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ABSTRAKT  
Článok je zameraný na možnosti environmentálneho využitia krajín pre na základe ich polohy, 

teplotného pásma, podnebia, geomorfologického členenia a i. s cieľom využívať alternatívne zdroje 

energie a prispieť tak k zlepšeniu životného prostredia znížením emisií CO2. Globálne otepľovanie a 
zmena klímy v dôsledku emisií skleníkových plynov sa stávajú vážnou výzvou, ktorá bráni trvalo 

udržateľnému rozvoju ľudských a prírodných systémov. Jedným z dominantných faktorov emisií 

skleníkových plynov je využívanie fosílnych palív. 
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ABSTRACT 
This article focuses on the potential environmental use of countries based on their location, 

temperature range, climate, geomorphological classification, and so on. in order to use alternative 

energy sources and to contribute to improving the environment by reducing CO2 emissions. Global 
warming and climate change as a result of greenhouse gas emissions are becoming a serious 

challenge that hampers the sustainable development of human and natural systems. One of the 

dominant factors for greenhouse gas emissions is the use of fossil fuels. 
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ÚVOD  

 

Znečistenie prostredia jev súčasnosti jednou z najväčších príčinchorôb a predčasných úmrtí na svete, 

zodpovedá za približne 9 miliónov predčasných úmrtí.Prostredníctvom analýz existujúcich a 
vznikajúcich údajov o znečistení prostredia sa odhaľuje vážny a nedostatočne preskúmanývplyv 

znečistenia ku globálnej záťaži z chorôb. Odhaľujú sa ajzvyšujúce sa hospodárske náklady z dôsledku 

znečistenia v krajinách s nízkymi a strednými príjmami.Výskumy dokazujú, že spaľovanie uhlia má na 

svedomí desaťkrát viac úmrtí než ktorýkoľvek iný energetický zdroj, pričom najnebezpečnejšie sú 
predovšetkým jemné toxické pevné častice produkované uhoľnými elektrárňami.Využívanie 

obnoviteľných zdrojov energie je hlavnou stratégiou na zmiernenie zmeny klímy.Keďže v mnohých 

krajinách sú potenciály vodnej, biomasovej alebo geotermálnej energie obmedzené, veterná energia a 
solárna fotovoltaika (PV) zohrávajú čoraz väčšiu úlohu. Výroba elektrickej energie z veterných a 

solárnych fotovoltických zariadení  závisí od exogénnych podmienok audržiavanie stability 

dostupnosti elektrickej energie vyžaduje nepretržité zabezpečenie toho, aby dodávka pokrývala dopyt. 
Potenciálny časový nesúlad medzi ponukou a dopytom vyvoláva dve základné otázky: ako riešiť 

http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/
http://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/


 

 31 

premenlivú obnoviteľnú energiu v čase, keď je príliš veľa dodávok, a ako slúžiť dopytu v čase, keď je 
ponuka nedostatočná [3]. 

 

TVORBA SKLENÍKOVÝCH PLYNOV 

 

Pri spaľovaní fosílnych palív ako sú plyn, uhlie alebo olej sa do atmosféry uvoľňuje oxid uhličitý. 

Najväčším ľudským zdrojom emisií oxidu uhličitého je preto spaľovanie fosílnych palív, pretože 
produkuje 87% emisií oxidu uhličitého.Keďže CO2 a iné skleníkové plyny absorbujú infračervené 

žiarenie, zachytávajúce teplo v atmosfére a zvyšujúca sa teplota v atmosfére vedie k globálnemu 

otepľovaniu, zmene klímy a nepredvídateľnému počasiu.Taktiež zmeny využívania pôdy, najmä v 

prípadoch odlesňovania, vyčistenie pôdy pre poľnohospodárstvo a degradácia pôd zvyšujú emisie 
CO2 o 11%. Údaje ukazujú, že produkcia elektriny a tepla spôsobuje v ovzduší produkciu 25 

%skleníkových plynov(Obr. 1), zatiaľ čo poľnohospodárstvo a iné využitie lesného pozemku prispieva 

k ich tvorbe cca 24%-ami. Priemysel je na treťom mieste a predstavuje 21%a doprava je v poradí 
štvrtá so 14%-ným príspevkom [1]. 

 

 
 

Obr.1 Emisie skleníkových plynov[1] 

Spojené štáty, Čína a India (Obr. 2) produkujú takmer 60% celosvetových emisií oxidu uhličitého 
a s neustále vzrastajúcim počtom obyvateľov sa spotreba energie bude len a len zvyšovať a s ňou aj 

množstvo skleníkových plynov v atmosfére. [1] 

 

 
Obr.2 Emisie CO2 vo svete (rok 2016)[2] 

Na to, aby človek dosiahol životný štandard strednej triedy, je potrebných asi 3 000 kW hodín na 
osobu a rok, jediným spôsobom ako odstrániť globálnu chudobu, je získať pre tieto chudobné krajiny 

omnoho viac energie.Zníženie spaľovania fosílnych palív vo vyššie príjmových krajinách a 

poskytnutie energetických zdrojov, ktoré nie sú založené na fosílnych palivách alebo biomase, nižším 
príjmovým krajinám je kľúčom k spomaleniu globálneho otepľovania a očisteniu životného 

prostredia.[3] 
 
 

https://www.nuclear.sk/znecistenie-zivotneho-prostredia-zabija-viac-nez-cokolvek-ine/
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GLOBÁLNE ENERGETICKÉ PREPOJENIE 

 

Globálne energetické prepojenie predstavuje inovatívnu kombináciu vyspelých technológií, ako je 

čistá energia, globálna konektivita a ultra vysokonapäťový prenos, a ponúka novú možnosť globálnej 
prosperity a rastu s nižšími emisie, nižšie ekonomické náklady a bezpečnejšie klimatické podmienky. 

Podľa Parížskej dohody GEI predstavuje hlavnú platformu pre rozvoj, prenos a využívanie čistej 

energie na celom svete. Podporuje transformáciu celosvetovej energetickej štruktúry na čistú a 
nízkouhlíkovú energiu tým, že sa zasadzuje za substitúciu fosílnych palív za elektrickú energiu a čistú 

energiu, posilňuje prenos elektrickej energie a znova znižuje fosílne palivá iba na priemyselné 

suroviny. Cieľom dosiahnuť stav kedy ľudstvo už nebude závislé od fosílnych palív. Prostredníctvom 

budovania vysokokvalitných sietí na prenos elektrickej energie sa GEI zameriava na riešenie 
problémov nestabilných a neistých dodávok energie z obnoviteľných zdrojov.[4] 

Globálne energetické prepojenie (GEI) je moderný energetický systém zameraný na uspokojenie 

celosvetového dopytu po energii čistým a zeleným spôsobom. Hlavnými charakteristikami GEI sú 
vysoká úroveň elektrifikácie, rozsiahly vývoj čistej energie a obrovské rozvody elektrickej energie, 

ktoré sa rozprestierajú medzi rôznymi regiónmi, krajinami a kontinentmi.  

Vysoká integrácia čistých zdrojov energie, ako je vietor, slnečná energia a energia morského prúdu, 

môže potenciálne vykazovať vysokú stabilitu a účinnosť. Vzhľadom na technologický pokrok a rýchle 
znižovanie nákladov na premenu hydromotorickej, veternej a solárnej energie, je možné, že čisté 

zdroje energie prekonajú a nahradia fosílne palivá a sa stanú dominantnými zdrojmi energie 

budúcnosti.V roku 2017 dosiahla koncentrácia skleníkových plynov 407 ppm, čo bola najvyššia 
úroveň dosiahnutá za posledných 800 000 rokov. Zároveň celosvetová priemerná teplota prekročila 

predindustriálnu úroveň o 1,1 ° C, čo malo za následok tri najhorúcejšie roky v histórii. [5] 

 

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 

 

V roku 2016 dosiahol podiel obnoviteľné zdroje energie (OZE) v celej Európskej únii 17 percent. 

Cieľom EÚ je do roku 2020 zvýšiť tento podiel na 20 % a do roku 2030 minimálne na 27 %. Za rok 
2016 dosiahlo z krajín EÚ najvyšší podiel OZE na konečnej hrubej spotrebe energie Švédsko (53,8 

percent). Vysoký podiel malo aj Fínsko (38,7%), Lotyšsko (37,2%), Rakúsko (33,5%) a Dánsko (32,2 

%), Obr. 3. Na opačnom konci rebríčka sú naďalej Luxembursko,Malta a Holandsko. [6] 

 

 
Obr.3 Podiel obnoviteľnej energie k hrubej konečnej spotrebe energie (2016)[6] 

Každým rokom dopadá na zem 10 000- násobne viac energie, ktorú by sme mohli využiť. Preto 
slnečné žiarenie predstavuje obrovský a neohraničený zdroj energie, ktorá je obnoviteľná, pomerne 

čistá, nevyžaduje náročnú údržbu a neprodukuje hluk. Negatívom je odpad a záťaž životného 

prostredia vznikajúci pri výrobe solárnych panelov. Nasledujúci obrázok zobrazuje globálny 

fotovoltaický potenciál elektrickej energie (Obr. 4).  
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Obr.4 Fotovoltaický potenciál elektrickej energie[7] 

 

Veterná energia je forma slnečnej energie, ktorá vzniká pri nerovnomernom ohrievaní zemského 

povrchu, pri jeho nasledovnom stúpaní do výšky dochádza k prúdeniu vzdušnej masy okolo Zeme. 
Slnko vyžaruje smerom k Zemi energiu rovnajúcu sa 100 000 000 000 000 kWh. Z tejto hodnoty sa 

približne 1 až 2 % mení na energiu vetra. Navyše táto forma energie je atraktívna aj dnes, pretože jej 

využívanie neprodukuje žiadne odpady, neznečisťuje ovzdušie a nemá negatívny vplyv na zdravie 
ľudí. Z hľadiska účinkov na životné prostredie je najvýraznejším negatívnym faktorom zmena 

estetického rázu krajiny a hluk vznikajúci v prevodovej skrini, generátore alebo spôsobený obtekaním 

listu vrtule vzduchom. Vietor ako primárny zdroj energie je zadarmo a jeho možné využiť 
decentralizovane takmer v každej časti sveta.Veterná energia je čistá, neemituje žiadne skleníkové 

plyny, žiadny CO2, nezanecháva žiadne nebezpečné dedičstvo pre ďalšie generácie. [8] 

Oblasti s najvhodnejšími  podmienka z hľadiska využitia veternej energie vieme vyčítať 

z nasledujúceho obrázku (Obr. 5).  

 

 
Obr.5 Hustota veternej energie [9]  
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VODNÁ ENERGETIKA 

 

Vodná energetika je vo svetovom meradle druhým najväčším zdrojom elektrickej energie a do roku 
2030 môžeme očakávať nárast množstva vyrobenej elektrickej energie. Keďže hydroenergetický 
potenciál vyspelých krajín je už z väčšej časti je využitý, je možné očakávať nárast využívania 
hydroenergetického potenciálu rozvojových krajín Južnej Ameriky a Ázie (Obr. 6). Napríklad v Číne za 
uplynulé desaťročia spustili do prevádzky už 43027 malých vodných elektrární s celkovým 
inštalovaným výkonom 26260MW a tiež aj najväčšie vodné dielo na Zemi, vodnú elektráreň Tri úžiny 
s celkovým inštalovaným výkonom 18200MW. Po vzore úspešného čínskeho programu využívania 
hydroenergetického potenciálu krajiny je už dnes v Ázii známych viac než 3000 stavieb 
mikroelektrární, ktoré budú v krátkom čase schopné zásobiť elektrickou energiou ďalšie 2000 000 
obyvateľov.  [10] 
Viaceré rozvojové krajiny uvedené majú veľký nevyvinutý vodný potenciál a existuje veľká príležitosť 
na rozvoj vodnej energie v kombinácii s inými hospodárskymi činnosťami, ako je zavlažovanie. V 
dôsledku existujúceho trendu vyčerpania zdrojov ropy a zemného plynu a želania znížiť emisie CO2 
predpokladáme, že aj miesta, ktoré sa v súčasnosti nepovažujú za ekonomicky realizovateľné, v 
blízkej budúcnosti rozšíria výrobu vodnej energie. 
 
 

 
 

Obrázok 6.-Hydroenergetický potenciál krajín[11] 

 

 

ZÁVER 

 

Pre udržanie a rozvíjanie životnej úrovne krajín je nevyhnutné zabezpečiť dostupnosť elektrickej 

energie, no s rýchlo narastajúcim počtom obyvateľov najmä v menej rozvinutých krajinách, 
míňajúcimi sa zásobami fosílnych palív a záujmom udržania zdravého životného prostredia je táto 

úloha náročná. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutná spolupráca všetkých krajín a záujem prispieť 

k vytvoreniu globálneho prepojenia energetických sietí. Taktiež je potrebné preskúmať energetický 

potenciál jednotlivých krajín pre vybudovanie a využitie čo najvhodnejších OZE v týchto krajinách 
a získavať tak čo najväčšie množstvo energie z tzv. zelených zdrojov.  
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