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3 B U D Ú C  N O  S Ť E  N E R  G I E  1.1 
 
 
 
 

Energia je všetko, 

všetko pochádza z energie; 

úvod 
 

Bežne sa nemusíte zamýšľať o energii. 

Vždy je tu, vlastne je všade a je 

bezpečná a spoľahlivá. Energia je taká 

prirodzená, ako keď si zapneme svoj 

mobil alebo otočíme  vodovodným 

kohútikom. Skutočnosť, že väčšina ľudí 

v Európe má taký jednoduchý 

a prirodzený prístup k energii, je vlastne 

dosť výnimočná. A vlastne je to niečo, 

na čo by sme mali byť hrdí. 

 
Každý deň používate mnoho foriem 

energie. Začína to vašou vlastnou 

energiou, keď sa zobudíte, aby ste sa 

naraňajkovali. Ale počas dňa potrebujete 

aj mnoho iných zdrojov energie. 

Pred priemyselnou revolúciou, drevo 

a rašelina boli pre človeka hlavným 

zdrojom energie na varenie a kúrenie. 

Hlavným palivom na svietenie bol lampový 

olej. Odvtedy naša energia pochádza 

najmä zo zemného plynu, uhlia a ropy, 

ktoré poznáme aj ako fosílne palivá. 

Zemný plyn, uhlie a ropa sú základné 

zdroje energie, ktoré vám umožňujú 

robiť to, čo chcete: používate energiu, 

keď si počas chladného zimného večera 

doprajete príjemnú teplú sprchu, keď 

idete autom navštíviť svojich starých 

rodičov a keď si do chladničky odložíte 

plechovku koly, aby bola lahodne 

vychladená. 

Problém je v tom, že tieto fosílne zdroje 

energie nie sú nevyčerpateľné, míňajú 

sa! A z dlhodobého hľadiska to 

znamená, že by to mohlo mať vážne 

následky na spôsob vášho života. 



4    -   VŠETKO JE O ENERGII !  

1.1 
 
 
 
 

Čelíme niektorým vážnym problémom, ktoré 
sa týkajú energie v budúcnosti. Nasledujúce 
tri dôležité zmeny v spoločnosti budú 
zohrávať kľúčovú úlohu  v tomto kontexte: 

 
1) Počas nasledujúcich 50 r ok ov  s a  

dopyt po energii aspoň zdvojnásobí. 
2) Ľahko dostupná ropa sa stane vzácnejšou. 
3) Výrazne sa zvýšia emisie skleníkových 

plynov. 

B U D Ú C N O S Ť E N E R G I E 

 
 
 

Čo presne prinesú so sebou 

tieto tri zmeny? 
 

 
 
 

Počet obyvateľov Ázie, Afriky a Latinskej 

Ameriky rýchlym tempom narastá. Okrem toho, 

ľudia v týchto oblastiach chcú žiť na tej istej 

úrovni prosperity ako my. Táto kombinácia 

nárastu populácie a zvyšujúcej sa prosperity 

znamená, že v blízkej budúcnosti sa dramaticky 

zvýši dopyt po energii. Preto bude potrebné oveľa 

viac energie, aby sme tomuto dopytu vyhoveli.  

Jedným z najdôležitejších zdrojov energie je 

ropa. V skutočnosti, veľa produktov, ktoré 

používame, je vyrobených z tejto prírodnej látky. 

A zatiaľ čo dopyt neustále narastá, postupne je 

čoraz ťažšie vyrobiť dostatok ropy. Míňajú sa 

ľahko dostupné zdroje.  

Celosvetová populácia 
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Nárast celosvetovej populácie až do roku 2050. 
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Neindustrializované národy 

Tretia zmena poukazuje na to, že zvýšená 

spotreba energie povedie k vyšším emisiám 

CO2.. Vyššia koncentrácia CO2 vedie ku 

globálnemu otepľovaniu s klimatickými 

zmenami a prírodnými katastrofami ako 

možnými následkami. 

(Zdroj: Energetické scenáre spoločnosti Shell dostupné na internete na www.shell.com/scenarios.) 
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B U D Ú  C N  O S Ť   E N E  R G I   E  1.1 
 

 

Hľadanie 

odpovedí  Poďme do toho 
 

Stojíme na prahu veľmi veľkých zmien. Počas 

tejto série vyučovacích hodín sa pozrieme 

na to, čo môžeme urobiť v súvislosti s týmito 

tromi zmenami v spoločnosti. Pozrieme sa 

na to, čo tieto zmeny presne znamenajú 

a na možné reakcie na ne. Pre každú z týchto 

troch zmien sme pripravili dôležitú otázku, 

ktorou sa vytvára spoločné spojivo pre každú 

časť. 

 
1) Čo môžeme urobiť, aby sme 

každému zaručili dostatok energie 
pre seba? 

2) Čo môžeme urobiť, aby sme 
efektívnejším spôsobom vyrobili 
viac ropy? 

3) Čo môžeme urobiť, aby sme 
obmedzili emisie CO

2
? 

 
Ako ste už asi zistili, sú to dôležité otázky. Nie 

je isté, či v budúcnosti budeme mať takýto 

ľahký prístup k dostatku energie. My však 

vieme, že fosílne palivá sa míňajú, a preto 

môžeme túto situáciu predvídať. 

Existuje mnoho líšiacich sa názorov na to, ako to 

môžeme čo najlepšie urobiť. Vlády, ropné 

spoločnosti a plynárenské spoločnosti ako aj 

environmentálne organizácie neustále debatujú 

o tom, ako spoločne nájsť najlepší spôsob 

na to, aby sme mohli zaručiť, že o 50 rokov 

ľudia budú stále mať dostačujúci prístup 

k energii. Ale, čo je najlepšie? Tejto otázke sa 

venuje prvá časť (1.1 až 1.3). 

V súčasnosti 80 percent energie pochádza 

z fosílnych palív. Napriek skutočnosti, že 

neustále viac energie získavame 

z alternatívnych zdrojov energie, ropa a zemný 

plyn pravdepodobne zostanú najdôležitejšími 

surovinami v 21. storočí. 

Rozprávanie o energetických problémoch 

je nesmierne pozoruhodné a zložité a môže 

v tebe zanechať pocit, že ty – ako jednotlivec 

nemôžeš na tom nič zmeniť. Niektorí ľudia 

považujú túto problematiku za takú závažnú, 

že to vzdávajú dokonca bez toho, aby vôbec  

 skúsili niečo urobiť. Ale samozrejme, takto sa 

problémy nikdy neriešia. Každý, vrátane teba, 

môže vplývať na tieto zmeny a prispieť 

k riešeniu energetických problémov. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚLOHY 

Koniec koncov, napokon my všetci sme 

jednotlivcami, ktorí spoločne dokážu veľké 

veci. Pri správnom uvažovaní, s  novými 

technológiami a usilovnou prácou, aj ty sám 

dokážeš zmeniť niečo na tejto veci. 

Poďme do toho! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poďme 
do toho! 

Vŕtanie (pre ťažký prístup) na ropných poliach 

je fascinujúcou technológiou, ktorá sa 

momentálne viac rozvíja ako kedykoľvek 

predtým. Tejto téme sa venuje druhá časť (2.1 

až 2.4). 

Vedci zistili, že CO2 je čiastočne zodpovedný 

za globálne otepľovanie, pretože prispieva  

k efektu skleníkových plynov. Toto globálne 

otepľovanie môže viesť k takým prírodným 

katastrofám, akými sú tropické búrky, 

znečisťovanie oceánov a topenie štítov 

polárnych ľadovcov. Aby sme tomu 

zabránili, môžeme CO2 skladovať 

v podzemí. 

Tejto téme sa venuje tretia časť (3.1 až 
3.6). 

1.    Ako by si mohol  úspornejšie využívať energiu vo svojom osobnom živote? Uveď tri 

príklady. 

2.    Dopyt po energii, zásoby a emisie oxidu uhličitého sú tri pojmy, ktoré sa 

nachádzajú v úvode tohto učebného materiálu. Aký je vzťah medzi týmito 

tromi pojmami? 

3.    Načrtni nešťastný a šťastný scenár pre energiu v budúcnosti. 

4.    Je možné predstaviť si aj drastické opatrenia na šetrenie energie. Niektoré  

z týchto opatrení môžu čeliť etickým námietkam. Napríklad návrh:   

„Je potrebné na celom svete obmedziť počet narodených detí“.   

Uveď dva argumenty za a dva proti. 

5.    Predstav si, že by vôbec neexistoval nedostatok energie. Ako by potom 

vyzeral svet? 
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1.1 B U D Ú C  N O S Ť E  N E R  G I E 
 
 
 
 
 
 

Budúcnosť energie 
 
 

V nasledujúcich dvoch častiach tohto učebného 

materiálu sa bližšie pozrieme na budúcnosť 

energie. Samozrejme, nikto nedokáže predvídať 

budúcnosť. Nikto nedokáže hľadieť 

do krištáľovej gule a povedať nám presne, 

aký bude tento svet o nejakých 50 rokov. 

Budeme sa zaoberať dvomi možnými scenármi. 

Jeden scenár načrtáva možné následky súčasného 

vývoja. Ale ešte predtým, ako začneme, dovoľte 

nám predstaviť vám dve ženy. 

 
TANIA: There Are No Ideal Answers? 
(Nejestvujú žiadne ideálne odpovede?)    
Je dôležité si uvedomiť, že ani jedna odpoveď 

na energetické problémy nie je dokonalá. 

Slávny holandský futbalista Johan Cruijff už 

raz poukázal na to, že každá výhoda prichádza 

ruka v ruke s nevýhodou. Napríklad, ak všetko 

svoje úsilie vložíte do veternej energie, čoskoro 

bude mať každý veterné mlyny v zadnej 

záhrade pri svojom dome. K tomu treba ešte 

dodať, že nejestvuje (zatiaľ) žiadna 

technológia, ktorá je len „dobrá“. Napríklad, 

jadrová energia vyrobí viac energie, pričom 

v menšej miere znečisťuje vzduch než 

elektráreň spaľujúca uhlie, ale taktiež 

produkuje rádioaktívny jadrový odpad. 

 

TINA: There Is No alternative! (Nejestvuje 
žiadna alternatíva!) 
Je fakt, že nejestvujú žiadne dokonalé odpovede, 

dôvodom na to, aby sme ignorovali celú túto 

problematiku? Koniec koncov, nemáme žiadnu inú 

možnosť. Máme len jednu zem a musíme si ňou 

vystačiť. Je veľmi nepravdepodobné, že my všetci 

sa čoskoro presťahujeme na doposiaľ neobjavenú 

planétu. Takže musíme o tom pouvažovať. 

 
Prídete na to, že vyššie spomenuté scenáre sa už 

do určitej miery stali realitou. Výsledkom toho 

je, že vlády sa snažia dosiahnuť dohodu 

o emisiách CO2. Otázkou je, ako sa dá najlepšie 

dospieť k takejto dohode. Týmto sa zaoberajú 

naše dva scenáre. 

V každom scenári sú dôležité štyri faktory, t.j. dopyt po energii, zásoby, technológie 
a životné prostredie. 
 Dopyt po energii je celková energia, ktorú potrebujú všetci obyvatelia zeme. 
 Zásoby sú dostupné zásoby energie (ropa, plyn, slnečná energia, veterná energia, atď.). 
 Pod pojmom technológie máme na mysli znalosti a nástroje, ktoré potrebujeme 

napríklad na vývoj zariadení a strojov, na to, aby fungovali a na ich opravu. 
 Životné prostredie je termín, ktorý používame na označenie prostredia, v ktorom  

žijeme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TANIA  TINA 
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7 B U D Ú C N O S Ť E N E R G I E 1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Scenár: Každý sám za seba 
 
 

Prvý scenár je pesimistický. Ukazuje možné 

následky, ktoré by mohli nastať o 50 rokov. 

Vychádza z predpokladu, že krajiny sa 

v prvom rade zaujímajú o zaistenie svojich 

vlastných zdrojov energie. 

V tomto scenári sa krajiny – v zmysle 

vlády a veľké organizácie – riadia 

predovšetkým dostupnými zásobami 

energie. Ich hlavným záujmom je zaistiť 

zásoby energie pre svoju vlastnú krajinu. 

To je, samozrejme, logické. Pretože prečo 

by sa mala, napríklad holandská vláda 

zaujímať o to, ako si Nemci alebo 

Belgičania zaobstarajú energiu? Nemajú 

svoju vlastnú vládu, ktorá sa má o to starať? 

 

Závislosť 
Ak hovoríme o energetickej problematike, 

dôležitým pojmom je v pojem závislosť. Tento 

pojem vyjadruje, že každý na trhu s energiou je 

závislý od všetkých . Na svete je mnoho oblastí, 

vrátane Ameriky a Západnej Európy, kde sa 

spotrebuje viac energie ako je k dispozícii v rámci 

hraníc krajiny. Tieto krajiny musia dovážať 

energiu, a preto sú závislé od krajín, ktoré majú 

prebytok energie, ako napríklad Rusko a Saudská 

Arábia. Avšak krajiny s prebytkom energie sú 

pre zmenu závislé na exporte kvôli svojim 

príjmom. Bez dopytu po energii by nezarobili 

peniaze. Môžeme teda zhrnúť, že na trhu 

s energiami je každý závislý na všetkých 

ostatných. 

 
V scenári „každý sám za seba“ krajiny 

neuvažujú o budúcnosti, pretože tento 

problém sa ešte nepovažuje za naliehavý. 

Je to rovnaké, ako keby ste sa pripravovali 

na skúšku, na ktorú nepôjdete počas najbližších 

štyroch týždňov, zatiaľ čo zajtra máte písať dva 

testy. Takéto vnímanie budúcnosti sa zdá byť, 

ako si všimnete, dosť zrejmé. 

Ale na druhej strane, to nie je až také zrejmé, 

pretože Holanďania, Nemci a Belgičania 

(a každá iná krajina na svete) napokon chytajú ryby 

v tom istom energetickom jazere. A to jazero 

vysychá. Rýchlejšie, než by sme chceli. Spôsobil to 

zvyšujúci sa počet rybárov s čoraz dlhšími 

rybárskymi udicami na jeho brehoch. 

Zatiaľ čo každý sa stará o zaistenie svojich vlastných 

zásob energie, zásoby sa neprestajne zmenšujú. Má 

to však vážne následky na každého z nás. Príliš veľký 

dopyt po produkte vedie k jeho nedostatku. 
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1.2 B  U D  Ú C N O S  Ť E N E R G I E 
 
 
 
 
 

 
KLÍMA 

 

V tomto scenári sa ľudia menej zaujímajú 
o klímu. Mať benzín na to, aby ste mohli 
jazdiť svojím autom je oveľa dôležitejšie 
než otázka, či sa počas nasledujúcich sto 
rokov môže zvýšiť teplota na zemi 
a podobne. Vtedy pravdepodobne ani 
nebudete nažive. 
Okrem toho, každý chce samozrejme 
platiť menej za energie.  V tomto scenári 
je veľmi pravdepodobné, že krajiny sa 
budú v prvom rade zameriavať na uhlie: 
jeho prevažná časť je ešte stále 
k dispozícii a nie je drahé. 
Uhlie je však jedným z najviac 
znečisťujúcich zdrojov energie. 
V tomto scenári je alternatívnym zdrojom 

energie jadrová energia, ale výstavba jadrovej 

elektrárne je sama osebe dosť drahá, stojí veľa 

času a je zložitá. Navyše, rádioaktívny odpad, 

ak nie je správne uskladnený, je škodlivý 

pre zdravie a životné prostredie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Elektráreň na spaľovanie uhlia v Rotterdame. 

 

 
 

 
Pohľad na jadrovú elektráreň Doel v Belgicku. 

 

 
 

ÚLOHY 

 
V scenári “každý sám za seba” nakoniec každý 

čelí problémom, pretože nie je dostatok energie 

pre všetkých. A namiesto toho, aby sa ľudia 

zamerali na spoločné riešenie problémov, nikto 

si plne neuvedomuje vážnosť situácie, až kým 

ľudia neuzrú dno. 

1.    Scenár „každý sám za seba“ sa sústredí na záujmy každej krajiny. Uveď dva 

argumenty za tento scenár a dva proti nemu. 

2.    „Klíma“ je široký pojem. Čo si myslíš, že tento pojem znamená?  A čo presne znamená 

klimatický problém? 

3.    Venujme sa trom termínom zo scenára „každý sám za seba“. Vysvetli, ako sa tieto 

termíny podľa teba hodia k sebe: ekonomický rast, nedostatok, klimatický problém. 

4.    Napíš prejav pozostávajúci z približne desiatich riadkov, ktorý ty - ako politik 

by si chcel predniesť, aby si mladí ľudia uvedomili energetické problémy. 

Predtým, ako začneš písať svoj prejav, porozmýšľaj o tom, čo ty považuješ 

za dobrý prejav. Napríklad, na YouTube si môžeš pozrieť prejavy známych 

politikov alebo zabávačov. Čo robia dobre? Snaž sa zakomponovať tieto prvky 

do svojho vlastného prejavu. Bolo by dobré, keby v triede zaznelo niekoľko 

prejavov. 
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B U D Ú C N O S Ť E N E R G I E 1.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Scenár: Spolu sme silnejší 
 

Základný predpoklad tohto scenára sa 

nesmierne líši od scenára „každý sám za 

seba“, o ktorom ste čítali v predošlej časti. 

V tomto ponímaní budúcnosti je uvedomenie 

si energetických problémov kľúčom 

k spolupráci medzi krajinami. Inými slovami, 

krajiny si uvedomujú, že v konečnom rade 

sme všetci na tej istej lodi. Toto chápanie 

alebo uvedomovanie je záležitosťou všetkých 

v tomto postoji k budúcnosti, čo vedie 

k presvedčeniu, že každý občan má pokiaľ ide 

o energiu nielen práva, ale aj povinnosti. Je to 

o otvorenej spoločnosti, v ktorej občania 

a organizácie odovzdávajú svoje nápady 

vláde, ktorá ich podporuje v tom, aby naďalej 

vyjadrovali svoje nové nápady a tým pomohli 

vo väčšej miere využívať alternatívne zdroje 

energie. 

 

Spolupráca 
V tomto prípade je spolupráca kľúčom 

k úspechu. Občania si v čoraz väčšej miere 

uvedomujú skutočnosť, že sú obyvateľmi 

sveta. Rozmýšľajú o tom, ako žiť trvalo 

udržateľnejším spôsobom, vymieňajú si 

poznatky a nápady a dokážu dosiahnuť 

medzinárodne záväzné dohody o zásobách 

energie a emisiách CO
2
.  

Ale technologický rozvoj sa nezastavil 

a nám sa čoraz viac darí efektívnejšie 

využívať zásoby ropy a plynu. Táto 

spolupráca povstala z potreby, pretože 

krajiny pochopili, že tento problém samé 

nezvládnu. Spolupráca však nie je 

ľahká záležitosť. Raz sa o tom 

sami presvedčíte. V tomto 

scenári, však, budeme musieť 

intenzívnejšie spolupracovať 

a v oveľa širšom meradle než 

kedykoľvek predtým. A to 

v žiadnom prípade nebude 

vždy bežať hladko. Bude 

potrebné, aby nielen vlády, ale 

najmä organizácie prevzali 

vedenie. Hlavnou myšlienkou 

tohto scenára je, že každý si 

uvedomuje energetické problémy 

a prispieva k ich riešeniu. Príkladom 

súčasného riešenia, ktoré vyhovuje 

tomuto scenáru, je zníženie emisií 

CO2, pretože krajiny sa dohodli na tom, 

koľko CO2 má každá krajina povolené 

vypustiť. Podstatou tejto dohody je to, že 

vypúšťanie CO2 stojí peniaze 

a zachytávanie CO2 prináša peniaze. 

Takýmto spôsobom vláda môže 

stimulovať nové technológie a inovácie 

v oblasti zníženia CO2. 

 

Obchodovanie s CO
2 
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Čo je CO
2
 

 
Predstavte si, že zem obopína prikrývka, 
ktorá nás chráni pred ochladením zeme. 
Táto prikrývka (vrstva vzduchu 
obsahujúceho molekuly CO2 ) počas 

 

Slnko 
 
 
 
 

  svojich dejín zhrubla a stenčila sa. 4
 

V posledných rokoch, však, táto prikrývka 

skutočne veľmi zhrubla a udržiava príliš veľa 

tepla: voláme to skleníkový efekt. Vedci, 

vlády, spoločenské organizácie a občania sa 

obávajú, že tento skleníkový efekt povedie 

ku katastrofálnym prírodným pohromám. 

Tento príbeh je o niečo zložitejší, pretože 

na klímu vplývajú aj iné faktory než len CO2. 

 
Výhodné pre každého a pre všetko 
V scenári „spolu sme silnejší“ veľké 

krajiny ako India a Čína zohrávajú 

dôležitú úlohu, presne tak ako aj 

v scenári „každý sám za seba“. Vládni 

predstavitelia si uvedomujú, že teraz 

nastal ten správny čas načrieť 

do alternatívnych zdrojov energie 

a začať dôverovať priekopníckemu 

vývoju v oblasti veternej a slnečnej 

energie. Veľké krajiny s bohatými 

zásobami fosílnych palív, napríklad 

Rusko a Saudská Arábia, rozpredávajú 

veľké množstvá svojich fosílnych palív, 

čo im prináša veľa peňazí. Tieto krajiny 

potom investujú tieto peniaze do nových 

technológií. Je to výhodné pre tie 

krajiny, ktoré dovážajú energiu, pretože 

im to umožňuje dostať sa k bohatým 

zdrojom energie za rozumnú cenu. 

V rámci scenára „spolu sme silnejší“ sa 

všetky krajiny zameriavajú 

na harmonické spolunažívanie s našou 

planétou a napomáhanie budúcemu rastu. 

Každý sa snaží predvídať budúce zmeny 

v čo najväčšej možnej miere. 

 
 

1 
 

3 

1. Slnečné lúče prechádzajú atmosférou. 

2. Povrch zeme premieňa slnečnú 2 
energiu na teplo,… 

3. …z ktorého sa následne časť odrazí späť do 

atmosféry. 

4. Časť tohto odrazeného tepla 

zadržiavajú skleníkové plyny. 

 
 
 
ÚLOHY 

 
1)   Scenár „Spolu sme silnejší“ je založený na pojmoch „chápanie“ alebo 

„uvedomovanie“. Čo tým máme na mysli? Vo svojej odpovedi použi termíny 

uvedomovanie, spolupráca a trvalá udržateľnosť. Čo si o tom myslíš? Vysvetli. 

2)   Predstav si, že niekto by sa chcel opýtať: „Čo má niektorá z týchto vecí spoločné 

so mnou?“ Dokážeš použiť scenár „Spolu sme silnejší“ ako základ pre svoje 

vysvetlenie prečo je skutočne dôležité rozmýšľať o energetických problémoch? 

3)   V texte sa vraví, že spolupráca nie je ľahká. Máš s tým  nejaké skúsenosti? 

Čo môže byť na tom niekedy ťažké? Aké sú tvoje tipy pre účinnú spoluprácu? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

4)   Alternatívna energia bude neustále dôležitejšia. Dokážeš vymenovať 

ďalšie formy alternatívnej energie okrem veternej a slnečnej energie? 

Čo presne o nich vieš? 
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ZÁSOBY ROPY SA MÍŇAJÚ, ALE VLASTNE AKO RÝCHLO? 
 

Bolo tu už veľa prognóz o tom, kedy presne sa minie ropa. Rímsky klub, medzinárodná organizácia združujúca mysliteľov z celého sveta, ktorá sa 
zaoberá medzinárodnými otázkami, na začiatku 70. rokov 20. storočia predpovedal, že do roku 2000 sa minú všetky zásoby ropy. Je evidentné, že 
tieto prognózy sa nenaplnili, preto je dôležité uvedomiť si, že akýkoľvek scenár nemusí byť nevyhnutne pravdivý. 
Napriek tomu, mohlo by sa zdať, že vďaka technologickému pokroku sa neustále zlepšujeme vo vytváraní prognóz o tom, koľko ropy ešte 
môžeme vyťažiť. To znamená, že dokážeme vytvoriť lepšie scenáre než doposiaľ, preto stojí za námahu spoločne rozmýšľať o budúcnosti. 
Napokon, prípravy predstavujú len polovicu úlohy. 

 
DOMÁCA ÚLOHA 

 
Použi internet a vyhľadaj teórie predpovedajúce koniec ropy. Medzi kľúčové slová, 

ktoré možno budeš chcieť použiť patria: „ropný vrchol” a „energetická hrozba”. 

V piatich riadkoch opíš, čo tieto teórie obsahujú a okomentuj ich pomocou 

argumentov. 
 
 

Odlišný názor: Greenpeace 
 

Dokonca aj keď podľa TANIA nejestvujú 

žiadne dokonalé odpovede, jeden nápad je 

určite lepší než druhý. Vlády, obchodné 

a environmentálne organizácie o tom 

intenzívne debatujú. Ale, čo je lepšie? A kto 

o tom rozhoduje? Dva scenáre predstavené 

v tomto učebnom materiáli vychádzajú 

z nápadov, ktoré vypracovala energetická 

spoločnosť Shell. Ale Greenpeace,  

environmentálna organizácia, ktorá je dobre 

známa, taktiež vypracúva námety týkajúce sa 

tejto problematiky. Ako si asi viete 

predstaviť, spoločnosť by mohla považovať 

niektoré veci za dôležitejšie než 

environmentálna organizácia. 

 
DOMÁCA ÚLOHA 

 
Stiahni si energetické scenáre Greenpeace (z www.energyblueprint.info) 

(taktiež k dispozícii ako aplikácia pre iPhone) a porovnaj scenáre od Shell 

so scenármi od Greenpeace. Čo si môžeš všimnúť? Čo majú podobné 

a v čom sa líšia? Ktoré scenáre sú lepšie a prečo? 

 
 
 
 

Veľká debata o energetických scenároch 
 

Energetická problematika je téma, ktorá sa týka 

každého a je horúcou témou v oblasti politiky. 

Niekoľko strán sa angažuje do energetickej 

problematiky, niekedy majú rovnaké a niekedy 

aj odlišné záujmy. Medzi najdôležitejšie z nich 

patria: vlády, energetické spoločnosti, 

environmentálne spoločnosti a občania. 

 
Cieľom debaty v triede je viesť verejnú debatu 

o energii s využitím viacerých téz. 

Učiteľ vysvetlí, ako presne prebieha 

debata. 

Dostanete čas na prípravu svojich tvrdení. 

TVRDENIA 
 Len jednotlivci budú chcieť priplatiť 

si za trvalo udržateľnú energiu. 

 Technológia bude napokon 

záchranou ľudstva. 

 Vždy budeme mať dostatočné rezervy 

fosílnych palív. 

 O 50 rokov budeme využívať iba 

obnoviteľnú energiu. 

 Človek je príčinou klimatických zmien. 

 Šetrenie energie je samo osebe 

odpoveďou na klimatické problémy. 

 
Samozrejme, môžete si vymyslieť svoje 

vlastné tvrdenia. 

Požiadajte svojho učiteľa, aby vám 

pomohol pripraviť debatu v triede. 

 
Viac informácií o energetických scenároch 

môžete nájsť na týchto stránkach: 

www.yourdiscovery.com/nl/energy/ 

www.energyexplorers.nl 

www.energygalaxy.com 

Frank Niele, Energy: the Engine of Evolution, 

Elsevier Science, 2005. 

http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.yourdiscovery.com/nl/energy/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energyexplorers.nl/
http://www.energygalaxy.com/
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POZNÁMKY 
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VYHĽADÁVANIE A ŤAŽBA ROPY 
 
 
 
 
 

Odkiaľ pochádza ropa? 

2.1 

 

 

Rastúci dopyt po energii taktiež znamená zvýšený dopyt 

po fosílnych palivách. Za fosílne palivá považujeme ropu, 

zemný plyn a uhlie. Súčasne však prístup k týmto palivám 

bude neustále náročnejší. Stručne povedané, väčší dopyt 

a menšie zásoby. Čo s tým môžeme urobiť? 

 
Ak chceme nájsť odpoveď na túto otázku, musíme sa najprv venovať 

tomu, odkiaľ ropa pochádza a ako sa v zemi usádza. Potom sa budeme 

zaoberať tým, ako sa ropa ťaží. To všetko, však, nie je také 

jednoduché, ako by sme si mohli myslieť. Nakoniec sa pozrieme 

na budúcnosť ťažby ropy. Zakaždým, keď budeme hovoriť o rope, 

v mnohých prípadoch to môžete považovať za pravdivé pre „zemný 

plyn“. Tieto dve fosílne palivá sú z geologického a chemického 

hľadiska veľmi príbuzné. Výhodou zemného plynu je, že sa pri ňom 

uvoľňuje menej CO2 pri dodaní rovnakého množstva energie ako 

ropa. A v posledných rokoch sa na celom svete objavilo veľa nálezísk 

zemného plynu. Preto v budúcnosti bude zemný plyn aj naďalej 

dôležitým zdrojom energie, možno ešte dôležitejším než je ropa. 

Na tých miestach, kde sú dnes náleziská ropy, tam pred stovkami 

miliónov rokov museli byť moria alebo močiare. Bolo to v období 

ešte dávno predtým, než žili dinosaury. Toto obdobie je známe ako 

obdobie karbónu. Organizmy, ktoré vtedy žili v  moriach, napríklad 

planktón, keď zomreli, skončili na dne mora. Postupom času sa 

vytvorila vrstva z organického materiálu. Následne sa navrchu 

tejto vrstvy zeme obsahujúcej organický materiál usádzali ďalšie 

vrstvy zeme. Tieto nové vrstvy zeme obsahovali vápenec a soľ 

z morí, ktoré sa vyparili, alebo piesok a hlinu, ktoré naplavili 

rieky. Na niektorých miestach to malo za následok to, že vznikla 

taká hrubá vrstva zeme, že vlaha a svetlo ňou nedokázali 

preniknúť. Táto nepriepustná vrstva zeme alebo stratum je 

nesmierne dôležitá pri hľadaní a ťažbe ropy: ropu môžeme nájsť 

len pod ropnou pascou. 

 

Tiaž týchto nových vrstiev spôsobila, že organické zvyšky sa navzájom 

zlisovali, pretože na ne pôsobil veľký tlak a vysoké teploty. Vrstvy sa 

okrem toho neustále pohybujú – výsledkom toho je, že organické zvyšky sa 

niekedy premiestnili na úplne iné miesto. Teraz už vieme pochopiť, prečo 

sa ropa niekedy nachádza pod púšťami. 

 
Dokonca aj tu (v Ománe) kedysi bolo more! 
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1. ÚLOHA 

 
Niekedy môže byť teplota 

v pohyblivých vrstvách zeme 

veľmi vysoká. Dokážete nájsť 

dôvod prečo teplota v týchto 

vrstvách zeme sa môže takto 

zvýšiť? 
 

 
 
 

Chemický jav prebiehal za týchto 

podmienok – vysoký tlak, vysoká 

teplota a dlhé časové trvanie. Počas  

tohto javu sa organické zvyšky premenili 

na uhľovodíky: látky obsahujúce atómy 

uhlíka a vodíka. Ak urobíte chemický rozbor 

ropy, uvidíte, že pozostáva zo všetkých 

druhov rôznych reťazcov uhlíkových 

a vodíkových atómov. 

 
Takže ropu nemôžeme nájsť v moriach 

alebo podzemných jaskyniach. Ropu vlastne 

môžeme nájsť v mnohých malých otvoroch 

kameňov nachádzajúcich sa vo vrstvách 

zeme – v póroch. V týchto póroch môžeme 

nájsť plyn, vodu alebo ropu. Každý kameň 

má dané množstvo pórov a každý kameň je 

do určitej miery pórovitý. 

 
Ak je kameň vysoko pórovitý, neznamená to 

ešte, že voda a ropa môžu cez neho ľahko 

pretekať: kameň môže mať veľa pórov, 

ktoré nie sú navzájom prepojené. 

To, či napríklad voda alebo ropa môžu 

voľne pretekať kameňom, závisí 

od priepustnosti. Ak má kameň vysoký 

stupeň priepustnosti, voda, ropa alebo 

voda ním môžu ľahko pretekať. 

 
Na to, či kvapalina dokáže ľahko pretekať 

kameňom, vplýva nielen priepustnosť 

kameňa, ale dôležité sú aj vlastnosti 

kvapaliny. Skúste piť med cez slamku – 

nebude to ani zďaleka také ľahké ako pitie 

koly. Je to preto, lebo med je viac 

„sirupovitý“ než kola. To, do akej miery je 

kvapalina „sirupovitá“, poznáme ako 

viskozita kvapaliny. Napríklad, voda má 

zvyčajne oveľa nižšiu viskozitu než olej. To 

znamená, že voda bude oveľa ľahšie 

pretekať priepustným kameňom než ropa. 

 

 
 
Póry vo vápenci sú viditeľné voľným okom. 

Úlomok vápenca na obrázku hore je široký 

10 centimetrov. V týchto póroch by sa mohla 

usadiť ropa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Póry v pieskovci sú oveľa bližšie pri sebe: 

tento mikroskopický obrázok v skutočnosti 

zodpovedá vzorke so šírkou len 2 milimetre! 

Aj v pieskovci sa môže usadiť ropa. 

 

 
 
Obrázok metánu. Čierny atóm uprostred je atóm 

uhlíka, ktorý je obklopený štyrmi atómami 

vodíka. 

 

 
 
 
2. ÚLOHA 

 
Opravte tieto vety, nesprávnu 

odpoveď preškrtnite: 

 Kameň, ktorý má  mnoho 

pórov, ktoré ale nie sú 

navzájom prepojené, 

je/nie je priepustný. 

 Ak má ropa vyššiu/nižšiu 

viskozitu ako voda, 

priepustným kameňom 

bude pretekať ťažšie než 

voda. 

 Ak priepustná vrstva 

obsahuje ropu aj vodu, 

postupom času sa ropa 

zhromaždí nad/pod vodou. 

 

 
Voda  Ropa  Kameň 

 

 
Prierez kameňom, ktorý je dostatočne priepustný pre ropu, aby mohla ním pretekať. 
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VYHĽADÁVANIE A ŤAŽBA ROPY 2.2 
 

 
 

Ako vyhľadávame ropu? 
 

Ako sme videli v časti 2.1, ropa dokáže 

pretekať pórmi v kameňoch. Ako viete, olej 

odpudzuje vodu. To znamená, že ak ropa 

príde do kontaktu s podzemnou vodou, 

dostane sa na povrch. Ak ropu nezadržiava 

ropná pasca, ropa presiakne až na povrch 

zeme, kde sa potom odparuje. Ak ropná 

pasca zadržiava ropu pred únikom, ropa sa 

môže pod ňou zhromažďovať. Následne je 

kameň nachádzajúci sa pod ropnou pascou 

plný ropy. Kameň naplnený ropou 

nachádzajúci 

sa pod ropnou pascou sa nazýva rezervoár 

ropy. Geológovia sa pri hľadaní ropy 

najprv snažia nájsť ropnú pascu. Hľadanie 

ropy sa uskutočňuje prostredníctvom 

seizmického výskumu, pri ktorom sa 

používajú akustické zdroje (zvyčajne 

nákladný kamión s vibračnou doskou) 

vysielajúce vlny do zeme, lebo zvukové 

vlny majú v rôznych vrstvách zeme 

odlišnú rýchlosť. 

Vždy, keď zvuková vlna narazí na inú 

vrstvu, zmení svoj smer a odrazí sa. 

Odrazené zvukové vlny na povrchu 

prijímajú rozostavené geofóny ako nejaký 

mikrofón - „nahrávač zvuku“. Údaje, ktoré 

geofóny zmerajú sa potom spracúvajú 

výkonnými počítačmi. To umožňuje 

zmapovať povrch zeme. Dnes je dokonca 

možné vytvoriť trojdimenzionálny obraz 

povrchu zeme. Geológovia si potom môžu 

dôkladne prezrieť jednotlivé vrstvy. Takto 

vyhľadávajú ropnú pascu - 

najpravdepodobnejšie miesto, pod ktorým  

môžeme nájsť ropu alebo zemný plyn . 

 
ÚLOHA 

 
Na obrázku znázorňujúcom 

prierez časti zemskej kôry 

môžete vidieť, že vrstvy sú 

vytvorené z rôznych materiálov. 

Uhlie môžeme nájsť len 

v najnižšej vrstve. 

Prečo nemôžeme nájsť uhlie 

v najvyšších vrstvách? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      Ropa 

   
    piesok/hlina  

 

     hlina 
 

 

 

vápenec  

hlina   

piesok      

piesok 

 
piesok/hlina 

piesok/hlina 

hlina/piesok/uhlie 

 
 

 
 
  Ropa 

 
Štvrtohory 
 
Treťohory 
 

 
Vrchná krieda 
 
 
 
 

Spodná krieda 
 
Jura 

 
Spodná jura 

 
Trias 
 

 
Neskorý perm 

 
Karbón 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zloženie zemského povrchu sa mapuje 

pomocou seizmického výskumu. Tu vidíte 

údaje z vrstvy nachádzajúcej sa v hĺbke 

jeden kilometer. Koľko veľa náhodných 

informácií! 

 
 
 

Našťastie, údaje zo seizmického výskumu 

sa teraz dajú trojdimenzionálne zobraziť 

v miestnostiach virtuálnej reality. 

Geológovia si potom môžu dôkladne 

prezrieť jednotlivé vrstvy. 

Tu vidíte prierez časti zemskej kôry. Keďže ropa vznikla pre miliónmi rokov, nachádza sa niekoľko kilometrov 

pod povrchom zeme. Ropa sa nachádza len pod kamennou vrstvou, ktorá ju uzatvára („ropná pasca”). 
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POZNÁMKY 
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VYHĽADÁVANIE A ŤAŽBA ROPY 
 
 
 
 
 

Ako ťažíme ropu zo zeme? 

2.3 
 
 
 
 

 
  Horná kladka 

 
Vŕtanie sa môže začať, ak geológovia 

predpokladajú prítomnosť ropy. Pre odlišné 

vrstvy sa používajú rôzne vŕtacie korunky. Pre 

tvrdý kameň, napríklad žulu, potrebujete úplne 

odlišnú vŕtaciu korunku než pre pieskovec. 

Vŕtacie korunky používané na prevŕtanie žuly 

často obsahujú diamanty a jedna môže stáť až 

100 000 EUR! Vŕtacie korunky, ktoré sa musia 

prevŕtať cez vrstvy piesku nemusia byť také 

tvrdé. Tieto vŕtacie korunky sú často vyrobené 

z ocele alebo volfrámu a jedna stojí od 1 000 

do 24 000 EUR.  Vŕtacie korunky poháňa plne 

otáčavé vrtné potrubie. Vŕtacia korunka však 

môže byť taktiež rotovaná samostatným 

motorom, ktorý sa nachádza hneď nad ňou. 

V takom prípade ňou nerotuje vrtné potrubie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Točňa 

 
 

 
Rotujúce zariadenie 

 
Zdvíhací systém 

 
  Vrtná veža 

 
 
 
 
 
 
 
 
  Pohyblivá kladka (hore a dole) 

 
 
 
 

  Stúpacie potrubie 
 

 
 
  Šesťhranné potrubie 

 
Vrtné potrubie pozostáva zo samostatných 

trubíc, ktoré sú navzájom zoskrutkované. 

Počas vŕtania rotuje celé potrubie, ktoré 

pracuje nad zemou. Ak je teda potrebné 

vymeniť vŕtaciu k oru n ku,  mu sia  sa  

všetk y t rub ice  postupne odskrutkovať, 

 
Odkaľovacie potrubie 

 
Motory Nádrž na kaly 

 
 

Vrtné 
potrubie 

 
Puzdro 

aby sa dalo zdvihnúť vrtné potrubie. 

Po vytvorení vrtu v potrebnej hĺbke, sa do 

vyvŕtanej diery vloží trubica (puzdro). 

Toto puzdro zaistí, že vyvŕtaná diera sa 

nezosype. Keď je puzdro na svojom mieste a je 

zaistené cementom, pokračuje vŕtanie s vŕtacou 

korunkou s menším priemerom. Tento postup 

sa opakuje, až kým sa nedosiahne správna 

hĺbka. Väčšina vrtov siaha do hĺbky 1  000 až 

4 000 metrov. Puzdro je na vrchu široké 50 až 

75 cm, v spodnej časti má len 15 až 20 cm, 

takže v závislosti od svojej hĺbky vrt nie je až 

taký široký: mohli by sme to porovnať 

so situáciou, keby sme sa snažili dostať mincu 

zo stropu pomocou jediného vlasu! 

 
 
 
 
 
 
 

 
1. ÚLOHA 

Chránič  voči vystreknutiu  (= priesaku) 
 

 
 
Vrtná veža, na ktorej sú znázornené 

najdôležitejšie komponenty 

 

 
 
Volfrámová vŕtacia korunka 

 
Cement 

 
Vŕtacia korunka 

 
 
 

 

Polykryštalická diamantová súprava, 

vŕtacia korunka s diamantmi. Tie čierne 

kolieska sú diamanty. 

Urobenie jedného ropného vrtu stojí priemerne 20 miliónov EUR. V súčasnosti je jedna 

zo štyroch vrtných operácií  úspešná. Ak teda vieme, že  jeden barel ropy (= 159 litrov) 

vyn áša  60 EUR, vypočítajte, koľko barelov by sme museli predať, aby sme vykryli náklady 

na urobenie vrtu. 
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2.3 VYHĽADÁVANIE A ŤAŽBA ROPY 
 
 
 
 

2. ÚLOHA 
 

Vytvorenie ropného a plynového vrtu 
 

Porozmýšľajte o dôvode, 

prečo je puzdro v spodnej 

časti vrtu užšie než v hornej. 

Pomôcka: trubica s malým 

priemerom dokáže odolať 

oveľa väčším silám než 

trubica s veľkým 

priemerom! 

Vrtná šachta    Prvé puzdro    Cementovanie     

puzdra 
 

 
 
 

Cement 

Schéma 

puzdier 

Ťažba 

 

 
 

Obrázok znázorňuje, že puzdrá sú tiež 

zacementované. Cieľom toho je zaistiť puzdrá, 

aby sa nemohli pohnúť. Vrstvy sú taktiež 

uzavreté cementom. Nižšie vysvetľujeme, ako 

tento postup cementovania prebieha a ako ropa 

nakoniec dokáže pretekať vrtom zdola až 

na povrch. 

 
Pri tejto vŕtacej operácii je taktiež potrebné 

dostať na povrch uvoľnené vyvŕtané kamene. 

Bol na to vymyslený veľmi dômyselný spôsob: 

počas vŕtania sa do vrtu pumpuje kvapalina. 

Túto vŕtaciu kvapalinu označujeme ako kal. 

Tento kal čiastočne ochladzuje vŕtaciu korunku 

a vynáša na povrch úlomky kameňa vznikajúce 

pri vŕtaní. Lepšie to pochopíme na základe tejto 

schémy. 

 
 
 
 
 
 

Plyn 

Ropa 

Voda 

 
Aby sa predišlo zosypaniu vrtu, kovové trubice (puzdrá) sa vložia do vrtu a zaistia sa cementom. Všimnite 

si, že puzdrá sú vo vrchnej časti širšie. 

 

 
 

3. ÚLOHA 

 
Vrt, vrtné potrubie, vŕtacia korunka, 

puzdro, kal, seizmický výskum: 

z toho by sa človek mohol zblázniť! 

Pamätáte sa, čo všetky tieto slová 

znamenajú? Zapíšte si všetky slová 

v tomto poradí a vlastnými slovami 

vysvetlite, čo znamenajú. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Úlomky, ktoré vznikajú pri vŕtaní sa ľahko spolu s  kalom dostanú na povrch. 
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5. ÚLOHA 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nádrž na kal 
 

 
 

Vibrujúce sito 

na oddelenie 

úlomkov kameňa 

od kalu 

 
 
 
 

Pumpa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Žľab  
na úlomky kameňa 

   Vracajúci sa kal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vrtné 
potrubie 

 
Priestor medzi 

potrubím 

a vrtom 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Vrt 
 

 Vŕtacia 

korunka

a   Čo by mal kal obsahovať, ak 

hustota vody je príliš nízka?  

Pomôcka: čo znamená anglické 

slovo „mud“ v tvojom rodnom 

jazyku? 

b. Predstavte si, že zistíte, že 

hustota kalu, ktorý ste použili je 

stále veľmi nízka. Ako by ste 
dokázali rýchlo zmeniť hustotu 

kalu, aby zostal tlak ropy 

v rezervoári pod kontrolou? 

 
Všetky úlomky kameňa vznikajúce pri vŕtaní dostávajúce sa na povrch s kalom prirodzene poskytujú mnoho 

informácií o kameňoch v podzemí. Ak sa zistí, že úlomky vzniknuté pri vŕtaní obsahujú ropu, mohlo by to 

znamenať, že sa našla ropa! Kameň sa manuálne skúma v nádrži, ktorá sa nachádza pri vibrujúcom site. 

 
Je dôležité, aby vrtný kal mal správnu 

hustotu. Látka s vyššou hustotou má vyššiu 

hmotnosť pri tom istom objeme ako látka 

s nižšou hustotou. Je to dôležité, ak chceme 

zabrániť rope nekontrolovaným spôsobom 

vystúpiť na povrch zeme počas vŕtania 

do ropného rezervoáru. Stĺpec kalu vo vrte 

musí byť dostatočne ťažký, aby vydržal 

odporovať tlaku ropy pod ním. 

 
Hustota vrtného kalu sa dá upravovať 

z vrtnej plošiny. Ak je tlak v ropnom 

rezervoári nečakane taký vysoký, že stĺpec 

vrtného kalu nedokáže zastaviť stúpajúcu 

ropu, spúšťa sa chránič vystreknutia ropy. 

Chránič vystreknutia ropy je umiestnený 

nad vrtom a okamžite uzatvorí vrtné 

potrubie, ak hrozí, že ropa vystriekne von. 

Tlak v rezervoári ropy môže dosiahnuť až 

350 bar alebo viac: je to 350 krát vyššia 

hodnota než hodnota tlaku vzduchu 

vo vonkajšom prostredí. 

4. ÚLOHA 

 
Hustota látky naznačuje jej hmotnosť 

(napríklad koľko má kilogramov), ak 

máte napríklad 1m3 danej látky. 

Jednotkou hustoty je potom kg/m3. To 

znamená, že hmotnosť 1m3 vody je 

približne 1 000 kg. Preto je hustota 

vody 1 000 kg/m3. 

Aby sme mohli kontrolovať tlak ropy 

o hodnote 350 bar, potrebujeme 

protitlak stĺpca kvapaliny (s hustotou 

1 000 kg/m3), ktorý má výšku takmer 

3 500 metrov. Vypočítajte, koľko m3 

vody by sme potrebovali za 

predpokladu, že priemerná plocha 

povrchu prierezu vrtu je 0,10 m3. (V 

tomto teoretickom prípade vrtná 

kvapalina pozostáva len z vody). 

Pomôcka: objem vrtu je rovnaký ako 

plocha jeho prierezu vynásobená jeho 

výškou! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
V minulosti nejestvovali také veci ako chrániče 

vystreknutia ropy… 

Aby došlo k zaisteniu puzdier, na dno puzdra sa 

napustí špeciálny druh cementovej kaše. Cement 

používaný na zaistenie puzdier je oveľa redší 

než ten, ktorý sa používa pri stavbe budov. 

Cementová kaša sa používa s tým zámerom, aby 

presne vyplnila priestor medzi vŕtacou šachtou 

(vrstvou zeme) a puzdrom. Aby sa to podarilo, 

robia sa presné výpočty o tom, koľko kaše sa 

vmestí do daného priestoru. Toto množstvo sa 

potom stlačí a „umiestni“ do priestoru medzi 

puzdrom a vŕtacou šachtou. Každé puzdro sa 

musí samostatne osadiť cementom. Tento 

postup sa opakuje niekoľkokrát pri každom 

ropnom vrte v dňových alebo dokonca 

týždňových intervaloch. 
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Ale keď cement stvrdne, ako potom 

dokážeme dostať ropu z kameňa do vrtnej 

jamy? Odpoveď je často jednoduchšia než 

by ste si mohli myslieť: do puzdra sa 

jednoducho vyrazí diera! Guľka prevŕta 

dieru cez puzdro a ďalej cez cement 

až do kameňa. Takto sa do vrstvy 

obsahujúcej ropu vytvorí malý tunel. Ropa 

vyteká z okolitého kameňa do malého 

tunela a dostáva sa do vrtnej jamy. Ropa 

môže konečne nájsť svoju cestu na povrch. 

 

 
6. ÚLOHA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keď je vrtná jama hotová, nastáva prederavenie puzdra. Ropa sa môže konečne ťažiť. 

 
 

EXTRA: Ťažba ropy na mori 

 
Predstav si, že si vrtný inžinier 

na vrtnej veži v Severnom mori. 

Objavil si pekne veľký rezervoár 

ropy a dostal si sa do potrebnej 

hĺbky. Teraz je tvojou úlohou zaistiť 

vrtnú jamu. Vypočítal si množstvo 

potrebného cementu. Potom zistíš, 

že máte veľmi málo cementu a že sa 

už začalo s pumpovaním cementu 

do vrtnej jamy. Čo môžeš urobiť, 

aby celé vŕtanie nevyšlo nazmar? 

Vŕtanie na mori sa robí pomocou vznášadiel, 

poloponorných vrtných veží alebo vrtných lodí. 

Vznášadlo je plávajúca plošina, ktorú 

na správne miesto privedie vlečná loď. 

Oceľové pontóny sa potom zapustia 

na morské dno a zaistia plošinu na mieste. 

Plošina sa potom vyzdvihne nahor. 

Vznášadlá sa dajú použiť vo vode s hĺbkou 

až 120 metrov. Plávajúce vrtné plošiny sú 

známe ako poloponorné vrtné veže. 

Dokážu vŕtať v oveľa hlbšej vode než 

vznášadlá. Dnes poznáme poloponorné vrtné 

veže, ktoré dokážu vŕtať až do hĺbky 10 km 

z vody o hĺbke 3,5 km. Tieto poloponorné 

vrtné veže sú lanami pripevnené k ťažkým 

kotvám na dne mora. Aby sa zaistila pozícia 

vrtných lodí, ktoré vŕtajú do takejto veľkej 

hĺbky, používajú sa nastaviteľné skrutky, 

ktoré automaticky zachovávajú pozíciu 

vrtnej lode. Tento postup taktiež nazývame 

dynamické polohovanie. 

 

 
 

7. ÚLOHA 

 
 Použite internet a vyhľadajte rôzne 

spôsoby ropného vŕtania. Vyberte JEDEN 

spôsob (napríklad vŕtanie pomocou 

vznášadla, poloponornej vrtnej veže, 

vŕtanie v hlbokom mori, atď.) a zistite, či  

potom dokážete odpovedať na 

nasledujúce otázky: 

 Ako by ste sa dostali na svoju 

plošinu (aký typ práce 

vykonáva tvoja plošina)? 

 Do akej hĺbky 

dokáže vŕtať vaša 

plošina? 

 Kde sa v súčasnosti 

využíva vaša 

plošina? 

 Ako sa vaša plošina 

udržiava na svojej pozícii? 

 
Pripravte si jasné a presné odpovede a svoje 

zistenia predstavte triede. Snažte sa presvedčiť 

svojich spolužiakov, že váš spôsob ropného 

vŕtania je ten najlepší! 

 
 
 
 
 
 
 
Umiestnenie vznášadla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dnes môžu poloponorné vrtné veže vyzerať ako loď. 

Rozdiel medzi nimi je v tom, že vrtné lode nie sú 

ukotvené na rozdiel od poloponorných vrtných veží. 
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Budúcnosť ropy 
 

Vŕtanie „hneď za rohom“ 
V súčasnosti je možné vŕtať „do strany“. 

Vďaka tejto technológii sa dajú navŕtať aj 

také rezervoáre ropy, ktoré boli predtým 

nedostupné alebo také, z ktorých ťažba by 

bola drahšia, než zisk z vyťaženej ropy. 

Dobrý príklad vŕtania do strany z praxe 

môžeme vidieť v tom, čo poznáme ako 

plazivé vrty: z jednej vrtnej plošiny sa ako 

hady pohybujú vrtné korunky z jedného 

ropného rezervoára k inému. Dokonca dokážu 

vŕtať dohora! To znamená, že z jedného vrtu 

sa dokážeme dostať k viacerým (malým) 

ropným rezervoárom. Výsledkom toho je, že 

dnes sa dokážeme dostať k rezervoárom ropy, 

ktoré boli príliš malé (a preto príliš nákladné) 

na to, aby sa vyvŕtali samostatné vrty. 

Vŕtanie špeciálnym smerom má aj iné užitočné 

spôsoby použitia. Napríklad, znamená to, že 

z diaľky dokážeme získať prístup k rope 

nachádzajúcej sa pod osídleným územím.  

Vŕtacia korunka sa dokáže 

v stometrovej hĺbke ohnúť o päť až 

desať stupňov. Možno sa vám to nezdá 

veľa, ale znamená to napríklad, že 

k pobrežiu v Scheveningen sa dá dostať 

z Rijswijku. A to je nejakých osemsto 

kilometrov! A nezabudnite, že súčasne 

musí byť ohybné aj vrtné potrubie, 

ktoré je vyrobené z ocele. 

 

Inteligentné polia 
Ďalší technologický výdobytok v oblasti 

vŕtania pri vyhľadávaní a ťažbe ropy poznáme 

ako Inteligentné polia. Tento termín vymyslela 

ropná spoločnosť Shell. Inteligentné polia sú 

založené na princípe „zmerať znamená 

vedieť“: ak viete, čo sa deje, ste v lepšej 

pozícii pri rozhodovaní sa o tom, ako 

najlepšie využiť rezervoár ropy. Vo vrtnej 

jame na Inteligentnom poli je vláknový 

optický kábel a súbor senzorov, ktoré 

v skutočnom čase okrem iných vecí merajú 

teplotu, tlak a zloženie ropy v  rezervoári. 

Všetky tieto údaje (zopár terabajtov denne) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Princíp plazivého vrtu. 
 

 
 

1 km 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scheveningen 
 

 
 
 
 

Haag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rijswijk 

spracúvajú počítače a do vrtnej jamy  sa 

okamžite odošlú prospešné zmeny 

v nastaveniach. To znamená, že do vrtnej jamy 

sa môže vstreknúť para, aby bola ropa menej 

viskózna a mohla lepšie pretekať. Napokon, 

môže sa tým zvýšiť výnosnosť ropného poľa 

až o desať percent! Ťažný vrt sa zvyčajne nedá 

využívať na takéto vstrekovanie pary, preto je 

potrebné urobiť iný druh vrtu. 

Ak začnete v laboratóriu spoločnosti Shell v Rijswijku, vŕtacia korunka sa dokáže dostať až na pobrežie 

pri Scheveningen. Ide o vzdialenosť približne osemsto kilometrov. 

 

 
 
 

VEDELI STE, ŽE V PRIEMERE ŠESŤDESIAT PERCENT 
ROPY ZOSTÁVA V POLI? 
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Z celkového hľadiska, technologický pokrok je 

zárukou toho, že v budúcnosti budeme schopní  

vytvoriť ropné polia, ktoré sme v minulosti 

nedokázali nájsť alebo využívať. Napriek tomu, 

ropa sa nenachádza v neobmedzenom množstve. 

Okrem toho, keď sa spaľuje ropa, uvoľňuje sa 

CO
2
. Koniec koncov chceme, aby sa znížilo 

množstvo CO2
 v ovzduší. Preto je dôležité 

dôkladne porozmýšľať o zdrojoch energie. 

Taktiež dochádza k rozvoju v oblasti ukladania 

CO2 v zemi na tých miestach, kde kedysi bol 

zemný plyn. Túto technológiu poznáme ako CCS: 

Carbon Capture and Storage (Zachytávanie a 

Ukladanie CO2). 

1. ÚLOHA 

 
Objem vyťaženej ropy sa často 

vyjadruje v bareloch ropy. Cena ropy 

sa taktiež určuje na barel. Jeden 

barel sa rovná približne 159 litrom. 

V roku 2008 sa vyťažilo približne 

85 miliónov barelov ropy denne. 

 
Je ťažké si čo i len predstaviť ako veľa je 

85 miliónov barelov. Aby sme trochu 

porozumeli veľkým objemom, tieto objemy sa 

často porovnávajú s veľkosťou olympijských 

plaveckých bazénov, ktorých rozmery sú 

50 m x 25 m x 2 m. Vypočítajte, koľko 

olympijských plaveckých bazénov ropy sa 

vyťažilo v roku 2008. Predstavte si, že 

inteligentná ťažba znamená, že sa vyťaží 

o 5 percent viac ropy. Koľko olympijských 

plaveckých bazénov naviac denne by to 

znamenalo? 

2. ÚLOHA 

 
Ako ste sa už dozvedeli, zásoby ropy 

nie sú nekonečné. V poslednej dobe 

čoraz viac ropy nachádzame na iných 

„nečakaných” miestach, napríklad 

na ropných pieskových poliach 

v Kanade. Tieto ropné pieskové vrstvy 

sa nachádzajú blízko povrchu zeme 

a dokážeme sa k nim dostať. Zdá sa, 

že tieto alternatívne polia obsahujú 

presne toľko ropy ako všetky ostatné 

„bežné” ropné polia dohromady, 

hlboko pod povrchom zeme. Veríte 

tomu, že aj ťažba tejto ropy je 

pozitívnym krokom? Vysvetlite 

svoju odpoveď. 

 

Potom porovnajte svoju odpoveď s odpoveďami 

svojich spolužiakov: čo si myslia? Debatujte 

a nezabudnite na TINA (There Is No 

Alternative) a TANIA (There Are No Ideal 

Answers). 
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R I E Š E N I A   K   P R O B L E M A T I K E   C O
2
 3.1 

 

 
 

Technológie a štyri zásadné otázky 
 
 

Schovanie hory CO
2  
 

 
S nárastom populácie 

a zvyšujúcim sa dopytom 

po energii, zvýšia sa emisie 

škodlivých skleníkových plynov. 

 
Tento diagram ukazuje postupne sa 

zvyšujúcu koncentráciu CO2 v ovzduší 

za posledných tisíc rokov. Koncentrácia 

CO2 sa v poslednej dobre výrazne zvýšila 

 

 
Klimatické zmeny 
 

 
0.8 

0.6 

0.4 
Zmeny teploty 

0.2 

0 

--0.2 

 
 
 
 
 
(ppm) 
 

360 
 
340 
 
320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

(v  rokoch 1900 až 2000). Koncentrácia CO2 

 

v roku 2006 bola 382 ppm (parts per million). 

Jednotkou ppm sa meria koncentrácia 

čiastočiek plynu vo vzduchu. V prípade CO2, 

--0.4 

0.6 

 
 
 
 
Emisie CO

2
 

 
 
Koncentrácia CO2  

 
 

 

 

 

382 z každého milióna plynových čiastočiek 

sú molekuly CO2. Vládni predstavitelia sa 

v snahe bojovať proti účinkom skleníkových 

plynov dohodli, že v ovzduší sa nesmie 

nachádzať viac než 450 ppm CO2. 

V časti o energetických scenároch ste čítali 

o možných následkoch klimatických 

problémov. Je správne zaujímať sa 

o možnosť takýchto dôležitých zmien. 

Niekedy to dokonca vedie k obavám 

o budúcnosť. Napokon, ak sa zem bude 

zahrievať, štíty polárnych ľadovcov sa začnú 

topiť, čo by mohlo mať katastrofické 

následky. Na druhej strane, množstvo nových 

technológií môže pomôcť obmedziť emisie 

škodlivého skleníkového plynu CO2. 

Napríklad, vedci za posledných 20 rokov 

urobili niekoľko významných technologických 

objavov: používanie inovatívnych technológií 

znamená, že sa nezvýšili emisie škodlivých 

skleníkových plynov. Jedným takýmto 

technologickým pokrokom je zachytávanie 

a ukladanie CO2 (CCS). 

1000  1200  1400  1600  1800  2000 

Rok 
Fosílne palivá 
 
Využitie zeme 

 
Tento diagram ukazuje vzťah medzi koncentráciou  CO

2 
a klimatickými zmenami. 

 

 

Obrázok ekoparku Waalwijk, bývalej skládky odpadu. V tomto parku sú skombinované tri 

technológie, ktoré pomáhajú spomaliť nárast CO
2
: solárna energia, veterná energia a energia plynu 

z biologického odpadu (bioplyn). Ďalšími príkladmi inovatívnych technológií, ktoré taktiež pomáhajú sú 

lepšie meniče tepla a ukladanie tepla/chladu. 

 
 
 
 

Inovatívne technológie: použitie prevratných nápadov a metód. 

Gt C ročne 
8 

6 

4 

2 

0 
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3.1 R I E Š E N I A   K   P R O B L E M A T I K E   C O
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Zachytávanie, preprava a ukladanie CO2 
 

 
Carbon Capture and Storage (CCS) je spoločným 

názvom pre zachytávanie a ukladanie CO
2
. 

Tento nápad vznikol, pretože sa vyčerpáva 

čoraz  viac plynových polí. 

 
C0

2
 

 
 
 

0
2

 

 
 
Uhlie 
a biomasa 

 
 
Palivo

 

 
  Výroba 
elektriny 

 
 
 
 

C0
2

 

 

 
Zachytenie 
       C0

2 
 

Tieto plynové polia sa využívali až kým 

nezostali prázdne, čo viedlo k myšlienke 

vyplniť ich CO2 v snahe bojovať 

s klimatickými problémami. 

Využitie v priemysle a potravinárskej výrobe 

 
 
 
  Ťažba ropy 

 

Ako funguje ukladanie CO
2
? 

 
   C0

2  
vytláča 

metán z uhlia 

 

Tento nápad je pomerne jednoduchý: CO
2
 sa 

zachytáva v továrni alebo elektrárni 

produkujúcej CO
2  

pri spaľovaní uhlia alebo 

zemného plynu. CO2 sa potom potrubím 

prepraví na miesta, kde sa dá uskladniť 

v póroch kameňov v podzemí. 

 
V Holandsku sa stavia predvádzacia továreň 

pri elektrárni Vattenfall-NUON neďaleko  mesta 

Roermond a jej zmyslom je ukázať nielen to, 

že CCS sa dá zrealizovať, ale aj to, že to 

dokážeme uskutočniť bezpečne a s nízkymi 

nákladmi. Vybudovanie takejto stavby 

vyžaduje zvážiť nekonečné množstvo vecí.  

Zachytávanie CO
2 

a jeho pumpovanie 

do podzemia je zložitý proces. Touto 

problematikou sa zaoberajú technickí 

odborníci a vedci. Nižšie sa venujeme 

otázkam, ktoré si títo odborníci položili. Tieto 

otázky sú predmetom nášho materiálu 

v častiach o zachytávaní a ukladaní CO2. 

 
 
 
 
Schematické znázornenie zachytávania CO

2
. 

 
Ro
pa 

 
C0

2  
vytláča 

zachytenú ropu 

Ukladanie C0
2  

v soľných 
formáciách 

 
Ukladanie C0

2  

v prázdnych 
náleziskách 
ropy/plynu 

 

 
Elektráreň Vattenfall-NUON v Buggenum, pri Roermond v Holandsku sa chystá začať používať 

technológiu CCS. CCS inštaláciu postavia na mieste označenom červeným kruhom. 

 

ŠTYRI ZÁSADNÉ OTÁZKY TECHNIKOV A VEDCOV O CCS 
 
 

1. O zachytávaní CO
2
 

V elektrárni je ťažké oddeliť plyn CO
2  

od iných plynov 

Aký druh technológie bolo by najlepšie použiť, aby sme to dosiahli?  

 

2. O fáze (stave) CO
2
 

CO2 v plynnej fáze zaberá oveľa viac priestoru (nízka hustota). 

CO
2  

preto uvádzame do tzv. superkritickej fázy, aby sme mohli uložiť viac 

CO
2
. Čo je superkritická fáza a prečo je táto fáza užitočná 

pre ukladanie CO
2
? 

 
3. O ukladaní a bezpečnosti CO

2
 

Ukladanie CO
2  
musí prebiehať v kontrolovaných podmienkach 

a nesmie uniknúť žiaden CO2. Ako môžeme čo najbezpečnejšie uložiť CO2?  

 
4. O CO

2  
a výpočtoch 

Ako môže ukladanie CO
2 
pomôcť zredukovať klimatické problémy? 
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Prvá zásadná otázka: Zachytávanie 

3.2 

 

 
 

Uhlie 

 
Biomasa 

 
Zemný plyn 

 

 
Splynovanie 

 

 
CO

2
~ 8 bar  

 
 
Zachytenie 
CO2 

 

 
Vodík 

 

 
  Spaľovanie  Para 

 
CO

2 Vzduch 

 
Predtým, ako môžeme uložiť CO2  

do podzemia, musíme ho získať z iných 

plynov, pretože znečistený CO2  môže 

spôsobiť problémy nielen počas 

prepravy, ale aj počas uskladnenia. 

Oddeľovanie plynov je veľmi ťažké, 

pretože sú veľmi nestále a rýchlo sa 

miešajú s inými plynmi. Aby sme 

do podzemia mohli ukladať čistý CO2, 

bolo potrebné vyvinúť technológiu 

na zachytenie CO2. 

 
Elektráreň neďaleko mesta Roermond 

používa technológiu založenú na spaľovaní, 

ktoré predchádza zachyteniu CO2. 

Výnimočnou vecou na tejto technológii 

založenej na predspaľovaní je, že 

zachytávanie CO2 sa deje pred tým, ako 

dôjde k spaľovaniu. Základnou myšlienkou 

je, že fosílne palivá sa najprv neúplne 

spaľujú, čím vzniká plynný vodík a plynný 

CO2. 

 
C

x
H

y  
( g/l)+ O

2 
(g) ––>H

2  
(g) + CO

2  
(g) 

 
Tento CO

2  
a H

2  
potom prechádzajú cez amínový 

roztok (organické molekuly), s ktorým sa CO2 

viaže. Plynný vodík sa neviaže s amínmi 

a potrubím sa extrahuje. Plynný vodík, ktorý sa 

uvoľňuje sa potom spaľuje, čím  vzniká 

elektrina. Pri zvýšenej teplote CO
2  

uvoľňuje 

amíny. Výsledkom je čistý plynný CO
2
. 

Tento postupový diagram ukazuje ako sa dá palivo úplne spáliť a z  vodíka získať CO2. Vodík sa 

použil ako palivo. (Zdroj: ECN, Ruud van den Brink.) 

 

 
OTÁZKY 

 
1.     Myslíš si, že je možné odstrániť CO2 z ovzdušia? Malo by to nejaký zmysel? 

Pomôcka: Zamysli sa napríklad nad tým, koľko CO
2 

je v ovzduší v jednotke objemu. 

2.    CO
2 

sa zachytáva pri vysokom tlaku a pri vysokých teplotách. Myslíš si, že to spôsobuje, že 

zachytávanie CO2 je drahé? Ako by si dokázal urobiť postup zachytávania CO2 lacnejším? 

3.   V procese zachytávania CO2 sa používajú amíny. Tieto amíny sa správajú ako 

katalyzátory. Čo sú katalyzátory? Vyhľadaj si tento pojem na internete. Prečo je dôležité, 

      aby po čiastočnom spaľovaní zmes plynov prechádzala týmito katalyzátormi podľa možnosti čo 

najčistejšie? 
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R I E Š E N I A   K   P R O B L E M A T I K E   C O
2 

 

 
 
 
 

Druhá zásadná otázka: 

Fázový stav 

3.3 

 
Keď sa zrodila myšlienka ukladať CO 2, 

technickí odborníci čelili ďalšiemu 

problému: ako dokážeme stlačiť 

podľa možnosti čo najviac CO2 do malého 

priestoru? Nasledujúce je analógiou tohto 

problému. Predstavte si, že doslova rukou 

chcete stlačiť vzduch do kúska 

sadrokartónu. Samozrejme, to by nebolo  

možné. Alebo bolo? Problém, s ktorým si 

technickí odborníci museli poradiť, sa týkal 

hustoty. Hustota látky je daná podielom jej 

hmotnosti a objemu. Vezmime do úvahy, že  

kilogram vody má oveľa väčší objem (zaberá  

Fázy CO
2
 

 
10 000 

 
 

1000 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

1 

 
 
 
 
Pevná 

 
 
 
 
 
 
 
Kvapalná 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plynná 

 

 
 
 
 
 
Superkritická 

viac miesta) než kilogram olova.  

 
CO2 sa neukladá v plynnej fáze. Je to preto, 

lebo molekuly v plynnej fáze zaberajú 

strašne veľa miesta. Teraz si predstavme 

ohňostroj. Ohňostroje pre zábavu sa 

nachádzajú v plynnej fáze v malých 

balíčkoch, keď ich však zapálite, vytvorí sa 

veľký sivý oblak plynu. 

200  250  300  350  400 
 

Teplota (K) 
 

 
Táto schéma ukazuje pri akom tlaku a pri akej teplote sa CO2 stáva superkritickým. 

 
 

Priestor, ktorý CO
2
 zaberá 

 

Preto vedci nepovažovali plynnú fázu 

za vhodnú a naďalej pátrali po najlepšej 

fáze pre ukladanie CO
2  
v podzemí. Zdá sa, 

že existuje fáza, ktorá je zmesou plynu 

a kvapaliny – superkritická fáza  

 
Čo je superkritická fáza? 

Superkritická fáza nie je vlastne nič viac než 

plyn pod vysokým tlakom pri vysokej teplote. 

Táto fáza má však špeciálne charakteristiky: 

superkritická fáza má oveľa väčšiu hustotu než 

plynná fáza a je oveľa menej viskózna než je 

kvapalná fáza. Viskozita, alebo nakoľko je látka 

“sirupovitá“, to ste sa už dozvedeli v časti 

o rope, je odpor, ktorý kvapalina prejavuje 

pri pretekaní. 

Stručne povedané, superkritická fáza je 

užitočná pre ukladanie CO2 kvôli tomu, že 

má vysokú hustotu (t.j. mnoho molekúl 

v malom objeme) a dokáže ľahko pretekať 

cez vrstvy zeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka hore ukazuje, koľko priestoru zaberá 1 kilogram CO
2 

v každej z rôznych fáz. 

Fáza 

Pevná 

Hustota (priestor, ktorý CO2 zaberá v každej fáze) 

0,64 litrov 

1,30 litrov Kvapalná 

500 litrov Plynná 

1,18 litrov Superkritická 
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3.3 R I E Š E N I A   K   P R O B L E M A T I K E   C O
2 

 
 
 
 
 

Aby CO2 dosiahol superkritickú fázu, je 

potrebné tento plyn stlačiť pri vysokej 

teplote. Aby ste pochopili prevoz a ukladanie 

CO2, je dôležité, aby ste si odteraz už 

nepredstavovali CO2 v plynnej fáze, ale 

v superkritickej fáze. 

 
CO

2  
v superkritickej fáze sa používa na 

uvoľnenie kofeínu z kávy, aby sme získali 
bezkofeínovú kávu. Taktiež sa používa 
ako rozpúšťadlo na farbu, ktorou sa 
postriekalo oblečenie. 

OTÁZKY 

 
1. Prečo to nie je dobrý nápad napumpovať CO2 do zeme v plynnej fáze? 

Prečo by sme nemali stláčať CO2 v zemi v pevnej fáze, veď  CO2 má 

napokon najväčšiu hustotu práve v tejto fáze. 
2. Porozmýšľaj o vlastnostiach plynu, kvapaliny a superkritickej kvapaliny. 

Vyplň nižšie uvedenú tabuľku. Pri viskozite si spomeň na to, čo ste sa 

dozvedeli v časti o rope - viskozita je mierkou toho, nakoľko „sirupovitá“ 
je daná látka. 

 

Vlastnosti Plynné Kvapalné Superkritické 

Viskozita (vysoká/nízka)    

Zaberá veľa priestoru 

(veľa/trochu) 

   

Bod varu alebo teplota 

(vysoká/nízka) 

   

3.   Superkritický CO
2  

sa dá použiť ako rozpúšťadlo. Porozmýšľaj o mnohých 

užitočných spôsoboch použitia CO
2 

ako rozpúšťadla. Maj na mysli, že ak niečo 

rozpustíš v superkritickom CO
2 

a necháš to uvoľniť sa do voľného vzduchu, CO2  sa vyparí 

a stane sa bežným plynom. 
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Ukladanie a bezpečnosť 

3.4 

 
 

Ukladanie  

Tretí problém, ktorému museli technickí 

odborníci čeliť, bolo ukladanie CO2 

pod zemou. Ukladanie sa deje hlboko 

vo vrstve zeme, ktorú chráni nepriepustná 

vrstva (ropná pasca). Na týchto miestach boli 

kedysi náleziská ropy a plynu, ako ste sa 

dozvedeli v časti o ťažbe ropy. Keď sa 

z týchto vrstiev vypumpuje všetka ropa a plyn, 

toto pole sa stáva vhodným na ukladanie CO2. 

 

 
 

Kompresor vyvíja ďalší 

tlak na CO
2

 

 

Injektážnym vrtom 
sa odvádza CO2 
hlboko do podzemia 

 

Pozorovacia šachta 

obsahuje meracie 

prístroje pre CO
2

Schéma na obrázku ukazuje ako sa CO2  

pumpuje do podzemia. Vrstva zeme, kde je 

možné ukladať CO2 sa bežne nachádza v hĺbke 

asi dvoch kilometrov. 

Úlohou technických odborníkov bolo čo 

najbezpečnejšie uložiť CO
2  

. K splneniu tejto 

úlohy bolo potrebné urobiť všetky možné 

merania. Ako vyzerá vrstva na plynovom 

poli? Koľko CO2  môžeme do nej uložiť? 

Plynové polia sa vždy nachádzajú 

pod nepriepustnou vrstvou. Pri meracích 

prácach je potrebné sa uistiť, že na ropnej 

pasci sa nenachádzajú ako vlások tenulinké 

fraktúry, pretože v opačnom prípade by tu 

hrozil únik CO
2
. 

Keď sa CO2 napumpuje do podzemia, 

počas rokov sa pomaly uvoľňuje do 

podzemnej vody, ktorá nie je nijako 

prepojená s plytkými vrstvami podzemnej 

vody. V niektorých vrstvách môže CO2 

veľmi pomaly reagovať s časťou kameňa. 

Ten sa potom mineralizuje, t.j. CO
2
 vytvára 

zmesi s inými molekulami, výsledkom 

čoho je, že CO2 sa zmení na pevnú látku. 

  

Tieto obrázky znázorňujú, ako sa seizmické 

údaje spracúvajú pri vytváraní počítačového 

modelu plynového poľa. Graf vpravo ukazuje, 

že plynové pole môže vyzerať doslova 

neotesane. Do takéhoto neotesaného 

podzemného poľa sa pumpuje CO2 

v superkritickej fáze. Pomaly vyplní celé pole, 

až kým nezostane voľné miesto. 

Technickí odborníci môžu používať takéto 

grafy na to, aby vypočítali, koľko CO
2
 sa 

môže napumpovať do plynového poľa. 

Plynný CO2 sa prepravuje 
cez podzemné potrubie 

Kompresor stláča 

CO2 
Zachytenie CO2 
ako vedľajšieho 
produktu 

Prístroje merajúce 
CO2  

Vodíková továreň 

Táto schéma ukazuje hĺbku a rôzne kroky potrebné na prepravu CO
2 
do podzemia. 

CO2 je uzavretý 
v pórovitých kameňoch 
na prázdnom plynovom 
poli 

Krycia vrstva hliny 
je pre CO2 
nepriepustná 
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Nielen plynové polia sú vhodné na ukladanie CO2, 

často sa na to hodia aj hlboké vrstvy zeme 

obsahujúce slanú vodu. Nižšie sa nachádza 

zoznam vrstiev, do ktorých by sa dal ukladať CO2. 

 
CO

2  
je možné ukladať do štyroch typov vrstiev 

1.    Vyčerpané plynové a ropné polia. 

2.    Vrstvy obsahujúce slanú vodu 

(soľné zvodnené horizonty). 

3.    Vrstvy uhlia, ktoré nie sú vhodné na ťažbu 

(sú príliš hlboko pod povrchom zeme, 1  4 

a preto sa nehodia na ťažbu). 

4.    Plynové alebo ropné polia, do ktorých 2 

sa vstrekuje CO2, aby sme mohli rýchlejšie 

vyťažiť zemný plyn alebo ropu.                                       3 

 
 

Schéma na hornom obrázku ukazuje štyri rôzne spôsoby ukladania CO
2
. 
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 3.5 

Tretia základná otázka: 
Bezpečnosť a spoločnosť 

 
 

Už ste sa pravdepodobne dozvedeli, že ropné 

a plynové polia na celom svete obsahujú túto 

dôležitú ropnú pascu. V priebehu rokov aj 

na niektorých týchto miestach vyrástli mestá. Tieto 

mestá sa nachádzajú navrchu ropnej pasce. 

Niektoré tieto miesta sa nachádzajú v Holandsku. 

Napríklad neďaleko Rotterdamu v Holandsku 

bol pripravený plán na realizáciu projektu 

na ukladanie CO
2  

na „prázdnom“ plynovom 

poli pod mestom Barendrecht. 

Obyvatelia žijúci navrchu tohto plynového 

poľa boli kvôli tomuto projektu veľmi 

znepokojení. Na jednej strane sa báli, že 

ukladanie CO2 pod ich domami by znížilo 

hodnotu ich majetku, ale na druhej strane mali 

obavy, že keby došlo k úniku z plynového 

poľa, CO2 by ich mohol udusiť. 

Protest obyvateľov zohral hlavnú úlohu 

pri rozhodovaní v súvislosti s týmto projektom. 

Dokonca aj v dolnej snemovni holandského 

parlamentu boli položené s tým súvisiace 

otázky. Tento projekt sa nakoniec 

Najväčšie riziká ukladania CO
2  

sú: 

 
 Ukladanie CO2 by mohlo oslabiť 

štruktúru pôdy, zvýšiť riziko 

seizmickej aktivity (zemetrasenia). 

 Vystrieknutie ropy z injektážneho 

vrtu. 
 Únik z ropnej pasce, výsledkom 

čoho by CO2 mohol unikať smerom 

nahor až postupne cez povrch zeme. 

 
Taktiež je potrebné zvážiť faktory, 

ktoré môžu znížiť riziká: 

 
 
 
 
 
 
 

 
OTÁZKY 

Faktory podporujúce bezpečné ukladanie 
CO

2 
 

 
 Dôkladné zmapovanie plynových 

a ropných polí ako aj ropnej pasce. 

 CCS do určitej miery obnovuje 

vyváženosť tlaku voči situácii, ktorá 

predchádzala ťaženiu plynu. Týmto sa 

obmedzuje erózia pôdy.  

 Zmenšenie vzdialenosti na prevoz CO2 

z elektrárne na plynové pole. 

 
Rozhodnutie, či ukladať CO2 pod obývaným 

územím, je veľmi ťažké. Je to vnucovanie 

obyvateľom niečoho, z čoho nebudú mať priamy 

úžitok. Alebo budú? Koniec koncov, zníženie 

emisií CO
2  
určite pomôže v zmysle zníženia 

globálneho skleníkového efektu. A z tohto 

budeme mať úžitok všetci. 

neuskutočnili a rozhodli sa preskúmať iné 

miesta. 

 
Keď sa spoločnosti predstavujú nové 

technológie, ako napríklad CCS, môže to 

vyvolať búrlivé reakcie. Ľudia sa často boja 

neznámych vecí. Strach ľudí je vo veľkej miere 

založený na omylnosti technológií. 

Rozumieme tým to, že veci sa môžu 

pokaziť. Aby sme pochopili ako je omylné 

CCS, musíme najprv presne porozumieť 

tomu, čo by sa mohlo pokaziť. 

 
CO2  A BEZPEČNOSŤ 
V súvislosti so zachytávaním a ukladaním 
CO2  musí byť splnených mnoho 
bezpečnostných požiadaviek, napríklad 
pri prevoze CO2. V Spojených arabských 
emirátoch plánovali viesť potrubie s CO2 

pozdĺž diaľnice. Bezpečnostní inžinieri však 
povedali, že tento plán nie je dobrý. 

V najhoršom scenári – ak by došlo 

k prasknutiu potrubia, plyn CO2 by mohol 

uniknúť a spôsobiť, že motory áut by 

prestali fungovať. To by mohlo mať 

za následok vážne dopravné nehody. 

Tento plán, položiť potrubie pozdĺž diaľnice, 

následne zamietli. 

1. Prečo si myslíš, že motory áut prestanú fungovať v momente, keď prídu do kontaktu 

s oxidom uhličitým? Aký druh látky potrebuje auto na to, aby mohlo fungovať? 

2. Porozmýšľaj o ďalších dvoch miestach, ktoré by neboli vhodné na umiestnenie potrubia 

na prepravu CO2. Taktiež porozmýšľaj o dvoch miestach, ktoré by boli vhodné na to, aby 

nimi viedlo takéto potrubie. 

3. Na tejto otázke pracujte v dvojiciach. Pripravte rolovú hru. Jeden z vás je technický odborník 

 zaoberajúci sa projektom CCS a druhý je oponentom. Na konci diskusie zaznamenajte 

záver vašej diskusie. Pomocou argumentov sa snažte presvedčiť jeden druhého. V rámci 

prípravy na rolovú hru vyhľadajte na internete mapu problematiky „zachytávanie 

a ukladanie CO2“. 

4. Chcel by si ty osobne bývať niekde, kde prebieha CCS? Svoju odpoveď odôvodni pár 

vetami. 

5. Internetová úloha. Vyhľadaj si všetky riziká uvedené v tabuľke o rizikách ukladania 

CO2. Pre každé riziko dôkladne preskúmaj, aké hrozí nebezpečenstvo, ak sa riziko 

stane realitou. 
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Štvrtá základná otázka: 
Údaje a prognózy 

 
Teraz, keď už poznáte všetky riziká a problémy 

súvisiace s procesom CCS, možno si kladiete 

nasledujúcu otázku: Prečo vo veľkom meradle 

neprejdeme k trvalo udržateľnej energii, pri ktorej sa 

neuvoľňuje žiaden CO2, aby sme nemuseli používať 

CCS? 

Odpoveď je veľmi zložitá a čiastočne sme 

sa na túto otázku snažili odpovedať v časti 

o energetických scenároch. Ak chceme úplne 

prejsť na obnoviteľné zdroje energie, budeme 

musieť urobiť určité veľké kroky. Kroky, ktoré 

možno budú pre nás až príliš veľké. V takom 

prípade sa ľudia, vlády a organizácie budú 

musieť zmeniť. Najdôležitejším bodom je 

uvedomiť si, že klimatické problémy sú 

globálne a každý by mal pochopiť, že k nim tak 

či onak prispieva. Okrem toho je dôležité 

uvedomiť si, že vy sami s tým môžete niečo 

urobiť: vy môžete byť tou zmenou! 

 

CCS efekt 
 

 
Emisie CO

2  
(gigatony/rok) 

 
50 

 
 
 

 
25 

 
 

Dejiny 

 
 
 
 
 
 

 
Každý sám 

za seba 
 

Spolu sme 

silnejší – bez 

CCS 

 
Spolu sme silnejší

Kým sa táto zmena stane realitou, CCS je 

krokom tým správnym smerom. Dá sa 

použiť ako krátkodobé riešenie na zníženie 

emisií CO2. 

 
Tento graf ukazuje scenáre, o ktorých sme sa 

dozvedeli v časti o energetických scenároch. 

Zelená čiara predstavuje scenár „každý sám 

za seba“, červená čiara scenár „spolu sme 

silnejší“ a modrá čiara scenár „spolu sme 

silnejší – bez technológie CCS“. Môžete si 

všimnúť, že pre každý scenár sú naznačené 

predpokladané emisie CO2. Emisie CO2 

stúpajú najrýchlejšie v scenári „každý sám 

za seba“. Taktiež si môžete pozrieť, aké 

dôležité bude CCS pri znižovaní emisií CO2, 

v scenári „spolu sme silnejší“ sa uvoľní 

výrazne viac CO2. 

V Európskej únii sa podľa prognóz do roku 

2030 uvoľní 4,2 gigatony CO2 ročne (gigatona 

= 1 000 000 000 000 kg). Je to nepredstaviteľné 

množstvo! Keby sa v celej EÚ v širokej miere 

používalo CCS, dokázalo by zachytiť 

0,4 gigatony CO2 každý rok. Predstavuje to 

takmer desať percent. Táto technológia preto 

prináša veľkú nádej, pretože by mohla značne 

prispieť k zníženiu emisií CO2. 

 

 

 

 

 

 

Jednou nevýhodou CCS je, že elektrárne 

potrebujú 20 až 30 percent viac energie na to, 

aby mohli ukladať CO2. Veľa sa však pracuje 

na zlepšení technológie založenej 

na zachytávaní CO2. Súčasne výstavba elektrární 

bude drahšia, pretože montáž CCS stojí veľmi 

veľa peňazí. A tak je nutné, aby nielen vlády ale 

aj obchodné spoločnosti investovali veľa peňazí 

do spustenia CCS. Taktiež bude potrebné 

vymyslieť technologické riešenia, aby CCS boli 

efektívnejšie. Musíme podniknúť všetky kroky, 

ktoré vedú k trvalo udržateľnej budúcnosti.  

Nejestvuje jediná odpoveď na klimatické 

problémy a tri zmeny v spoločnosti. 

 
OTÁZKY 

 
1.     Myslíš si, že CCS prispeje k trvalo udržateľnej budúcnosti? Uveď dva dôvody 

za a dva dôvody proti. 

2.    Myslíš si, že môžeme namietať, že na ukladanie CO2 sa používa o toľko energie naviac? 

Svoju odpoveď odôvodni. 

3.   Holandsko v roku 2009 spotrebovalo 3 262 PJ (petajoule) energie. Použi knihy 

obsahujúce vedecké informácie a vyhľadaj si, čo je petajoule. Predstav si spojenie 

1 200 PJ energie vytvorenej pri CCS s 25-percentnou spotrebou energie navyše (pred CCS). 

Aká by bola celková spotreba energie? 

4.   Podľa mnohých odporcov CCS je ako bojovanie so symptómom. Príkladom 

bojovania so symptómom je užívanie liekov od bolesti. Lieky od bolesti berieme, keď nás 

napríklad bolí hlava. Liek od bolesti potláča bolesť, ale neodstraňuje jej príčinu. Dvomi 

vetami zdôvodni, prečo odporcovia CCS považujú technológiu CCS za bojovanie 

so symptómom. 

1970  1990  2010  2030  2050  2070 
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  P R Í R U Č K A     P R E     U Č I T E Ľ A  1 
 
 

 
Vážený učiteľ, 

 
Pred sebou máte sériu vyučovacích hodín 

týkajúcich sa témy 21. storočia: 

energetické problémy. Po explozívnom 

náraste počtu obyvateľov a zvýšení úrovne 

prosperity v krajinách ako India, Čína 

a Brazília sa veľkou rýchlosťou zvyšuje 

dopyt po energii, zároveň fosílne palivá 

ako ropa a zemný plyn sa stávajú 

vzácnejšími a je potrebné zredukovať 

emisie CO2. Tieto tri zmeny v spoločnosti 

– zvýšený dopyt, zmenšené zdroje 

a obmedzenie emisií CO2 vytvárajú 

spoločnú líniu, ktorá sa tiahne touto sériou 

vyučovacích hodín. 

 
Študenti sa v učebnom materiáli Všetko je 

o energii! dozvedia o spoločenských 

zmenách, ktoré so sebou prinášajú 

energetické problémy a o fascinujúcich 

technológiách, ktoré sa používajú na riešenie 

týchto problémov. 

 
Táto príručka pre učiteľa obsahuje: 

 
1)   predstavenie série vyučovacích hodín ; 

2)   zhrnutie; 

3)   modelové odpovede k úlohám 

v každej časti; 

4)   modelové odpovede k testu. 

 
Predstavenie 

Tento učebný materiál napísali traja účastníci 

holandského programu Teach First (Eerst de 

Klas): Matthijs van Vulpen, Cazimir ten Brink 

a Simon Verwer (w w w.eerstdeklas.nl). 

 
Eerst de Klas (Teach First) je pracovnou stážou 

pre mladých talentovaných učiteľov, vďaka 

ktorej sa im ponúka príležitosť oboznámiť sa 

so svetom vzdelávania a obchodnou 

komunitou, vrátane spoločnosti Shell. Shell 

dala týmto účastníkom programu za úlohu 

vypracovať učebné materiály, ktoré súvisia 

s jej hlavnou činnosťou. Autori tohto učebného 

materiálu mali potom príležitosť stretnúť sa 

s odborníkmi z odboru energetika 

zo spoločnosti Shell. Tieto diskusie mali 

priamy dopad na tento učebný materiál.  

Hlavným cieľom tohto učebného materiál je 

podporiť študentov v školách, aby sa rozhodli 

študovať prírodovedné predmety.  Do cieľovej 

skupiny patria študenti tretích a štvrtých ročníkov 

stredných škôl, čiže tí, ktorí sú 

v preduniverzitnom období štúdia. Tento učebný 

materiál je zameraný na to, aby si títo študenti 

uvedomili energetické problémy. 

 
Podľa Jeroen van der Veera, bývalého 

výkonného riaditeľa a v súčasnosti predsedu 

holandskej platformy ‘Platform Bèta 

Techniek’, je potrebné, aby sa viac mladých 

ľudí rozhodlo pre štúdium prírodných vied, ak 

si Holandsko chce zachovať 

konkurencieschopnosť ako krajina 

so znalostnou ekonomikou a je zrejmé, že 

v blízkej budúcnosti špeciálnu úlohu budú 

zohrávať zamestnanci s technologickým 

vzdelaním. 

 
Tri zmeny týkajúce sa energetických problémov, 

ktoré sme si osvojili ako spoločnú líniu pre túto 

sériu vyučovacích hodín sa dajú zhrnúť dvomi 

slovami: znepokojujúce a problematické. Táto 

séria sa snaží venovať tej problematickej 

stránke. Kľúčovými pojmami v našom 

prístupe sú: inšpirujúci, podnetný, osobný 

a podrobný. 

 
Veríme, že vy a vaši študenti budete radi 

pracovať s týmto materiálom ! 

 
Utrecht, marec 2012. 

 
Cazimir ten Brink 

Matthijs van Vulpen 

Simon Verwer 
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V západnom svete sa energia považuje za niečo, 

čo k nemu neodlučne patrí. Energiu by sme však 

nemali brať za samozrejmosť a je skutočnosťou, 

že v 21. storočí sa ocitne pod neustále sa 

zvyšujúcim nátlakom. Vedú k tomu tri hlavné 

zmeny v spoločnosti. 

 
Tieto tri zmeny môžu pôsobiť znepokojujúco, 

ale zároveň nás nútia rozmýšľať o tom, čo sa dá 

v tomto smere urobiť: 

1.    Čo môžeme urobiť, aby sme každému 

zaručili dostatok energie pre seba? 

2.    Čo môžeme urobiť, aby sme efektívnejším 

spôsobom vyrobili viac ropy? 

3.    Čo môžeme urobiť, aby sme obmedzili 

emisie CO2? 

 
Prvá časť tohto materiálu sa venuje otázke, čo 

môžu urobiť vlády, ropné a plynárenské 

spoločnosti a environmentálne spoločnosti, 

aby sa dala energia spravodlivo rozdeliť. 

Pomocou dvoch možných scenárov sú tu 

vykreslené optimistické a pesimistické vízie 

budúcnosti. V tomto kontexte sú predstavené 

dohody týkajúce sa vyčerpania fosílnych 

palív a zaznie tu aj kritický hlas 

Greenpeace, čo nám umožňuje porovnať dva 

scenáre vypracované z pohľadu Shell. 

 
Druhá časť sa venuje zmene v spoločnosti, ktorá 

spôsobuje vyčerpanie ľahko dostupnej ropy. Ak 

sa chceme pozrieť na to, čo sa dá v tomto smere 

urobiť, musíme sa najprv dôkladne zamyslieť 

nad tým, čo je ropa a ako je možné, že ropa sa dá 

vyčerpať. Potom sa pozrieme na to, ako sa 

v súčasnosti ťaží ropa. Vybavení týmito 

vedomosťami, môžeme sa potom zamýšľať 

nad tým ako môžeme získať viac z ropného poľa 

a ako môžeme ťažiť ropu z tých polí, ku ktorým 

je ťažký prístup. 

 
Tretia časť sa zaoberá klimatickými 

problémami týkajúcimi sa emisií CO2. 

V tejto časti je predstavené riešenie 

vo forme inovatívnej technológie: 

zachytávanie a ukladanie CO2. Túto 

technológiu najprv vysvetľujeme 

z celkového hľadiska a až potom sa 

venujeme podrobnostiam o postupe 

pri zachytávaní CO2, chemických 

podmienkach  zachytávania a ukladania 

CO2 a nakoniec uvádzame zopár údajov 

o zachytávaní a ukladaní CO2. 

Test 

Súčasťou modulu s názvom Všetko je o energii 

je aj test a modelové odpovede k nemu. Test 

v celom svojom rozsahu má byť na konci tohto 

modulu až po ukončení všetkých troch častí. Ak 

učitelia chcú, tieto otázky sa dajú taktiež vhodne 

použiť v jednotlivých testoch na konci každej 

časti. 
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1.1 Energia je všetko, všetko je energia; 
úvod 

 
1) Ako by si mohol  úspornejšie využívať energiu 

vo svojom osobnom živote?  

Uveď tri príklady. 

 
Dobrá odpoveď obsahuje príklady toho, 
ako dokážeme upraviť svoje vlastné 

konzumné správanie.  

Príklad dobrej odpovede: 

Energiu by som mohol využívať úspornejšie 

tak, že vypnem svoj počítač, keď 

odchádzam z izby, oblečiem si sveter 

namiesto toho, aby som pridal na kúrení 

a nebudem dlho v sprche. 

 
2)  Dopyt po energii, zásoby a emisie oxidu 

uhličitého sú tri pojmy, ktoré sa nachádzajú 

v úvode tohto učebného materiálu. Aký je 

vzťah medzi týmito tromi pojmami? 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

 
-  Argumentácia, v ktorej tieto tri 

pojmy navzájom súvisia. 

-  Odpoveď, ktorá dokazuje, že 

študent chápe príčinný vzťah 

medzi týmito tromi zmenami 

v spoločnosti. 

-  Odpoveď, ktorá dokazuje, že študent 

chápe, že tieto tri zmeny 

v spoločnosti sú vo vzájomnom 

spore. 

 
Príklad dobrej odpovede: 

Vzťah medzi týmito tromi pojmami je vzťah 

príčiny a účinku. Zvýši sa používanie energie, 

a preto aj dopyt po nej, zatiaľ čo jej zásoby 

budú čoraz viac nepostačujúce. To následne 

vplýva na cenu energie: zvýši sa. Okrem 

toho, je dôležité obmedziť emisie oxidu 

uhličitého, aby sme zabránili príliš veľkému 

zvýšeniu teploty. 

 
3)  Načrtni nešťastný a šťastný scenár pre energiu 

v budúcnosti. 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Nešťastný scenár: vlastná tvorivá 

predstava študenta o tom, ako môžeme 

prísť o túto zem následkom vyčerpania 

fosílnych palív. 

-  Šťastný scenár: vlastná tvorivá 

predstava študenta o tom, ako dôjde 

k rozmachu v nových technológiách 

pre fosílne palivá a pre alternatívne 

zdroje energie na základe spolupráce 

medzi vládami, spoločnosťami 

a environmentálnymi organizáciami. 

 
4)  Je možné predstaviť si aj drastické opatrenia 

na šetrenie energie. Niektoré z týchto opatrení 

môžu čeliť etickým námietkam. Napríklad 

návrh: „Je potrebné na celom svete obmedziť 

počet narodených detí“. Uveď dva argumenty 

za a dva proti. 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

Za: 

1)  Zníženie počtu obyvateľov by 

pravdepodobne znamenalo menší 

dopyt po energii. 

2) Zníženie počtu obyvateľov by 

zaručilo menej emisií oxidu 

uhličitého. 

Proti: 

1)  Ľudia by sa mali slobodne 

rozhodnúť, koľko detí chcú.  

2)  Akékoľvek takéto opatrenia sú 

neprijateľné, pretože ľudia sa budú 

snažiť obísť tieto pravidlá s možnými 

dramatickými následkami, ako sme 

mohli vidieť v Číne. 

 

5)  Predstav si, že by vôbec neexistoval  

 nedostatok energie. Ako by potom vyzeral svet? 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Vlastnú tvorivú predstavu študenta 

o svete plnom hojnosti a možnej 

dekadencii. 

-  Uvedomenie si, že nadbytok energie 

by mohol mať katastrofické následky 

na emisie CO2. 

ALEBO 

-  Vlastnú tvorivú predstavu študenta, 

v ktorej sú nadmerné zásoby energie 

neutrálnej voči CO2, napríklad solárnej 

energie. Týmto by sa uľahčilo 

nekonečné recyklovanie odpadových 

produktov.  

 
Príklad dobrej odpovede: 

Keby vôbec nebol nedostatok energie, ľudia 

by vôbec neobmedzovali svoje používanie 

energie. Napokon, ak by sme mali nadbytok 

energie, cena energie by bola veľmi nízka 

a ľudia by napríklad nikdy nevypínali svoje 

elektrické zariadenia. Nadbytok energie by  

mal takto aj katastrofické následky 

pre klímu, pretože do ovzdušia by sa vypustilo 

oveľa viac CO2 a jedným z možných následkov 

toho by boli záplavy. 

 
1.2 1. Scenár: každý sám za seba 

 
1) Scenár „každý sám za seba“ sa sústredí 

na záujmy každej krajiny. Uveď dva 

argumenty za tento scenár a dva proti 

nemu. 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

Za: 

1)  Krajiny – t.j. vlády, sa chcú v prvom 

rade starať o svojich občanov. 

2)  Vlády nekonajú inak ako ľudia. 

Podobne ako ľudia, aj vlády sa 

v prvom rade riadia svojimi vlastnými 

záujmami. 

Proti: 

1)  Krajiny – t.j. vlády by si mali uvedomiť, 

že tieto problémy sú pre nich natoľko 

naliehavé, že už nie je možné starať sa 

o svoje vlastné záujmy bez pomoci 

iných. 

2)  Spolupráca je taktiež formou 

súkromného záujmu, pretože konečným 

cieľom spolupráce pre vás je zlepšiť 

svoju vlastnú situáciu. 

 
2)  „Klíma“ je široký pojem. Čo si myslíš, že 

tento pojem znamená?  A čo presne 

znamená klimatický problém? 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Odpoveď, ktorá vyjadruje, že klíma je 

priemerný stav ovzdušia v danej 

oblasti. Touto oblasťou môže 

samozrejme byť zem ako celok. 

-  Vysvetlenie, v ktorom je vyjadrené, že 

klimatický problém je všeobecný pojem 

pre všetky druhy problémov, ktoré sa 

týkajú extrémnych poveternostných 

podmienok, napríklad stúpanie hladiny 

mora a zvýšený počet hurikánov.  

 
Príklad dobrej odpovede: 

Myslím si, že klíma znamená všeobecné 

poveternostné podmienky počas dlhého 

obdobia. Problémom, ktorý súvisí s klímou 

je narastajúci počet hurikánov a cunami. 



 

4 M  O  D  E  L  O   V   É       O   D   P   O   V   E   D   E       K       Ú   L   O  H   Á   M

 

 
 

3) Venujme sa trom termínom zo scenára 

„každý sám za seba“. Vysvetli, ako sa tieto 

termíny podľa teba hodia k sebe: ekonomický 

rast, nedostatok, klimatický problém. 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Argumentáciu, v ktorej tieto tri termíny 

navzájom súvisia. 

-  Odpoveď, ktorá dokazuje, že študent 

chápe príčinný vzťah medzi týmito 

tromi zmenami v spoločnosti.  

-  Odpoveď, ktorá dokazuje, že študent 

chápe, že tieto tri zmeny v spoločnosti sa 

navzájom podporujú. 

 
Príklad dobrej odpovede: 

Tieto tri termíny spolu súvisia, pretože sú 

vzájomným logickým následkom. Väčší 

ekonomický rast má za následok vyšší dopyt 

po energii, čo následne vedie k jej nedostatku 

a väčším klimatickým problémom. 

 
4)  Napíš prejav pozostávajúci z približne 

desiatich riadkov, ktorý ty - ako politik - by si 

chcel predniesť, aby si mladí ľudia uvedomili 

energetické problémy. Predtým, ako začneš 

písať svoj prejav, porozmýšľaj o tom, čo ty 

považuješ za dobrý prejav. Napríklad, na 

YouTube si môžeš pozrieť prejavy známych 

politikov alebo zabávačov. Čo robia dobre? 

Snaž sa zakomponovať tieto prvky do svojho 

vlastného prejavu. Bolo by dobré, keby 

v triede zaznelo niekoľko prejavov. 

 
Hodnotenie nechávame na zváženie samotného 

učiteľa. 

 
1.3  2. Scenár: Spolu sme silnejší 

 
1) Scenár „Spolu sme silnejší“ je založený na 

pojmoch „chápanie“ alebo „uvedomovanie“. 

Čo tým máme na mysli? Vo svojej odpovedi 

použi termíny uvedomovanie, spolupráca 

a trvalá udržateľnosť. Čo si o tom myslíš? 

Vysvetli. 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Odpoveď na otázku  čo máme na 

mysli pod pojmami chápanie 

a uvedomovanie. 

-  Odpoveď, v ktorej pojmy chápanie, 

spolupráca a trvalá udržateľnosť sú 

navzájom prepojené. 

-  Odpoveď na otázku o tom, čo si 

študent myslí o dôležitosti 

uvedomovania si. 

Príklad dobrej odpovede: 

Myslím si, že uvedomovanie si znamená 

chápanie, že lepšie životné prostredie začína 

v nás. Aby sme mohli vyriešiť 

energetické problémy, každý musí 

pochopiť aký dôležitý je trvalo 

udržateľný svet pre nás a pre budúce 

generácie. Okrem toho, my všetci čelíme 

tomu istému problému, preto je lepšie, ak 

spolupracujeme. Kľúčom k trvalo 

udržateľnejšiemu svetu je kombinácia 

uvedomovania a spolupráce. 

 
2)  Predstav si, že niekto by sa chcel opýtať: 

„Čo má niektorá z týchto vecí spoločné 

so mnou?“ Dokážeš použiť scenár 

„Spolu sme silnejší“ ako základ pre svoje 

vysvetlenie prečo je skutočne dôležité 

rozmýšľať o energetických problémoch? 

 
Dobrá odpoveď obsahuje vysvetlenie, 

z ktorého je zrejmé, že energetické 

problémy vplývajú na nás všetkých. Príklad 

dobrej odpovede: 

Takým ľuďom by som vysvetlil, že energetické 

problémy sú naliehavým problémom, ktorý vplýva 

na každého. Zvýšený dopyt a zmenšujúce sa zásoby 

znamenajú, že energetické problémy budú 

v budúcnosti len pribúdať. Kombinácia vedomostí 

a uvedomovania sú prvým krokom k svetu, v ktorom 

je spravodlivé rozdelenie energie. 

 
3)  V texte sa vraví, že spolupráca nie je ľahká. 

Máš s tým  nejaké skúsenosti? Čo môže byť 

na tom niekedy ťažké? Aké sú tvoje tipy 

pre účinnú spoluprácu? 

Hodnotenie nechávame na zváženie samotného 

učiteľa. 

 
4)  Alternatívna energia bude neustále 

dôležitejšia. Dokážeš vymenovať ďalšie 

formy alternatívnej energie okrem veternej 

a slnečnej energie? Čo presne o nich vieš? 

Hodnotenie nechávame na zváženie samotného 
učiteľa. 

 
Veľká debata o energetických scenároch, 

inštrukcie pre učiteľa: 

Debaty sa môžu uskutočniť v mnohých 

formách. Veľké množstvo príkladov debát 

môžete nájsť na internete. Informácie o tom, 

ako usporiadať debatu v triede nájdete 

na nasledujúcich webových stránkach: 

http://archive.planet-science.com/sciteach/ 

debating/pdfs/DS_TeacherGuide.pdf 

http://w w w.youtube.com/watch?v=NOAuO_ 

XKGf E 

http://w w w.debateable.org/ 

Do energetickej problematiky sa zapája 

niekoľko strán, niekedy majú podobné 

a niekedy odlišné záujmy. Štyri 

najdôležitejšie strany však sú : vlády, 

energetické spoločnosti, environmentálne 

organizácie a občania. Ak chcete pripraviť 

debatu na vyššej úrovni, je lepšie, ak sa 

študenti vopred pripravia na túto debatu. 

Týka sa to ako formy debaty, tak aj jej 

obsahu. 

Pokiaľ ide o obsah, študenti môžu vyhľadávať 

informácie na internete, aby lepšie zastávali svoju 

pozíciu počas debaty. Čo sa týka formy, debata 

môže prebiehať v triede a je potrebné zvážiť rôzne 

debatné techniky. 

Debatu by mal viesť líder debaty (najlepšie 

študent) a príspevky by mala posúdiť porota 

(skupina študentov). Vy – ako učiteľ, zostávate 

počas debaty v pozadí. Teoreticky, študenti by 

mali byť schopní sami riadiť túto debatu. Ak 

z nejakých dôvodov debata nenapreduje 

správnym smerom, napríklad lebo študenti 

nevedia počkať, kým dostanú slovo, je lepšie, 

ak ich rýchlo a účinne obrátite na správny smer.  

 
Odporúčame vám, aby ste úlohy v 2. časti 

zadávali ako prácu vo dvojici. 

 

2.1 Odkiaľ pochádza ropa? 

 
1. Úloha 

Niekedy môže byť teplota 

v pohyblivých vrstvách zeme veľmi 

vysoká. Dokážete nájsť dôvod prečo 

teplota v týchto vrstvách zeme sa 

môže takto zvýšiť? 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

 
-  Vrstvy zeme sa môžu hýbať aj smerom 

nadol, bližšie k jadru zeme. 

-  Teplota je vyššia na miestach bližších 

k jadru zeme. 

 
2. Úloha 

-  Kameň, ktorý má  mnoho pórov, ktoré ale nie 

sú navzájom prepojené, je/nie je priepustný. 

-  Ak má ropa vyššiu/nižšiu viskozitu ako voda, 

priepustným kameňom bude pretekať ťažšie 

než voda. 

-  Ak priepustná vrstva zeme obsahuje 

ropu aj vodu, postupom času sa ropa 

zhromaždí nad/pod vodou. 

http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://archive.planet-science.com/sciteach/
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.youtube.com/watch?v=NOAuO_
http://www.debateable.org/
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Odpovede: 

-  Nie je 

-  Vyššiu 

-  Pod 

 
2.2  Ako vyhľadávame ropu? 

 
1. Úloha 

Na obrázku znázorňujúcom prierez časti 

zemskej kôry môžete vidieť, že vrstvy sú 

vytvorené z rôznych materiálov. Uhlie 

môžeme nájsť len v najnižšej vrstve. 

Prečo nemôžeme nájsť uhlie 

v najvyšších vrstvách? 

 
Dobrá odpoveď obsahuje tieto prvky: 

-  Uhlie, podobne ako ropa, je fosílne 

palivo a tvoria ho uhľovodíky, 

ktoré podobne ako tie v rope, 

pochádzajú zo zvyškov organického 

materiálu. Tento organický materiál 

pochádza z obdobia karbón. 

-  Organický materiál sa premieňa 

na fosílne palivo pôsobením veľkého 

tlaku a vysokej teploty počas dlhej doby. 

Vysoký tlak a vysoká teplota sú 

čiastočne zodpovedné za hmotnosť 

vrstiev nad nimi. 

-  Najvyššie vrstvy zeme sú stále príliš 

mladé. Organický materiál v nich ešte 

nemal dostatok času na to, aby sa premenil 

na uhlie. 

 
2.3  Ako ťažíme ropu zo zeme? 

 
1. Úloha 

Urobenie jedného ropného vrtu stojí 

priemerne 20 miliónov EUR. Dnes je 

úspešná jedna zo štyroch vrtných 

operácií. Ak vieme, že jeden barel ropy  

(= 159 litrov) vyn á ša  60 EUR, vypočítajte, 

koľko barelov by sme museli predať, aby sme 

vykryli náklady na urobenie vrtu. 

Odpoveď: 

-  Úspešné vŕtanie priemerne stojí 4 x 

(20 x 106) = 80 x 106 EUR. 

-  Priemerne, 80 x 106  / 60 = 1,33 x 106 

barelov treba predať, aby sme vykryli 

náklady na vŕtanie. 

 
2. Úloha 

Porozmýšľajte, prečo je puzdro 

v spodnej časti vrtu užšie než 

v hornej. Pomôcka: trubica 

s malým priemerom dokáže odolať 

oveľa väčším silám než trubica 

s veľkým priemerom! 

Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Puzdro je vlastne trubica. Puzdro 

s malým priemerom dokáže preto 

zniesť väčšiu silu (a tým aj väčší 

tlak) než puzdro so širším 

priemerom. 

-  V podzemí je vyšší tlak než pri povrchu. 

Puzdrá musia byť umiestnené hlboko 

do zeme, a preto musia vydržať vyšší 

tlak. 

 
3. Úloha 

Vrt, vrtné potrubie, vŕtacia korunka, 

puzdro, kal, seizmický výskum: z toho by sa 

človek mohol zblázniť! Pamätáte si, čo 

všetky tieto slová znamenajú? Zapíšte si 

všetky slová v tomto poradí a vlastnými 

slovami vysvetlite, čo znamenajú. 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

- Vrt: diera v zemi, ktorú vyvŕtajú, aby sa 

cez ňu mohla dostať ropa alebo zemný plyn 

na povrch. Taktiež sa nazýva vrtná jama . 

- Vrtné potrubie: vrtné potrubie pozostáva 

z viacerých samostatných trubíc, ktoré sú 

navzájom zoskrutkované. Rúry sú v priemere 

desať metrov dlhé. Vŕtacia korunka sa 

pripevňuje na koniec vrtného potrubia.  

-  Vŕtacia korunka: vŕtacia korunka 

prevrtáva kameň. Vŕtaciu korunku 

určitým spôsobom môžeme 

prirovnať k obyčajnej elektrickej vŕtačke. 

Rozdielne vŕtacie korunky sa používajú 

pre odlišný typ kameňa. 

-  Puzdro: kovová trubica, ktorá zaručí, že 

vrtná jama sa nezosype. Ropa nakoniec 

preteká na povrch cez puzdro. Cement drží 

puzdro na mieste. 

-  Kal: vŕtacia kvapalina, ktorá sa 

pumpuje dolu do vrtu počas vŕtania. 

Kal ochladzuje vŕtaciu korunku 

a vyrovnáva nahor smerujúci tlak 

ropy. 

-  Seizmický výskum: použitie 

seizmického výskumu umožňuje 

zmapovať povrch zeme. Používajú sa 

na to zvukové vlny, ktoré sa vysielajú 

do zeme pomocou vibračných dosiek 

umiestnenými za nákladnými kamiónmi. 

Taktiež sa môžu používať výbušniny. 

Silné prúdy vzduchu na mori vytvárajú 

zvukové vlny. Zvukové vlny, ktoré sa 

odrazia a zaznamenajú pomocou 

geofónov, spracúvajú výkonné 

počítače. 

4. Úloha 

Hustota látky naznačuje jej hmotnosť 

(napríklad koľko má kilogramov) ak máte 

napríklad 1m3 danej látky. 

Jednotkou hustoty je potom kg/m3. 

To znamená, že hmotnosť 1m3 vody je 

približne 1 000 kg. Preto je hustota 

vody 1 000 kg/m3. 

Aby sme mohli kontrolovať tlak ropy o hodnote 

350 bar, potrebujeme protitlak stĺpca 

kvapaliny (s hustotou 1 000 kg/m3), ktorý má 

výšku takmer 3 500 metrov. Vypočítaj, koľko 

m3 vody by sme potrebovali za predpokladu, že 

priemerná plocha povrchu prierezu vrtu je 

0,10 m3. (V tomto teoretickom prípade vrtná 

kvapalina pozostáva len z vody). 

Pomôcka: objem vrtu je rovnaký ako plocha 

jeho prierezu vynásobená jeho výškou! 

 
Odpoveď: 

Množstvo potrebnej vody:  

3 500 m x 0,1 m2  =  350 m3 

* Poznámka: 3 500 m sa približuje 

priemernému vrtu. 

 
5. Úloha 

a.  Čo by mal kal obsahovať, ak hustota 

vody je príliš nízka? Pomôcka: čo 

znamená anglické slovo „mud“ vo vašom 
rodnom jazyku? 

b.  Predstavte si, že zistíte, že hustota kalu, 

ktorý ste použili je stále veľmi nízka. 

Ako by ste dokázali rýchlo zmeniť 

hustotu kalu, aby zostal tlak ropy 

v rezervoári pod kontrolou? 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Najlacnejšou možnosťou by bolo 

používať nejaké blato alebo vodu 

obsahujúcu  vysoko rozpustnú látku 

vysoko rozpustnú látku, ktorá zvyšuje 

hustotu. 

-  Napumpovaním viac vody 

do kalu sa zníži jeho hustota. 

-  Ak napumpujme viac substancie 

do kalu, hustota sa môže zvýšiť. 
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6. Úloha 
Predstav si, že si vrtný inžinier na vrtnej 

veži v Severnom mori. Objavil si pekne 

veľký rezervoár ropy a dostal si sa 

do potrebnej hĺbky. Teraz je tvojou 

úlohou zaistiť vrtnú jamu. Vypočítal si 

množstvo potrebného cementu. Potom 

zistíš, že máte veľmi málo cementu a že 

sa už začalo s pumpovaním cementu 

do vrtnej jamy. Čo môžeš urobiť, aby 

celé vŕtanie nevyšlo nazmar? 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Ak sa do vrtu napumpuje príliš málo 

cementu, časť vrtu sa nepodarí ukotviť. 

-  Ak časť vrtu nie je ukotvená, vrt sa môže 

zosypať. 

-  Ak momentálne nemáme dostatok 

cementu, musíme vypumpovať von 

ten cement, ktorý sme tam už 

napumpovali. Cement sa nedá doplniť 

neskôr, pretože keď raz cement 

stvrdne, potom sa už nedá pumpovať 

cez vrt. 

 
7. Úloha 

Použite internet a vyhľadajte rôzne spôsoby ropného 

vŕtania. Vyberte JEDEN spôsob (napríklad 

vŕtanie pomocou vznášadla, poloponornej 

vrtnej veže, vŕtanie v hlbokom mori, atď.) 

a zistite, či potom dokážete odpovedať 

na nasledujúce otázky: 

* Ako by ste sa dostali na svoju 

plošinu (aký typ práce vykonáva 

vaša plošina)? 

* Do akej hĺbky dokáže vŕtať vaša plošina? 

* Kde sa v súčasnosti využíva vaša 

plošina? 

* Ako sa vaša plošina udržiava na svojej 
pozícii? 

 
Pripravte si jasné a presné odpovede a svoje 

zistenia predstavte triede.  

Snažte sa presvedčiť svojich spolužiakov, že 

váš spôsob ropného vŕtania je ten najlepší! 

 
Hodnotenie nechávame na zváženie samotného 

učiteľa 

2.4  Budúcnosť ropy 

 
1. Úloha 

Objem vyťaženej ropy sa často vyjadruje 

v bareloch ropy. Cena ropy sa taktiež 

určuje na barel. Jeden barel sa rovná 

približne 159 litrom. V roku 2008 sa 

vyťažilo približne 85 miliónov barelov 

ropy denne. 

 
Je ťažké si predstaviť ako veľa je 85 miliónov 

barelov. Aby sme trochu porozumeli veľkým 

objemom, tieto objemy sa často porovnávajú 

s veľkosťou olympijských plaveckých bazénov, 

ktorých rozmery sú 50 m x 25 m x 2 m. 

a.  Vypočítajte, koľko olympijských 

plaveckých bazénov ropy sa vyťažilo 

 v roku 2008. 

b.  Predstavte si, že inteligentná ťažba 

znamená, že sa vyťaží o 5 percent viac 

ropy. Koľko olympijských plaveckých 

bazénov naviac denne by to znamenalo? 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

a. 

-  Olympijský plavecký bazén má rozmery: 

50m x 25m x 2m = 2 500 m3. 

-  2 500 m3 sa rovná 2,5 miliónom litrov. 

-  85 miliónov barelov sa rovná 85 x 

159 x 106  / 2,5 x 106, približne 5 400 

olympijských plaveckých bazénov.  

b. 

-  Inteligentná ťažba pridá 5 % denne 

k 5 400 olympijským plaveckým 

bazénom. To predstavuje 270 

olympijských plaveckých bazénov. 

 
2. Úloha 

Ako ste sa už dozvedeli, zásoby ropy 

nie sú nekonečné. V poslednej dobe 

čoraz viac ropy nachádzame na iných 

“nečakaných” miestach, napríklad 

na ropných pieskových poliach v Kanade. 

Tieto ropné pieskové vrstvy sa nachádzajú 

blízko povrchu zeme a dokážeme sa k nim 

dostať. Zdá sa, že tieto alternatívne polia 

obsahujú presne toľko ropy ako všetky 

ostatné “bežné” ropné polia dohromady, 

hlboko pod povrchom zeme. Veríte, že aj 

ťažba tejto ropy je pozitívnym krokom? 

Vysvetlite svoju odpoveď. 

 
Potom porovnajte svoju odpoveď 

s odpoveďami svojich spolužiakov: čo si 

myslia? Debatujte a nezabudnite 

na TINA (There Is No Alternative) 

a TANIA (There Are No Ideal Answers). 

Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Niektoré argumenty proti využívaniu 

piesočných ropných polí v Kanade sú: 

má to veľký dopad na prírodu, tie 

peniaze sa dajú lepšie použiť 

na investovanie do trvalo udržateľnej 

energie; vyššia spotreba ropy vedie 

k zvýšeniu emisií CO2. 

-  Argumenty v prospech piesočných 

ropných polí v Kanade sú: dokážeme 

uspokojiť dopyt po energii; cena ropy môže 

klesnúť výsledkom týchto operácií; 

vyvíjajú sa technológie, ktoré umožnia 

efektívnejší priebeh tohto procesu 

(napríklad zachytávanie CO2). 

-  Viac informácií nájdete na: 

w w w.capp.ca 

 
3.2  Zachytávanie 
 
1) Myslíte si, že je možné odstrániť CO2 

z ovzdušia? Malo by to nejaký zmysel? 

Pomôcka: Zamyslite sa napríklad 

nad tým, koľko CO
2 

je v ovzduší v jednotke 

objemu. 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Nemá zmysel zachytávať 

obyčajný vzduch. 

-  Obyčajný vzduch obsahuje 0,03 % CO
2
. 

-  Zachytávanie vzduchu vo veľkom 

objeme je nákladné. 

Príklad dobrej odpovede: 

Je veľmi nákladné zachytávať vzduch 

prostredníctvom ventilačného zariadenia 

pre CO2. Koncentrácia CO2 vo vzduchu je 

taká nízka, že z veľkého objemu vzduchu sa 

podarí oddeliť iba malé percento CO2. 

Preto nedáva žiadny zmysel odstraňovať 

CO2 z ovzdušia. 

 

2)  CO
2 

sa zachytáva pri vysokom tlaku 

a pri vysokých teplotách. Myslíte si, že to 

spôsobuje, že zachytávanie CO2 je drahé? 

Ako by ste dokázali urobiť postup 

zachytávania CO2 lacnejším? 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Zachytávanie CO2 stojí veľa peňazí.  

-  Vyvíjanie vysokého tlaku na substancie 

vyžaduje veľa energie. Energia stojí 

peniaze. 

-  Je tu priestor na zlepšenie účinnosti 

amínového roztoku. Ak toto funguje za 

menej extrémnych podmienok (vysoký 

tlak a teplota), tento proces môže byť 

efektívnejším. 

http://www.capp.ca/
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Príklad dobrej odpovede: 

Zachytávanie CO
2  

je veľmi drahé, lebo je 

potrebné vyrobiť veľa energie na to, aby 

sa látky dostali pod vysoký tlak a vysokú 

teplotu. Efektívnejšie je, ak nemusíme 

naďalej vyhrievať systém na takúto 

vysokú teplotu a vystavovať takému 

vysokému tlaku. 

 
3)  V procese zachytávania CO2 sa 

používajú amíny. Tieto amíny sa správajú 

ako katalyzátory. Čo sú katalyzátory? 

Vyhľadaj si tento pojem na internete. 

Prečo je dôležité, aby po čiastočnom 

spaľovaní zmes plynov prechádzala týmito 

katalyzátormi podľa možnosti čo 

najčistejšie? 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Katalyzátor je látka, ktorá sa 

nespotrebuje ako súčasť reakcie, ale 

ktorá ju urýchľuje (zníži sa tým 

množstvo energie potrebnej na takúto 

reakciu). 

-  Ak iné látky (NOx) sa dostanú 

do kontaktu s týmito katalyzátormi, 

môžu napríklad zničiť katalyzátor 

alebo s ním reagovať. 

-  Je dôležité, aby v obehu CO2 neboli 

prítomné žiadne iné látky, a tým 

nedošlo k poškodeniu katalyzátorov 

a prúd výroby zostane konzistentný. 

 

3.3  Fázový stav 

 
1. Prečo nie je dobrým nápadom 

napumpovať CO2 do zeme 

v plynnej fáze? 
Prečo by sme nemali stláčať CO2 

v zemi v pevnej fáze? 

Veď CO2 má napokon najväčšiu 
hustotu práve v tejto fáze. 

 
Dobrá odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Napumpovať CO2 do zeme v plynnej 

fáze by skutočne nebol dobrý nápad.  

Plyn potrebuje veľa priestoru. Je to 

problémom, ak dostupný priestor 

pod zemou je obmedzený. 

-  Pevná látka nedokáže plynúť, a preto 

nie je možné dostať ju pod zem. 

Zatiaľ čo platí, že koncentrovaná 

látka má vysokú hustotu, je 

nemožné dostať ju pod zem. 

Príklad dobrej odpovede: 

CO
2  

vo svojej pevnej fáze môžeme prirovnať 

k ľadu. Ľad sa ťažko prepravuje a v podzemí 

nebude pretekať a rozdeľovať sa do malých dutín 

v zemi. Plyn má veľmi nízku hustotu. Pomerne 

dosť málo plynu by sa dalo uskladniť 

v podzemí v tejto fáze, čo nedáva zmysel, 

ak je priestor obmedzený. 

 
2)  Porozmýšľaj o vlastnostiach plynu, 

kvapaliny a superkritickej kvapaliny. 

Vyplň nižšie uvedenú tabuľku. 

Pri viskozite si spomeň na to, čo ste sa 

dozvedeli v časti o rope - viskozita je 

mierkou toho, nakoľko „sirupovitá“ je 

daná látka. 
 

 

 
3)  Superkritický CO

2  
sa dá použiť ako 

rozpúšťadlo. Porozmýšľaj o mnohých 

užitočných spôsoboch použitia CO
2 

ako rozpúšťadla. Maj na mysli, že ak 

niečo rozpustíš v superkritickom CO
2 

a necháš to uvoľniť sa do voľného vzduchu, 

CO2  sa vyparí a stane sa bežným plynom. 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Farbiaci sprej na vlasy sa dá ľahko rozpustiť 

v CO2. Keď sa farba aplikuje na vlasy, 

netreba na ich zafarbenie žiadnu vodu. 

-  Lak na vlasy sa dá sprejovať, ak ho 

rozpustíme v CO2. 

Vlastnosti  Plynné  Kvapalné  Superkritické 

Viskozita (vysoká/nízka) nízka  vysoká. nízka  

Zaberá veľa miesta (veľa/trochu)  veľa  trochu  trochu  

Bod varu alebo teplota (vysoká/nízka) nízka  vysoká  vysoká 
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3.5  Bezpečnosť a spoločnosť 

 
1) Prečo si myslíš, že motory áut prestanú 

fungovať v momente, keď prídu 

do kontaktu s oxidom uhličitým? Aký 

druh látky potrebuje auto na to, aby 

mohlo fungovať? 

 
Správne odpovede obsahujú nasledovné: 

-  Autá majú spaľovací motor. 

-  Spaľovacie motory potrebujú kyslík, 

aby mohli fungovať. 

-  CO
2  

je ťažký plyn, ktorý sa „nadnáša“ 

nad zemou. 

-  CO
2  
odpudzuje kyslík z motora vozidla 

a ten prestane fungovať. 

Príklad dobrej odpovede: 

Auto má spaľovací motor. 

Na spaľovanie potrebujeme aspoň 

kyslík. Oxid uhličitý sa nedá použiť 

na spaľovanie, a preto spôsobuje 

zastavenie spaľovacej reakcie. 

 
2)  Porozmýšľaj o ďalších dvoch 

miestach, ktoré by neboli vhodné 

na umiestnenie potrubia 

na prepravu CO2. Taktiež 

porozmýšľaj o dvoch miestach, ktoré 

by boli vhodné na to, aby nimi 

viedlo takéto potrubie. 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Nevhodné miesta: mestské 

oblasti, diaľnice, letiská, 

podzemné metro. 

-  Vhodné miesta: zalesnené oblasti, 

vidiecke oblasti, podzemie, 

pod vodou. 

 
2) Na tejto otázke pracujte v dvojiciach. 

Pripravte rolovú hru. Jeden z vás je 

technický odborník zaoberajúci sa projektom 

CCS a druhý je oponentom. Na konci 

diskusie zaznamenajte záver vašej diskusie. 

Pomocou argumentov sa snažte presvedčiť 

jeden druhého. V rámci prípravy na rolovú 

hru vyhľadajte na internete mapu 

problematiky „ zachytávanie a ukladanie 

CO2“. 

Pre učiteľa: 

Študenti nech použijú tabuľku problematiky. 

Záver musí odrážať argumenty, ktoré sú 

zaznamenané v tabuľke. Študenti musia napísať 

závery ako keby boli osobne zainteresovaní 

do projektu. Je dôležité, aby uviedli príklady 

z praxe.  

Príklad dobrej odpovede: 

Pod mojím domom nechcem žiadne 

ukladanie CO2, pretože nechcem, aby sa 

môj dom zrútil kvôli zemetraseniu. 

Ukladanie CO2 môže vyrovnať znížený 

tlak, ktorý spôsobila ťažba plynu a tým 

spôsobiť stabilitu pôdy. 

 
4)  Chcel by si ty osobne bývať niekde, kde 

prebieha CCS? Svoju odpoveď odôvodni 

pár vetami. 

 
Pre učiteľa: Študenti nech použijú tabuľku 

problematiky. Záver musí odrážať vedomosti, 

ktoré získali počas tohto modulu, a taktiež aj 

to, čo vplýva na ich osobný život. 

 

3.6  Údaje a prognózy 

 
1) Myslíš si, že CCS prispeje k trvalo 

udržateľnej budúcnosti? Uveď dva dôvody 

za a dva dôvody proti. 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Čo prispieva k trvalo udržateľnej 

budúcnosti: čistým výsledkom bude 

menej CO
2  

v ovzduší. CCS je jedným 

z potrebných krokov, aby sme mohli 

čeliť klimatickým problémom. CCS 

v konečnom rade bude stimulovať trh 

s emisiami CO
2
. 

-  Nič neprispieva k trvalo udržateľnej 

budúcnosti: CCS nestimuluje rýchly 

posun smerom k trvalo udržateľnej 

energii. CCS samotné spotrebúva veľa 

energie a spotrebúva sa viac fosílnych 

palív. 

 
2)  Myslíš si, že môžeme namietať, že 

na ukladanie CO2 sa používa o toľko 

energie naviac? Svoju odpoveď odôvodni. 

Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Príklad nesúhlasu: Áno, pretože 

na uskladnenie CO2 pod zemou sa 

používajú fosílne palivá, a tým sa 

rýchlejšie vyčerpávajú. 

-  Žiadne námietky: Je dôležité 

podniknúť tieto kroky, aby sme 

bojovali s klimatickými 

problémami, a tak musíme čo 

najskôr začať ukladať CO2 

do podzemia. Výhody prevažujú 

nevýhody. 

-  Neutrálny postoj: kombinácie vyššie 

uvedených odpovedí. 

 
3)  Holandsko v roku 2009 spotrebovalo 

3 262 PJ (petajoule) energie. Použi knihy 

obsahujúce vedecké informácie a vyhľadaj 

si, čo je petajoule. Predstav si spojenie 

1 200 PJ energie vytvorenej pri CCS   

s 25-percentnou spotrebou energie 

navyše (pred CCS). Aká by bola 

celková spotreba energie?  

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: 

-  Petajoule: 1,0 x 1015 J 

-  CCS spotrebuje 25 % viac energie. Takže 

25 % z 1 200 x 1,0 x 1015  = J 

-  Celková spotreba 3 262 x 1015  +  

300 x 1015  = 3 562 x 1015  J 

 
4)  Podľa mnohých odporcov CCS je ako 

bojovanie so symptómom. Príkladom 

bojovania so symptómom je užívanie 

liekov od bolesti. Lieky od bolesti 

berieme, keď nás napríklad bolí hlava. 

Liek od bolesti potláča bolesť, ale 

neodstraňuje jej príčinu. Dvomi vetami 

zdôvodni, prečo odporcovia CCS 

považujú technológiu CCS za bojovanie 

so symptómom. 

 
Správna odpoveď obsahuje nasledovné: Ak 

prejdeme na trvalo udržateľnú energiu, 

nebudeme viac potrebovať fosílne palivá 

a následne nebude sa uvoľňovať CO2. CCS 

je preto bojom so symptómami spaľovania 

fosílnych palív. 



 

T E S T 9 
 

 

Modelové odpovede k testu: Všetko je o energii, 1. časť (51 b o dov , 20 o táz ok) 
 

 
5 bodov  1 

Stojíme pred tromi veľkými problémami, ktoré 

sa týkajú budúcnosti energie. Vymenuj tri 

zmeny v spoločnosti a vysvetli, ako sú navzájom 

prepojené. 

 

 
 
 
 

3 body  2 

Tento modul vám predstavil pojmy TANIA 

a TINA. Vlastnými slovami vysvetli, čo tieto 

skratky znamenajú a aký majú význam 

pri debate o energii. 
 

 
 
 

3 body  3 
1. Kapitola materiálu Všetko je o energii 

predstavila dva pohľady na budúcnosť 

energie: scenár „Každý sám za seba“ 

a scenár „Spolu sme silnejší“. 

Pre ktorý z týchto scenárov je 

pravdepodobnejšie, že sa naplní? Vysvetli 

svoju odpoveď v maximálne piatich vetách. 

Uveď argumenty, ktorými podporíš svoje 

stanovisko. Použi termín „trvalá udržateľnosť“ 

a vysvetli ho. 

 
2 body  4 

Z akých dvoch typov atómov pozostávajú 

fosílne palivá? 
 

 
 

2 body  5 

Uveď dva dôvody, prečo ropu nemôžeme nájsť 

v  niektorých častiach zeme. 

 
2 body  6 

Existuje prepojenie medzi mierou pórovitosti 

určitého typu kameňa a jeho priepustnosťou? 

 
3 body  7 

V troch krokoch vysvetli, ako môžeme nájsť 

ropu. 

 
 
 
 
 

4 body  8 

Načrtni prierez ropného vrtu s niekoľkými 

puzdrami po zacementovaní. 

 
Správne odpovede budú obsahovať nasledovné: 

A)  Odpoveď, v ktorej sú vymenované tieto tri  faktory: 

1) Dopyt po energii sa minimálne zdvojnásobí počas nasledujúcich päťdesiatich rokov.  

2) Ľahko dostupná ropa bude čoraz vzácnejšia. 

3) Výrazne sa zvýšia emisie skleníkových plynov. 

B)  Jasné vysvetlenie, že tieto tri zmeny v spoločnosti sú do  určitej miery 

vo vzájomnom rozpore. 

 

 
Správne odpovede budú obsahovať nasledovné: 

A)  Odpoveď vysvetľujúca pojmy TANIA a TINA. 

1) TANIA je: There Are No Ideal Answers (Nejestvujú žiadne ideálne odpovede) 

2) TINA znamená: There  Is No Alternative (Nejestvuje žiadna alternatíva) 

B)  Jasné vysvetlenie, že spotreba energie je fakt, pre ktorý nejestvuje žiadna iná alternatíva 

a že každé riešenie má svoje nevýhody. 

 

 
Správne odpovede budú obsahovať nasledovné: 

A) Výber stanoviska na základe aspoň jedného argumentu s aspoň jedným príkladom. 

Príklad správnej odpovede: 

Myslím si, že scenár „Každý sám za seba“ má väčšiu šancu, pretože ľudia sú sebeckí. Vláda 

a obchodovanie a priemysel sú v prvom rade egocentrické. Nemyslím si, že sa to čoskoro 

zmení. Trvalá udržateľnosť znamená opatrne zaobchádzať so životným prostredím, v ktorom 

žijeme a to je práve to, čo sa v súčasnosti nedeje. 

 
 
 
 
 
Fosílne palivá pozostávajú z atómov uhlíka a atómov vodíka; samotný kyslík nie je potrebný! 

(napr. zemný plyn) 

 

 
 

V praveku na týchto miestach nebol oceán; nie je tam ropná pasca. 
 
 
 
 
Áno, čím vyššia je pórovitosť, tým väčšia je priepustnosť kameňa za predpokladu, že jeho 

póry sú navzájom prepojené; nie, počet pórov nemusí vplývať na priepustnosť určitého druhu 

kameňa: póry môžu byť buď príliš malé alebo nie sú navzájom prepojené. 

 

 
1. krok: zisti, či daná oblasť bola v praveku zaplavená oceánom; 

2. krok: vyšli vibrácie do zeme, zaznamenaj ich a  lokalizuj ropnú pascu (alebo: nájdi 

ropnú pascu použitím seizmického výskumu);  

3. krok: vyvŕtaj skúšobný ropný vrt. 
 

 
 
Kombinácia schém na 2. strane v časti 2.3 
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3 body  9 

Dajme tomu,  že hustota kalu je 1,234 kg/ m3. 

Dostanete sa k ropnému poľu pri tlaku 400 bar 

(4 000 000 kg/m2) v  h ĺ b k e  2,7 km. Je hustota 

kalu dostatočne vysoká, aby zabránila vystreknutiu 

ropy? Predpokladajme, že priemerný prierez miesta 

ropného vrtu je 0,10 m2. 

 
2 body  10 

Hĺbka, v ktorej bola ťažená ropa na dne 

mora momentálne ukazuje rekordných 3 051 

metrov. Vysvetli, aké zariadenie sme 

použili na túto ťažbu. Uveď dva dôvody. 

 
2 body  11 

Plazivé vrty umožňujú ťažbu ropy aj na 

osídlených miestach. Uveď dve ďalšie 

situácie, v ktorých by sa mohli použiť plazivé 

vrty. 

 
2 body  12 

Uveď definíciu superkritickej fázy. 
 

 
 

2 body  13 

Vymenuj dve výhody využívania superkritickej fázy 

pre ukladanie CO2 v podzemí. 

 
Objem je 0,1 x 2700 = 270 m3 (1 bod). Hmotnosť kalu v ropnom vrte je 270 x 1,234 = 333,18 kg 

(1 bod). To znamená, že je tam nedostatočný protitlak! Nastane vystreknutie ropy. (1 bod). 

 
 
 
 
 
 
 
Poloponorná vrtná veža/vrtná loď: dokáže sa udržať na mieste pomocou kotiev na dne mora / 

dynamické polohovanie. Dokáže sa prispôsobiť prúdom.  

 
 
 
 
 
Uvoľnenie horiacej vŕtacej korunky; ťažba z niekoľkých susedných malých polí. 

 
 
 
Superkritická fáza je fáza materiálu, v ktorej má vlastnosti plynu, ale aj kvapaliny. Tento materiál nie 

je veľmi viskózny, avšak má vysokú hustotu. 

 
 
Výhodou superkritickej fázy je, že umožňuje uložiť viac CO2 do podzemia než v plynnej fáze 

a ďalšou výhodou je, že preprava v podzemí je jednoduchšia, pretože látka je menej viskózna než 

v kvapalnej fáze. 

 
5 bodov  14 

Nakresli schému, ktorá znázorňuje ako sa 

CO2 ukladá v podzemí. Pomocou šípok označ 

a pomenuj rôzne prvky. 

 
Prideľte 1/2 bodu za každý správny prvok. 

 
Zachytenie CO2 

ako vedľajšieho produktu 

 
Vodíková továreň 

 

 
 

Prístroje 

merajúce CO
2 
 

 
 

 
Kompresor 

stláča CO
2

 

 
 
 
 
Plynný CO

2  
sa prepravuje 

podzemným potrubím 
 

Kompresor vyvíja ďalší 

tlak na CO
2

 

Injektážnym vrtom sa 

odvádza CO
2  

hlboko 

do podzemia 
 

Pozorovacia šachta 

obsahuje meracie 

prístroje pre ukladanie 

CO
2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrchná vrstva hliny 

je nepriepustná 

pre CO
2

 

 
CO

2  
je uzavretý 

v pórovitých 

kameňoch na 

prázdnom plynovom 

poli 
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3 body  15 

Ktoré tri kroky tvoria predspaľovanie? 

 
1. Splynovanie 2. Zachytenie CO

2  
3. Spaľovanie. 

Vysvetli pojmy, ktoré si použil na určenie 1. Palivá sa pôsobením kyslíka rozložia na vodíkový plyn a  oxid uhličitý. 

týchto troch krokov. 2. Oxid uhličitý sa zachytí a potrubím sa dodáva do CCS zariadenia. 

 3. Vodíkový plyn sa spaľuje, počas čoho vzniká elektrina.  

2 body  16 

Čo znamená slovo viskozita? 

Porozmýšľaj o príklade, na základe ktorého 

vysvetlíš čo je viskozita alebo čo viskozita 

robí. 

 
1 bod  17 

Akú najdôležitejšiu podmienku musí 

spĺňať prázdne plynové pole ešte 

predtým, ako sa použije na ukladanie 

CO2 pokiaľ ide o bezpečnosť? 

 
3 body  18 

Urč tri faktory, ktoré vplývajú na bezpečné 

ukladanie CO2. 

 

 
1 bod  19 

Prečo zlyhal plán na ukladanie CO2 

v Barendrechte? 

 
1 point  20 

Ak sa na to pozrieme zo širšej perspektívy, prečo 

je dôležité ukladať CO2 do podzemia? 

 

 
Viskozita je mierkou toho, nakoľko je materiál „sirupovitý“. Dobrým príkladom je porovnanie medzi 

melasou a vodou. Voda v pohári sa okamžite vyleje, keď ho otočíte hore dnom. Ak hore dnom otočíte 

pohár s melasou, bude trvať dlho, kým melasa vytečie z pohára. 

 

 
V ropnej pasci nesmú byť štrbiny, pretože v opačnom prípade by CO2 mohlo uniknúť na povrch. 

 
 
 
 
 
 
1.    Dôkladné zmapovanie plynového poľa a ropnej pasce. 

2.    Oxid uhličitý obnovuje rovnováhu tlaku, čo znamená, že bude menší pokles pôdy.  

3.    Zmenšenie vzdialenosti medzi továrňou a CCS zariadením. 
 

 
 
Miestni obyvatelia nedostali dostatočné informácie. Miestni obyvatelia mali príliš veľa 

pochybností o spoľahlivosti  tejto technológie. 

 

 
CCS môže poskytnúť značné výhody v porovnaní s emisiami CO2, pomocou CCS ľahšie dokážeme 

splniť ciele týkajúce sa klímy. 



 

 



 

T E  S  T 
 
 
 
 
 
 

Modul nazvaný „Všetko je o energii“ vás naučil o energetických scenároch, ťažbe ropy 
a vzťahu medzi klímou a CO2 . 
Tento test pozostáva z 20 otázok, za ktoré môžete získať 51 bodov. Pri každej otázke je 
uvedený počet bodov, ktoré za ňu môžete získať. 

 

Veľa šťastia! 
 

5 bodov   1   Stojíme pred tromi veľkými problémami, ktoré sa týkajú budúcnosti energie. Vymenuj tri zmeny   

   v spoločnosti a vysvetli, ako sú navzájom prepojené. 

 

3 body   
 

2    
 

Tento modul vám predstavil pojmy TANIA a TINA. Vlastnými slovami vysvetli, čo tieto  

    skratky znamenajú a aký majú význam pri debate o energii. 

 

3 body   
 

3     
 

1. Kapitola materiálu Všetko je o energii predstavila dva pohľady na budúcnosť energie:   

   scenár „Každý sám za seba“ a scenár „Spolu sme silnejší“. 

    Pre ktorý z týchto scenárov je pravdepodobnejšie, že sa naplní? Vysvetli svoju odpoveď   

    v maximálne piatich vetách. Uveď argumenty, ktorými podporíš svoje stanovisko. Použi 

    termín „trvalá udržateľnosť“ a vysvetli ho. 

 

2 body  
 

4    
 

Z akých dvoch typov atómov pozostávajú fosílne palivá? 

 

2 body   
 

5   
 

Uveď dva dôvody, prečo ropu nemôžeme nájsť v niektorých častiach zeme. 

 

2 body   
 

6    
 

Existuje prepojenie medzi mierou pórovitosti určitého typu kameňa a jeho priepustnosťou?  

     

 

3 body   
 

7   
 

V troch krokoch vysvetli, ako môžeme nájsť ropu. 

 

4 body 
 

8    
 

Načrtni prierez ropného vrtu s niekoľkými puzdrami po zacementovaní. 

 

3 body   
 

9    
 

Dajme tomu, že hustota kalu je 1,234 kg/m3. K ropnému poľu sa dostanete pri tlaku 400  

   bar (4 000 000 kg/m2) v hĺbke 2,7 km. Je hustota kalu dostatočne vysoká na to, aby  

    zabránila vystreknutiu ropy? Priemerný prierez miesta ropného vrtu je 0,10 m2. 

 

2 body   10    Hĺbka, v ktorej bola ťažená ropa na dne mora momentálne ukazuje rekordných 3 051   

  metrov. Vysvetli, aké zariadenie sme použili na túto ťažbu. Uveď dva dôvody. 

 
2 body   11   Plazivé vrty umožňujú ťažbu ropy aj na osídlených miestach. Uveď dve ďalšie situácie,   

  v ktorých by sa mohli použiť plazivé vrty. 

 
2 body   12   Uveď definíciu superkritickej fázy. 

 
2 body   13   Vymenuj dve výhody využívania superkritickej fázy pre ukladanie CO2 v podzemí. 

 
5 body   14    Nakresli schému, ktorá znázorňuje ako sa CO2 ukladá v podzemí. Pomocou šípok označ  

  a pomenuj rôzne prvky. 

 
3 body   15   Ktoré tri kroky tvoria predspaľovanie? Vysvetli pojmy, ktoré si použil na určenie týchto troch  

 krokov. 

 
2 body   16    Čo znamená slovo viskozita? Porozmýšľaj o príklade, na základe ktorého vysvetlíš čo je 

  viskozita alebo čo viskozita robí. 

 
1 bod 17    Akú najdôležitejšiu podmienku musí spĺňať prázdne plynové pole ešte predtým, ako    

  sa použije na ukladanie CO2 pokiaľ ide o bezpečnosť? 
 

3 body   18   Urč tri faktory, ktoré vplývajú na bezpečné ukladanie CO
2
. 

 
1 bod 19   Prečo zlyhal plán na ukladanie CO2 v Barendrechte? 

 
1 bod 20   Ak sa na to pozrieme zo širšej perspektívy, prečo je dôležité ukladať CO2 do podzemia? 


