-refugee/

http://inhabitat.com/gwanggyo-city-center-by-mvrdv/
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