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7 Voda 
Voda patrí k najdôležitejším prírodným zdrojom, ktoré sú k dispozícii v obrovských množstvách, 

sú nevyčerpateľné, ale možno ich poškodiť až úplne znehodnotiť. Voda je najrozšírenejšia látka na 

Zemi a je podmienkou života na našej planéte, limituje možnosti osídlenia a poľnohospodárskeho 

využitia pevniny. Pokrýva až 70 % povrchu našej planéty. Najväčší podiel (až 97,25%) má slaná voda 

morí a oceánov. Sladkovodné zdroje predstavujú len 2,75% a medzi ne sa zaraďuje voda v ľadovcoch, 

riekach, jazerách a v atmosfére. Väčšina sladkej vody je zamrznutá vo forme ľadovcov. Len 0,62 % 

zemskej vody sa nachádza v kvapalnom stave. Aj z nej je väčšina uložená hlboko v podzemí, takže 

dostupná a využiteľná voda predstavuje len 0,3%. (www.sfi.mtu.edu). Graficky sú tieto pomery 

zobrazené na obr. 7.1. 

 

 

Obr. 7.1 Dostupnosť vodných zdrojov 

 

Voda je tiež prítomná v rastlinách, živočíchoch a pôde. Len menej ako 1% vody na Zemi 

predstavuje dostupnú sladkú vodu. Vodu morí a oceánov môžeme využívať na prepravu, rekreáciu, je 

zdrojom potravy vo forme morských živočíchov a rastlín, ale sladká voda má pre ľudský život 

a zdravie oveľa väčší význam. Okrem tejto nevyhnutnosti pre ľudský život a zdravie potrebujeme 

vodu takmer v každom odvetví národného hospodárstva. 

Voda sa v prírode vyskytuje v troch základných formách: 

 ako vodná para a zrážky, 

 ako tečúca alebo stojatá, 

 ako sneh a ľad. 

 

 

 

 

V ľudskej spoločnosti plní voda celý rad dôležitých a nezastupiteľných funkcií: 

 biologickú,  

 zdravotnú,  

 kultúrnu a estetickú,  

Otázky a úlohy 

1. Ktorá z foriem vody má najväčšie zastúpenie a ktorá najväčšie využitie? 
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 ekonomickú.  (Hronec a kol., 2010) 

 

Nevyhnutná je v priemyselnej výrobe, energetike, poľnohospodárstve, doprave a ďalších 

ľudských aktivitách. Voda významne ovplyvňovala a stále ovplyvňuje rozvoj ľudskej spoločnosti, 

ktorej dejiny sú do veľkej miery aj dejinami boja o vodu a boja s vodou. Pre mnohé ľudské aktivity je 

voda limitujúcim faktorom. Ako základný prírodný zdroj je nevyhnutnou súčasťou životného 

prostredia človeka. 

 

 

 

 

 
 

Voda ako zdroj energie 

Vodná energia patrí k najdlhšie využívaným energetickým zdrojom v histórii ľudstva. Ľudia sa 

odjakživa usídľovali v blízkosti vodných tokov, ktoré predstavovali nielen zdroj pitnej vody a potravy, 

ale aj schodné dopravné cesty, a postupne sa naučili využívať aj kinetickú energiu vody. 

Voda vytvára vodný obal Zeme - jej hydrosféru. Množstvo vody na Zemi je takmer nemenné, 

mení sa len forma jej výskytu (plynná, tekutá, tuhá) a jej rozloženie v čase a priestore. Celkový objem 

vody na Zemi sa odhaduje na 1,3 až 1,45.109 km3. 

Až 97,25 % všetkého objemu vody na Zemi je akumulovaných vo svetových oceánoch a 

moriach. Voda je však rozdelená nerovnomerne - väčší objem je viazaný na južnú než na severnú 

pologuľu. Významný podiel vody je viazaný v horských a kontinentálnych ľadovcoch, a to 2,15 % 

celkového objemu vody na Zemi. Zvyšok pripadá na vodu v horninovom prostredí (0,31 %), v jazerách 

(0,009 %), v atmosfére (0,001 %) a na vodu v riekach (0,0001 %). A práve na riekach bol vybudovaný 

najväčší počet hydroenergetických diel na svete. 

Najstaršími hydroenergetickými dielami sú prietočné vodné diela situované na vodných 

tokoch. Vývoj následne smeroval k stavbe vodných diel s akumulovaným objemom vody. V 

prímorských oblastiach je možné využívať na výrobu elektrickej energie energiu prílivu a v súčasnosti 

sú najnovším produktom vývoja v oblasti vodnej energetiky mikro-hydroenergetické diela. Ďalším 

zdrojom elektrickej a tepelnej energie získavanej z vody sú geotermálne zdroje 

Na základe koncentrácie spádu delíme hydroenergetické diela na: 

 prietočné, 

 akumulačné 

 prečerpávacie, 

 prílivové, 

 využívajúce energiu prúdiacej vody. 

 

Otázky a úlohy 

2. Je možné určiť poradie funkcií, resp. určiť najdôležitejšiu funkciu vody? 
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7.1 Prietočné vodné elektrárne 

Najstaršími prietočnými hydroenergetickými dielami boli mlyny, ktoré využívali energiu vody s 

použitím mlynských kolies na získavanie mechanickej energie a neskôr, po vynájdení elektrického 

dynama v roku 1866, aj na výrobu elektrickej energie. 

Prietočné hydroenergetické diela sa konštruujú spravidla na vodných tokoch s veľkým 

prietokom a malým spádom koryta. Potrebný spád sa dosahuje buď pohyblivou, alebo pevnou haťou. 

Jednou z takýchto priehrad je John Day Dam na rieke Colorado v štáte Oregon v USA. V priehradnom 

múre je zabudovaných 16 turbín, každá s inštalovaným výkonom 135 MW. Súčasťou hate býva 

rybochod umožňujúci migráciu rýb. (pozri http://www.cbr.washington.edu/hydro/johnday) 

7.2 Akumulačné vodné elektrárne 

V prípade akumulačných vodných elektrární sa buduje gravitačná alebo klenbová hrádza, ktorá 

prehradí tok rieky. Nad hrádzou dochádza k zatopeniu riečneho údolia v dôsledku vzdutia hladiny, 

pričom vznikne vodná nádrž s veľkým objemom. Tento typ hydroenergetických diel sa buduje na 

riekach s väčším spádom, a to tak na menších, ako aj na veľkých svetových tokoch. Tieto 

hydroelektrárne majú spravidla veľké výkony. Najväčšia akumulačná vodná elektráreň na svete - Dam 

of Three Gorges vybudovaná na rieke Jang c tiang v Číne má výkon 18 200 MW (pozri 

http://www.chinatouronline.com/china-travel/yichang/yichang-attractions/three-gorges-

dam_370.html), druhá najväčšia - Itaipu vybudovaná na hraniciach Brazílie a Paraguaja má výkon 14 

000 MW. (http://www.eoi.es/blogs/fabiopinto/2012/01/18/project-management-itaipu-dam/)  

7.3 Prečerpávacie vodné elektrárne 

Prečerpávacie vodné elektrárne slúžia na hydraulickú akumuláciu energie v čase zníženia 

zaťaženia elektrizačnej sústavy. Svojím veľkým výkonom a maximálnou disponibilnosťou umožňujú 

vyrovnávať výkyvy v odbere energie, regulovať frekvenciu a dodávaný výkon, prekonávať strmosť 

rastu a poklesu zaťaženia a kryť prípadné výpadky iných zdrojov. 

Tento typ hydroenergetických diel pozostáva z dvoch nádrží, a to z hornej a dolnej. Tieto 

nádrže môžu byť buď prirodzené, alebo umelé. Počas nízkej spotreby elektrickej energie je voda z 

dolnej nádrže prečerpávaná do hornej nádrže. Keď sa spotreba zvýši, voda z hornej nádrže je púšťaná 

privádzačmi do dolnej nádrže, pričom sa produkuje elektrická energia. Na Slovensku je vybudovaná 

prečerpávacia elektráreň na Čiernom Váhu (pozri http://www.seas.sk/pve-cierny-vah) 

7.4 Prílivové vodné elektrárne 

Energia prílivu je jedným z najmenej využívaných obnoviteľných energetických zdrojov. Príliv a 

odliv sú prejavom slapových síl - v dôsledku gravitačného pôsobenia Mesiaca a Slnka na Zem, ktoré 

vyvolávajú objemové zmeny v zemskej kôre prejavujúce sa, okrem iného, zmenou hladiny morskej 

vody. Slapové javy majú pravidelnú periodicitu, a to 6, resp. 12 hodinovú. V dôsledku toho, že 

lunárny cyklus má dĺžku 24 hodín a 50 minút, dochádza k posunu medzi mesačným a slnečným 

cyklom, ktorý má dĺžku 24 hodín. 

Pri prílivových elektrárňach sa počas prílivu morská voda akumuluje v tzv. prílivovej lagúne, 

ktorou obvykle je prehradené pôvodné estuárium rieky alebo morský záliv. Po ukončení prílivu sa 

http://www.chinatouronline.com/china-travel/yichang/yichang-attractions/three-gorges-dam_370.html
http://www.chinatouronline.com/china-travel/yichang/yichang-attractions/three-gorges-dam_370.html
http://www.eoi.es/blogs/fabiopinto/2012/01/18/project-management-itaipu-dam/
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lagúna pomocou špeciálnych technických konštrukcií uzatvára, pričom vzniká veľký rozdiel medzi 

hladinou v lagúne a na voľnom mori, prejavujúci sa rozdielnym hydrostatickým tlakom. Keď sa 

prírodné vodné teleso (voľné more) dostane do najnižšej fázy odlivu, voda sa z prílivovej lagúny 

vypúšťa cez výtokové otvory, v ktorých sa nachádzajú turbíny produkujúce elektrickú energiu. 

Najznámejšou európskou prílivovou elektrárňou je La Ranče, ktorá bola vybudovaná v blízkosti 

prístavu Saint Malo vo Francúzsku. (pozri http://en.wikipedia.org/wiki/Rance_Tidal_Power_Station)  

7.5 Výroba elektrickej energie pomocou energie morských prúdov a vĺn 

Relatívne novou technológiou je výroba elektrickej energie s využitím energie morských 

prúdov. Využíva sa tu podobný princíp ako v prípade energie vetra - generátory sú však poháňané 

morskými prúdmi. V dôsledku vyššej hustoty morskej vody je potenciál jednotlivých generátorov 

podstatne nižší. Tieto technológie sú stále len v začiatkoch, ale ich potenciál je veľmi veľký. Jedným z 

testovacích projektov bola podmorská vrtuľová turbína inštalovaná na severnom pobreží Devonu 

(Veľká Británia), pričom jej výkon bol 300 kW. Ďalším testovaným prístrojom bol 150 kW oscilačný 

hydroplán Stingray na pobreží Škótska či prístroj Hydro Venturi v zálive pri San Franciscu (USA). 

VODNÁ ENERGETIKA A  UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ 

Na vrcholnej konferencii o udržateľnom rozvoji v Johannesburgu v r. 2002 sa reprezentanti viac 

ako 170 štátov sveta zhodli na tom, že všetky spôsoby produkcia energie z vody patria medzi 

obnoviteľné zdroje energie bez ohľadu na to, či ide o malé alebo veľké, preotočné alebo akumulačné 

vodné elektrárne. Tento záver podopreli nasledujúcimi desiatimi dôvodmi: 

1. Pri produkcii elektrickej energie z vody sa využíva tečúca voda bez redukovania jej 

pôvodného množstva. 

2. Hydroelektrárne s akumulačnými nádržami ponúkajú neporovnateľne operatívnejšiu 

flexibilitu voči ostatným energetickým zdrojom, pretože sú schopné okamžite reagovať na 

kolísanie v potrebe elektrickej energie. 

3. Voda v riekach je domácim zdrojom a na rozdiel od fosílnych palív nepodlieha výkyvom na 

trhoch s energiou. 

4. Hydroelektrárne s akumulačnými nádržami zhromažďujú zrážkovú vodu, ktorú je následne 

možné využiť na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou, resp. na iné účely, napr. 

zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy. Akumulácia vody v nádrži zároveň umožňuje 

stabilizovať hladiny podzemnej vody a redukovať zraniteľnosť prostredia voči extrémnym 

hydrologickým javom, ako sú povodne a suchá. 

5. Energia vyrábaná pomocou energie vody zvyšuje stabilitu a spoľahlivosť elektrických 

sústav tým, že môže byť uvádzaná do systému podstatne rýchlejšie ako iné zdroje 

produkujúce elektrickú energiu. 

6. Energia vyrábaná pomocou energie vody pomáha bojovať proti klimatickým zmenám tým, 

že produkuje veľmi malé množstvo skleníkových plynov.  

7. Výroba energie pomocou vodných elektrární zlepšuje kvalitu ovzdušia tým, že neuvoľňuje 

do atmosféry znečisťujúce látky a ani neprodukuje toxické vedľajšie produkty. 

8. Produkcia energie pomocou vodných elektrární je významným príspevkom k ďalšiemu 

rozvoju spoločnosti tým, že technológia jej výroby je známa a odskúšaná, jej prípadné 

nepriaznivé dopady sú známe a je možné ich minimalizovať, resp. kompenzovať. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rance_Tidal_Power_Station
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9. Energia vyrábaná vo vodných elektrárňach je čistou a lacnou energiou. Priemerná doba 

životnosti vodných energetických diel je 50 až 100 rokov, takže investície do tohto typu 

zariadení patria medzi dlhodobé, ktoré prinášajú úžitok aj budúcim generáciám. 

10. Výroba elektrickej energie vo vodných elektrárňach je základným nástrojom udržateľného 

rozvoja. Ako sa vyjadrila Európska komisia pre životné prostredie a rozvoj (1987) „podniky 

produkujúce elektrickú energiu vo vodných elektrárňach, ktoré boli vytvorené a sú 

prevádzkované ekonomicky životaschopne, citlivo vo vzťahu k životnému prostrediu a 

zodpovedne voči socio-ekonomickej sfére, reprezentujú najlepší koncept pre udržateľný 

rozvoj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Otázky a úlohy 

1. Zistite, ktoré krajiny patria medzi najväčších producentov elektrickej energie 

vyrábanej z vody. 

2. Zistite, ktoré štáty sveta majú najvyššie pokrytie spotreby elektrickej energie 

vyrábanej z vody. 

3. Uveďte príklady vodných elektrární na Slovensku. 

4. Produkcia elektrickej energie z vody má množstvo nesporných výhod, ale aj 

nevýhod oproti bežnej praxi a taktiež oproti iným ekologickým alternatívam. 

Uveďte, ktoré sú to. 

5. Pozrite si stránku http://www.vodarenstvi.cz/clanky/jaka-je-vase-vodni-stopa 

(prípadne ďalšie: www.waterfootprint.org, http://ec.europa.eu, www.virtualwater.eu) 

Aká je spotreba virtuálnej vody potravín, alebo výrobkov, ktoré bežne 

používate? 

 

http://www.vodarenstvi.cz/clanky/jaka-je-vase-vodni-stopa
http://www.waterfootprint.org/
http://ec.europa.eu/
http://www.virtualwater.eu/


  Manažment prírodných zdrojov 
 

 44 

Prípadová štúdia: Stanovenie „správnej“ ceny 
 

Mnohé ekonomiky rozvojových krajín sú zamerané na ťažbu prírodných zdrojov, aby mohli ich 
obyvateľov vyviesť z chudoby, pričom môžu poškodzovať prírodné systémy, od ktorých sú závislí. 
Krátkodobé riešenia často oslabujú prosperitu obyvateľstva v dlhodobom horizonte. Môžu vlády 
pomôcť trhom stanoviť „správnu“ cenu za služby, ktoré poskytuje príroda, a ovplyvniť hospodárske 
možnosti? Pozrieme sa teraz bližšie na to, čo spotreba vody pri pestovaní bavlny znamená pre 
Burkinu Faso.  

 

Biele zlato 

V Burkine Faso – suchej a veľmi chudobnej krajine odrezanej od mora na južnom okraji Sahary – 
bavlna predstavuje veľký biznis. V skutočnosti ide o obrovský biznis. V posledných rokoch sa jej 
produkcia rýchlo zvýšila a Burkina Faso je teraz najväčším producentom bavlny v Afrike. Biele zlato, 
ako sa v tejto oblasti nazýva, zodpovedalo až 85 % príjmov z vývozu tejto krajiny v roku 2007 a 12 % 
hospodárskeho výkonu. 

Čo je mimoriadne dôležité, príjmy z bavlny sú vo veľkej miere rozptýlené. Odvetvie zamestnáva 15 – 
20 % pracovnej sily a poskytuje priame príjmy 1,5 – 2 miliónom ľudí. A ako hlavná hnacia sila 
hospodárskeho rastu v poslednom desaťročí generovala daňové príjmy, z ktorých možno financovať 
zlepšenia v takých oblastiach ako zdravotníctvo a vzdelávanie.  

Pre ľudí z Burkiny Faso sú prínosy pestovania bavlny jasné. Náklady sú často menej zrejmé. 

Štvrtina obyvateľov nemá prístup k vyhovujúcej pitnej vode. Viac ako 80 % sú samozásobiteľskí 
poľnohospodári, ktorí potrebujú vodu na uspokojenie svojich základných potrieb po jedle a prístreší. 
A podľa Svetovej meteorologickej organizácie (WMO) ročný dopyt po  vodných zdrojoch prevyšuje 
dostupnosť o 10 – 22 %. V tejto súvislosti obrovský nárast produkcie bavlny v posledných rokoch 
vyzerá riskantne. Bavlna je plodina náročná na vodu – počas suchších mesiacov si vyžaduje 
zavlažovanie a spotrebuje oveľa viac vody ako ostatné bežne 
pestované plodiny. 

Pridelenie vody na produkciu bavlny znamená, že sa nemôže 
spotrebovať na iné možné použitia. Väčšina úrody sa vyváža, čo 
znamená, že veľké množstvo vody sa používa na uspokojenie 
požiadaviek spotrebiteľov v zahraničí. Tento proces je známy ako 
vyvážanie virtuálnej vody. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojmy týkajúce sa vody v skratke  
 

Vodné stopy a virtuálna voda sú pojmy, ktoré nám pomáhajú pochopiť, aké množstvo 
vody spotrebujeme.  
Vodná stopa je objem sladkej vody použitej na výrobu tovarov a služieb 
spotrebovaných jednotlivcom alebo spoločenstvom alebo vyprodukovanej podnikom. 
Tvoria ju tri zložky. Modrá vodná stopa je objem povrchovej a podzemnej vody 
použitej na výrobu tovaru a služieb. Zelená vodná stopa je množstvo dažďovej vody 
použitej vo výrobe. A sivá vodná stopa je objem vody znečistenej z výroby.  
 
Každý vyvážaný tovar alebo služba znamená taktiež vyvážanie virtuálnej vody – vody 
použitej pri výrobe daného tovaru alebo služby. K vývozu virtuálnej vody dochádza, 
keď sa tovar alebo služba spotrebúva mimo hraníc spádovej oblasti, odkiaľ sa čerpá 
voda.  
 
V prípade dovážajúcich krajín alebo oblastí dovoz virtuálnej vody umožňuje použiť 
domáce vodné zdroje na iné účely, čo môže byť veľmi užitočné pre krajiny trpiace 
nedostatkom vody. Žiaľ, mnohé krajiny vyvážajúce virtuálnu vodu v skutočnosti trpia 
nedostatkom vody, majú však slnečné podnebie, ktoré je vhodné na 
poľnohospodársku výrobu. V týchto krajinách s nedostatkom vody vývoz virtuálnej 
vody kladie ďalšiu záťaž na vodné zdroje a často znamená sociálne a ekonomické 
náklady, pretože nie je k dispozícii dostatok vody na ďalšie činnosti a potreby.  
Zdroj: Water Footprint Network 
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Polovica bavlny z Burkiny Faso sa vyváža do Číny, kde sa predáva do miestnych pradiarní a odtiaľ 
výrobcom odevov, ktoré ich dodávajú na globálne trhy. Na konci dodávateľského reťazca sú užívatelia 
bavlnených výrobkov, ktorí efektívne dovážajú značné množstvá vody – niekedy z oveľa suchších častí 
sveta. V prípade bavlny sa v rámci jednej štúdie zistilo, že 84 % vodnej stopy Európy leží mimo 
Európy. 

Pre suché krajiny, ako Burkina Faso, je zvyčajne výhodnejšie dovážať produkty náročné na spotrebu 
vody a nie vyvážať ich. Koniec koncov vyvážanie virtuálnej vody znamená, že nezostáva dosť pre 
domácich obyvateľov a ekosystémy. Teda jediný spôsob ako posúdiť, či je dobrý nápad používať vodu 
v Burkine Faso na pestovanie bavlny, je posúdiť celkové náklady a prínosy v porovnaní s inými 
využitiami. Koncept virtuálnej vody sám o sebe nedokáže vypovedať o tom, ako najlepšie hospodáriť 
s vodou, aj keď poskytuje veľmi užitočné informácie o vplyvoch našej výroby a o spotrebiteľských 
preferenciách. 

 

Viac znečistenia, menej lesa 

Spotreba vody nie jedinou starosťou, ktorá sa spája s produkciou bavlny v Burkine Faso. Pestovanie 
bavlny sa obvykle spája s používaním značného množstva pesticídov. Vskutku, bavlna zodpovedá za 
pozoruhodných 16 % celosvetového používania pesticídov napriek tomu, že sa pestuje len na 3 % 
obrábanej pôdy na celom svete. 

Vplyvy na miestnych obyvateľov i ekosystémy môžu byť hrozivé, ale keďže tí, ktorí používajú 
pesticídy, nepociťujú všetky tieto vplyvy a dokonca o všetkých ani nemusia vedieť, pri rozhodovaní 
ich v plnom rozsahu nezohľadnia. Z tohto dôvodu je potrebné vzdelávať miestnych pestovateľov o 
pesticídoch a informovať ich o tom, aké majú účinky.  

Voda nie je jediným zdrojom, ktorý sa využíva. Ďalším veľmi dôležitým je pôda.  

Tak ako na väčšine miest aj pôdu v Burkine Faso možno využívať viacerými spôsobmi. Získavajú 
obyvatelia Burkiny Faso najväčší prospech z toho, že využívajú svoju pôdu na produkciu bavlny?  

 

To, čo je dobré pre jedného, nemusí byť dobré pre všetkých  

Táto otázka nie je zbytočná. Zalesnená plocha Burkiny Faso sa v období rokov 1990 – 2010 zmenšila o 
18 %, čiastočne vďaka rozšíreniu poľnohospodárstva, a miera odlesňovania sa zrýchľuje. Súkromný 
vlastník lesa v Burkine Faso môže uprednostniť pestovanie bavlny, pretože je pre neho výhodnejšie 
predávať drevo (alebo ho používať ako palivo) a obrábať pôdu než chrániť les. Toto však nemusí byť 
nutne to najlepšie pre Burkinu Faso – jej ľudí a jej ekosystémy. 

Lesy poskytujú ľuďom – blízkym i vzdialeným – oveľa viac výhod, než je len hodnota dreva. Sú 
biotopom pre biologickú rozmanitosť, bránia erózii pôdy, absorbujú oxid uhličitý, poskytujú možnosti 
rekreácie a podobne. Ak by sa spoločnosť ako celok rozhodovala, ako využívať pôdu – a mohla by sa 
rozhodovať na základe dôkladného posúdenia nákladov a prínosov jednotlivých možností – 
pravdepodobne by všetku pôdu a vodu nevyčerpala len na produkciu bavlny. 

V tomto spočíva zásadný rozdiel medzi prínosmi a nákladmi, ktorým čelia jednotlivci a ktorým čelí 
spoločnosť. V odpovedi na kľúčové otázky – koľko vody treba použiť pri produkcii bavlny, koľko 
pesticídov, koľko pôdy – sa poľno-hospodári na celom svete rozhodujú na základe relatívnych 
nákladov a prínosov. Vzhľadom na to, že poľnohospodár môže získať len z predaja bavlny, zvyčajne 
neznáša všetky náklady. Napríklad náklady na kúpu pesticídov často prevýšia vplyvy na zdravie 
z používania pesticídov. Takže náklady sa prenášajú na iné osoby vrátane budúcich generácií.  
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Problémy vznikajú z toho dôvodu, že rovnako ako aj 
my ostatní, aj poľnohospodár sa pri rozhodovaní 
väčšinou riadi vlastným záujmom. A táto deformácia 
sa prenáša prostredníctvom globálnych trhov. Ceny, 
ktoré platia obchodníci, výrobcovia oblečenia a 
napokon spotrebitelia, nevyjadrujú správne náklady 
a prínosy spojené s využívaním zdrojov a výrobou 
tovaru. A to je vážny problém. Vo väčšine sveta sa 
pri rozhodovaní riadime trhmi a cenami, takže keď 
nám ceny poskytnú zavádzajúci obrázok o dopadoch 
výroby a spotreby, potom budeme prijímať zlé 
rozhodnutia. História nám hovorí, že trhy môžu byť 
veľmi efektívnym mechanizmom na riadenie našich 
rozhodnutí o využívaní zdrojov a výrobe 
a maximalizovaní prosperity. Ak sú však ceny 
nesprávne nastavené, trhy zlyhávajú. 

 

Keď trhy zlyhávajú: korekcie a obmedzenia 

Čo sa s tým dá robiť? Vlády môžu v určitom rozsahu prijať opatrenia na nápravu zlyhania trhu. Môžu 
zaviesť regulačné opatrenia a zdaniť používanie vody a pesticídov, aby ich poľnohospodári používali 
menej alebo aby hľadali menej škodlivé alternatívy. A opačne, môžu zariadiť, aby sa vlastníkom lesov 
poskytovali platby na zohľadnenie prínosov, ktoré lesy poskytujú spoločnosti na národnej i 
medzinárodnej úrovni, a aby sa im tak poskytol alternatívny zdroj príjmov. Kľúč spočíva v zosúladení 
pohnútok jednotlivca s pohnútkami spoločnosti ako celku.  

Dôležité je tiež poskytovať spotrebiteľom informácie, ktoré doplnia informácie obsiahnuté v cenách. 
V mnohých krajinách vidíme čoraz viac etikiet, ktoré nás informujú o tom, ako sa tovar vyrába, 
súčasne s kampaňou záujmových skupín zameraných na zvýšenie povedomia a porozumenia o tejto 
problematike. Mnohí z nás by boli ochotní zaplatiť viac alebo by boli ochotní spotrebovať menej, ak 
by vedeli o tom, aký vplyv majú naše rozhodnutia.  

Niekedy vlády musia ísť nad rámec korekcie trhu a skutočne obmedziť svoju úlohu pri prideľovaní 
zdrojov. Ľudia aj ekosystémy potrebujú vodu, aby mohli prežiť a prosperovať. Skutočne, mnohí by 
tvrdili, že ľudia majú právo na dostatok vody na pitie, jedlo, hygienu a zdravé životné prostredia. 
Úloha vlád teda môže spočívať v uspokojení ich potrieb predtým, ako sa využije trh na rozdelenie 
zvyšku. 

Vráťme sa späť do Burkiny Faso. Vláda a medzinárodní partneri sa zamerali na uspokojenie základnej 
potreby, ktorou je prístup k vyhovujúcej pitnej vode. Aj keď pre štvrtinu obyvateľov to ešte neplatí, 
súčasný stav predstavuje obrovské zlepšenie oproti tomu, ako tomu bolo pred 20 rokmi, keď takýto 
prístup chýbal 60 % populácie. 

 

Zmena pohnútok  

Na celom svete prebiehajú snahy zamerané na nápravu a obmedzenie otvorených trhov, pričom sa 
zároveň využívajú mnohé ich prínosy. Práve teraz však trhové ceny často poskytujú zavádzajúce 
informácie – a na základe toho producenti i spotrebitelia prijímajú nesprávne rozhodnutia. 

Ak by trhy fungovali v poriadku a ceny by odrážali celkové náklady a prínosy nášho konania, pestovali 
by bavlnu v Burkine Faso?  

Aj keď s istotou sa to dá len ťažko vedieť, zdá sa veľmi pravdepodobné, že áno. Pre krajinu s malým 
množstvom prírodných zdrojov a bez prístupu k moru, akou je Burkina Faso, neexistuje ľahká cesta k 
prosperite. Odvetvie bavlny ponúka aspoň značné príjmy potenciálne poskytujúce základňu pre 
hospodársky rozvoj a zvýšenie životnej úrovne. Ale pokračovanie produkcie bavlny nemusí znamenať 
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ďalšie používanie výrobných postupov náročných na vodu a pesticídy, alebo pokračovanie úbytku 
lesných oblastí. 

Alternatívnymi metódami, napríklad ekologickou produkciou bavlny, možno znížiť spotrebu vody a 
zároveň vylúčiť používanie pesticídov. Priame náklady na pestovanie ekologickej bavlny sú väčšie – čo 
znamená, že ceny, s ktorými sa spotrebitelia stretávajú v prípade bavlnených výrobkov sú vyššie – ale 
sú viac než vyvážené znížením nepriamych nákladov, ktoré znášajú pestovatelia bavlny a ich 
komunity.  

 

Máte možnosť voľby 

Určite, že tvorcovia politík zohrávajú dôležitú úlohu, pokiaľ ide o pomoc na riadne fungovanie trhov 
tak, aby cenové signály poskytovali stimuly pre udržateľné rozhodovanie. Nestojí to však len na 
tvorcoch politík – informovaní občania tiež môžu prispieť k zmene.  

Globálne dodávateľské reťazce znamenajú, že rozhodnutia výrobcov, maloobchodníkov a 
spotrebiteľov v Európe dokážu významne ovplyvniť 
prosperitu ľudí v takých ďalekých krajinách ako 
Burkina Faso. K takýmto vplyvom môže patriť 
vytváranie pracovných príležitostí a príjmov, môžu 
však zahŕňať aj nadmerné čerpanie obmedzených 
vodných zdrojov a možnosť otrávenia miestnych 
obyvateľov a ekosystémov.  

Napokon, spotrebitelia majú moc rozhodnúť. Tak 
ako politici vedia riadiť našu spotrebu 
ovplyvňovaním cien, spotrebitelia môžu vysielať 
signály výrobcom tým, že budú požadovať bavlnu 
pestovanú udržateľným spôsobom. Stojí za to 
pouvažovať nad tým, keď si nabudúce pôjdete kúpiť 
džínsy. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Otázky do diskusie: 

1. Aký dopad môže mať ďalšie pestovanie bavlny v Burkine Faso? 
2. Čo by ste navrhli, aby sa predišlo negatívnym vplyvom na životné prostredie 

a zdravie obyvateľstva? 
3. Aký dopad by to malo na ekonomiku krajiny? 
4. Aká je podľa Vás reálna cena bavlneného trička? 
5. Poznáte značky / predajne, ktoré ponúkajú výrobky z bio bavlny? 
6. Boli by ste ochotní zaplatiť viac za takýto produkt? 

7. Aké sú ekonomické efekty globálneho otepľovania? 
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