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PREDHOVOR 
 

 
Živá príroda vyžaduje pre svoje životné pochody neustály 

prísun energie. Popri energii ukrytej vo vnútri Zeme je jej jediným 
stálym zdrojom Slnko, od ktorého je bytostne závislý aj človek. Ľudská 
spoločnosť sa neustále rozrastá, zvyšujú sa požiadavky na zdroje 
energie, a preto sa hľadajú popri neobnoviteľných zdrojoch (fosílne 
palivá, jadrová energia) aj spôsoby využitia obnoviteľných zdrojov 
(napr. biomasy ako paliva). Odhady naznačujú, že sa súčasné zdroje 
fosílnych palív minú v najbližších desaťročiach. S rastúcou 
industrializáciou a konzumným spôsobom života ľudskej spoločnosti 
narastá aj objem odpadu a obsah cudzorodých látok v životnom 
prostredí, ktoré sú často toxické a prírodnými procesmi ťažko 
degradovateľné (xenobiotiká). Ich dekontaminácia mechanickými, 
fyzikálnymi, či chemickými postupmi je ekonomicky aj časovo 
nesmierne náročná, preto sa vedci zameriavajú na využitie živých 
organizmov (baktérií, húb, rastlín) na ich zneškodnenie v prírode. 
Baktérie sa na bioremediáciu používali medzi prvými a práve pri nich 
sa položili základy princípov dekontaminačných postupov pomocou 
živých organizmov. Ich výhodou je pomerne krátky životný cyklus 
a schopnosť predovšetkým enzýmovo rozložiť viaceré organické látky. 
Zo xenobiotík sú intenzívne študované aj ťažké kovy, ktoré sa 
na rozdiel od organických látok nedajú ďalej rozložiť a v prírodnom 
prostredí pretrvávajú. Na štúdium a spôsob ich dekontaminácie sa 
využívajú napr. huby, ktoré majú v bunkových stenách množstvo 
polysacharidov. Tie fungujú ako sorbenty pre nabité ióny kovov, ktoré 
týmto spôsobom z prostredia vyväzujú a prostredie „čistia“. Rastliny 
sú zas výhodné pre ich prirodzený výskyt v prírode a preto, že 
nenarúšajú počas fytoremediácie významne životné prostredie. 
Využívajú sa nielen pri dekontaminácii prostredia kovmi, ale aj 
organickými látkami, pričom ich častokrát rozložia až na netoxický 
oxid uhličitý a vodu. Každé využitie či už zdrojov energie, alebo 
dekontaminačného postupu má svoje výhody aj nevýhody, ktorým sa 
táto monografia tiež venuje.  

 
Publikácia je určená širokej verejnosti, ktorá má záujem 

o využiteľné zdroje energie. Môže poslúžiť aj ako učebný doplnok 
k predmetom, ktoré sa okrem obnoviteľných a neobnoviteľných 
zdrojov energie venujú aj dekontaminácii prostredia, či už baktériami, 
hubami, alebo rastlinami.  

 
    
      autorka  



 



ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK:  
 
 
BTEX benzén, toluén, etylbenzén a xylén 
CDTA 1,2-cyklohexylén-di-nitrilotetraoctová kyselina (z angl.  

„1,2-cyclohexylene dinitrilo-tetraacetic acid“) 
DTPA penténová kyselina alebo kyselina dietylén-triamín 

pentaoctová (z angl. „diethylene triamine pentaacetic acid“) 
ECM ektomykorízne huby 
EDDHA etyléndiamín-N,N’-bis(2-hydroxyfenyloctová kyselina) 

(z angl. „ethylenediamine-N,N'-bis(2-hydroxyphenylacetic 
acid)“) 

EDTA etyléndiamíntetraoctová kyselina (z angl. 
„ethylenediaminetetraacetic acid“) 

EGTA etylénglykolová tetraoctová kyselina (z angl. „ethylene glycol 
tetraacetic acid“) 

ETBE etyl-terciárny butyléter 
HEDTA hydroxyetyletyléndiamíntrioctová kyselina (z angl. 

„hydroxyethylethylenediaminetriacetic acid“) 
MEMK metylester mastných kyselín  
MERO metylester repkového oleja  
MESO metylester slnečnicového oleja  
MEUO metylester spotrebovaného oleja 
MVE malá vodná elektráreň 
NTA nitrilooctová kyselina (z angl. „nitriloacetic acid“) 

O2
•¯ superoxidový radikál  

•
OH hydroxylový radikál  

OECD Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj  
OTC organocíny  
PAHs polycyklické aromatické hydrokarbóny 
PCBs polychlórované bifenyly 
PET polyetyléntereftalátový  
TNT trinitrotoluén  
TÚV teplá úžitková voda  
VAM vezikulárno-arbuskulárna mykoríza  
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1 OBNOVITEĽNÉ A NEOBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 
 
 
 
 

 
Zákon zachovania energie hovorí, že energia nevzniká, ani 

nezaniká. Môže sa premieňať na inú formu energie (napr. na teplo, 
alebo prácu), ale neubúda z nej, ani ju nemožno spotrebovať. Energia 
sa nedá vyrobiť ani získať inak, než využitím už existujúceho zdroja. 
Fyzikálne zákony tiež hovoria, že pri každej premene energie je vždy 
istá časť premenená na nevyužiteľnú energiu, označovanú ako 
zvyškové teplo, ktoré už nemôže byť pre ďalšiu premenu využité. 
Kvalitná (= využiteľná) energia je premenená na nekvalitnú 
(= nevyužiteľnú). Pri zložitejšom spôsobe získavania energie rastie 
počet jej premien. Keď získavame energiu zložitejším spôsobom, 
straty sú vyššie, teda získaná energia sa skôr či neskôr premení 
na nevyužiteľné teplo. Veľmi zložitými systémami sú príroda a ľudská 
spoločnosť, ktoré by bez stáleho prísunu energie čoskoro stratili 
schopnosť udržať sa v činnosti. Tieto súvislosti sa dajú prirovnať 
k perpetuum mobile, ktorý neexistuje, pretože stroj nemôže neustále 
pracovať bez toho, aby mu nebola dodávaná energia zvonku, ani 
neexistuje taký stroj, ktorý by pri práci neodovzdával žiadne zvyškové 
teplo do okolia.  

 
Ak neberieme do úvahy energiu skrytú vo vnútri Zeme, ktorá je 

väčšinou pre procesy v živej prírode zanedbateľná, potom jediným 
stálym zdrojom energie je Slnko. Živá príroda vrátane človeka je 
bytostne závislá od energie zo slnečného žiarenia. Ľudská spoločnosť 
potrebuje stále viac energie, ktorej zdroje uložené v biomase rastlín 
a živočíchov už nie sú dostatočné a preto čerpá energiu aj zo zásob, 
ktoré k pomeru dĺžky ľudského života vznikali veľmi dlho. Rast 
spotreby energie súvisí s rastom ľudskej populácie a s postupnou 
zmenou spôsobu života spoločnosti. S rozširujúcou sa 
industrializáciou a spotrebou tovaru rastie množstvo spotrebovanej 
energie na jedného obyvateľa a teda je zrejmé, že pri rozširovaní 
konzumného spôsobu života do ďalších krajín bude narastať aj 
spotreba energie.  
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1.1 ZDROJE ENERGIE 
 

Hlavným zdrojom energie na Zemi, ktorý je dostupný prakticky 
neustále, je Slnko. Zdroje energie sa delia na obnoviteľné, ktoré sú 
stále alebo periodicky dostupné, a na neobnoviteľné, ku ktorým 
patria fosílne palivá a jadrová energia. Keďže obnoviteľné zdroje 
energie predstavujú inú možnosť (alternatívu) k súčasnému 
využívaniu neobnoviteľných zdrojov, nazývajú sa aj alternatívnymi 
zdrojmi energie. V tab. 1 je uvedený súhrn energií dostupných 
v prírode, pričom základné duálne rozdelenie na staré zásoby 
a slnečný žiarivý tok pochádza z delenia energií na potenciálnu 
a pohybovú. K uvedeným desiatim skupinám zdrojov prináležia 
konkrétne technologické zariadenia.  
 
Tab. 1: Klasifikácia prírodných zdrojov energie  
 

staré 
zásoby 

slnečný     žiarivý 
nepriama solárna 
energetika 

 tok 
priama solárna 
energetika 

   
1. fosílne palivá 6. voda 9. pasívne systémy 
2. jadrové palivá 7. vietor 10. aktívne systémy 
3. vodík 8. biomasa  
4. geotermálna energia   
5. chemické látky   
   

 
 
K jednotlivým skupinám uvedeným v tabuľke 1 patria ešte 

nasledovné poznámky:  
 

1. Medzi fosílne palivá patria uhlie, ropa, plyn, pričom 
vyčerpanie týchto zásob sa odhaduje na roky 2050 až 2100. 
Táto skupina zdroja energie sa využíva v peciach, kotloch, 
teplárňach a iných systémoch, ktoré spaľujú fosílne palivá, 
biomasu, alebo vodík.  

 
2. Zástupcom jadrového paliva je predovšetkým urán, ale jeho 

zásoby sú obmedzené podobne ako pri uhlí, pričom 
regenerácia vyhoretého paliva je ešte v štádiu vývoja. Urán 
využíva jadrový (štiepny) reaktor.  

 
3. Vodík sa využíva v technológii termonukleárne riadenej 

reakcie (napr. TOKAMAK), ktorá však zatiaľ nie je zvládnutá 
a ďalší vývoj sa očakáva rádovo v desiatkach rokov. 
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Odstránenie nedostatkov technológie tohto procesu 
pravdepodobne vyrieši väčšinu problémov v získavaní energie, 
pričom pôjde o ekologicky čistý proces a možno aj vysoko 
bezpečný v porovnaní s riadenou štiepnou reakciou. Vodík 
môže byť tiež využitý priamo jeho spaľovaním alebo aplikáciou 
v palivových článkoch, či ako vysoko účinná náplň zásobníkov 
energie. Tu je vývoj technológie ďalej ako v prípade riadenej 
termonukleárnej reakcie, ale postup nebude v najbližších 
rokoch uvedený do praxe. V našom dosahu sa čistý vodík 
nevyskytuje a je potrebné ho najprv uvoľniť – napr. 
elektrolýzou vody s využitím elektriny z fotovoltaických 
článkov. Dosiaľ je vo vývoji termonukleárny (zlučovací) reaktor.  

 
4. Spotreba geotermálnej energie ochladzuje časť zemskej kôry, 

ale vo vhodných lokalitách je využívaná v prípade prísunu 
značných investičných nákladov. Patrí sem priame kúrenie 
geotermálnym teplom, kombinácia s tepelnými čerpadlami, ak 
je teplotná úroveň geotermálnej energie nižšia ako hodnota 
požadovaná na vstupe do vykurovacej sústavy, výroba 
elektrickej energie pomocou motorov s rôznymi 
termodynamickými kruhovými procesmi (Rankinov, Stirlingov, 
Braytonov a ďalšie), pričom použitie v praxi je zriedkavé (napr. 
Island, Nový Zéland).  

 
5. Veľa fyzikálno-chemických procesov umožňuje vytvoriť 

chemické látky, ktoré sa môžu využívať ako energetické 
zdroje, i keď zložky, ktoré vstupujú do týchto procesov nie sú 
sami schopné energiu dávať (napr. syntéza výbušnín, či 
známa a široko rozvinutá technológia elektrochemických 
článkov). Vyvíjajú sa aj zariadenia, ktoré sú schopné 
akumulovať energiu v zlúčenine vytvorenej pri endotermickej 
(vyžadujúcej si vklad energie) chemickej reakcii, prepravovať 
vzniknuté zlúčeniny a opäť uvoľňovať energiu pri opačnej – 
exotermickej reakcii v mieste jej spotreby. Zaraďujú sa sem 
elektrochemické články pre jednorazové použitie (suché 
batérie) a opakované použitie, ako je to v prípade 
akumulátorov.  

 
6. Do skupiny využitia energie vôd patria malé vodné elektrárne, 

všetky riečne vodné elektrárne (i prečerpávajúce) a tiež 
elektrárne slapové (teda také, ktoré využívajú pre svoj chod 
morský príliv a odliv) alebo využívanie morských vĺn 
vytváraných vetrom. Vodu využívajú vodné elektrárne všetkých 
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typov, ale existujú aj iné zariadenia (napr. historické – vodné 
koleso, či vodný trkač, ktorého schéma je na obr. 1).  

 

 
 
Obr.1: Schéma vodného trkača poháňaného čerpanou vodou. (dostupné na: 
http://www.aquacentrum.sk/index.php?stranka=produkt&kat=cerpadla&id=trk
ac, z dňa 4.9.2011)  
 

7. Vietor ako zdroj energie využívajú veterné elektrárne – 
veterné turbíny s generátorom elektriny (tiež historické 
zariadenia – čerpanie vody a pod., slnečný komín - spojenie 
termosifónového javu s veterným kolesom.  

 
8. V oblasti využitia biomasy ako zdroja energie sa vyvíjajú 

moderné technológie jej spaľovania. Niekedy sa používa 
rozdelenie biomasy na „starú“ a „novú“, pričom toto rozdelenie 
je založené na energetickom využívaní už vyrastených rastlín 
a ďalšieho organického materiálu, alebo sú rastliny špeciálne 
pestované pre energetické účely. Zariadenia využívajúce 
biomasu tento materiál spaľujú, ďalší postup vzniknutej 
energie je podobný so spaľovaním fosílnych palív.  

 
9. Široká oblasť pasívnych systémov sa týka predovšetkým 

stavebníctva, k pasívnej slnečnej energetike patrí 
i využívanie priamej slnečnej energie k sušeniu a ohrevu 
potravín, k výrobe soli, a pod. Selektívne absorpčné alebo 
odrazové fasádne materiály, transparentné izolácie, okná 
s medzisklennou vrstvou vákua, či so vzácnymi plynmi, 
využitie prirodzených dejov pri projektovaní budov, špeciálne 
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stavebné konštrukcie (Trombeho stena), slnečné sušičky 
potravín, slnečné hrnce, slnečné solivary atď.  

 
10. Aktívna slnečná energetika využíva slnečné žiarenie 

pomocou rôznych špeciálnych technických zariadení 
s možnosťou riadiť príjem a transformáciu slnečného žiarenia, 
a tým ovládať toky energií pochádzajúcich zo slnečného 
žiarenia. Najznámejšími technickými prostriedkami aktívnej 
slnečnej energetiky sú fototermické a fotovoltaické (slnečné, 
solárne) kolektory a ďalšie zariadenia ako napr. tepelné 
čerpadlá ako pomocné zariadenia v aktívnom slnečnom 
systéme pre zmenu teplotných úrovní vykurovacích médií 
alebo ako samostatné zdroje tepla vo viacvalentných 
(viaczdrojových) vykurovacích sústavách, akumulátory tepelnej 
energie a iné. Taktiež bežné technické prostriedky aktívnych 
systémov, akými sú obehové čerpadlá, ventily, regulačné 
prvky a pod., ktoré sú nevyhnutné v akýchkoľvek systémoch, 
ktoré využívajú buď klasické alebo obnoviteľné energie.  

 
Skupiny energetických zdrojov 1-5 a 8 v tab. 1 sú výlučne 

potenciálneho charakteru (ak sa použijú, musí sa ich vnútorná energia 
uvoľniť pomocou vhodných postupov a zariadení). V skupinách 7, 9 
a 10 má energia pohybový charakter a preto zariadenia pre jej 
využívanie ju musia zachytiť a spracovať. Skupina 6 (voda) má 
podľa situácie charakter potenciálny alebo pohybový. V prípadoch 1 
až 3 väčšinou nasleduje generátor elektrického prúdu, elektrická sieť 
a spotrebič, pri využívaní vodíka tiež palivový článok ako zdroj 
elektrického prúdu. Zariadenie, ktoré spája výrobu tepelnej energie 
pre kúrenie s výrobou elektrického prúdu, sa nazýva kogeneračná 
jednotka a samotný proces sa označuje pojmom kogenerácia 
(= spoločná výroba tepla a elektriny).  

 

1.1.1 OBNOVITEĽNÉ (ALTERNATÍVNE) ZDROJE ENERGIE 
 
K obnoviteľným zdrojom energie patria:  
 

a) energia priameho slnečného žiarenia 
b) geotermálna energia 
c) energia z tepelných čerpadiel 
d) energia vody 
e) energia vetra 
f) energia biomasy.  
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1.1.1.1 Energia priameho slnečného žiarenia 

 
Podľa astronomickej klasifikácie hviezd v Hertzsprungo-

vom-Russelovom diagrame je Slnko celkom obyčajnou hviezdou 
bez mimoriadnych vlastností. V jej vnútri prebieha samo regulovaná 
termonukleárna reakcia, pri ktorej sa vodík tvoriaci základný stavebný 
materiál Slnka zlučuje za extrémnych podmienok (teplota rádovo 
stovky miliónov stupňov, tlak tiež v tejto hodnote v pascaloch) 
na hélium. Zjednodušene povedané, pri tejto zlučovacej reakcii sa 
pri každom čiastočnom zlučovacom procese spoja štyri jadrá atómov 
vodíka, ktoré sú vlastne priamo protónmi, v jedno jadro atómu hélia, 
skladajúceho sa z dvoch protónov a dvoch neutrónov, pričom sa 
uvoľní určité množstvo energie v podobe elektromagnetického 
žiarenia s frekvenciou rádovo 1025 Hz, čo predstavuje veľmi tvrdé 
(vysokofrekvenčné) žiarenie. Ak by toto žiarenie dopadalo na Zem, 
život by nemohol existovať, ale je dosť pravdepodobné, že by ani 
nevznikol. Spomínaný fotón, ktorý bol vygenerovaný v blízkosti stredu 
slnečnej gule, sa vzápätí zráža s ďalšími časticami obsiahnutými 
v nesmierne hustej látke slnečného jadra. Pri zrážke predáva svoju 
energiu do okolia a sám zaniká za tvorby fotónu s energiou o niečo 
nižšou. Tento postup sa niekoľkokrát opakuje. Podľa súčasných 
znalostí o kvantových procesoch v slnečnom jadre ubehne najmenej 
desať miliónov rokov, kým je už veľmi energeticky ochudobnený fotón 
zo slnečného povrchu vyžiarený a následne mu trvá asi 8 minút, kým 
dosiahne Zem. Jeho frekvencia a energia je už približne o deväť rádov 
nižšia (1016 Hz a 10-18 J) ako pri prvotnom termonukleárnom zlúčení. 
Podľa geologických hodín Zeme teda ľudský zrak vníma osvetlenie 
svojho okolia zo zdroja, ktorý sa „zapol“ pred desiatimi miliónmi rokov, 
teda niekedy v treťohorách.  

 
Slnečné svetlo, ktoré vnímame zrakom, za nazýva biele svetlo, 

a predstavuje zmes jednoduchých farebných svetiel (tzv. 
monochromatické elektromagnetické vlny), ktoré sa môžu pozorovať 
aj oddelene po rozklade svetla napr. hranolom. Výsledok vzájomného 
pôsobenia svetla a jeho receptoru (teda prijímača, ktorým môže byť 
ľudské oko, videokamera, fotovoltaický článok) je závislý na tom, ako 
je receptor citlivý na rôzne farby. Napríklad fotovoltaický kolektor 
prijíma z dopadajúceho svetla rôznofarebné zložky s rôznou 
účinnosťou, pretože nízko energetické (infračervené) zložky 
slnečného svetla neprejdú obyčajným sklom, ale sú v ňom pohltené.   

 
Zoslabenie energie slnečného žiarenia z jeho mimozemskej 

hodnoty na hodnotu na zemskom povrchu je ovplyvnené aj 
nasledovnými významnými procesmi:  
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- rozptylom svetla na malých centrách (malých v porovnaní 

s vlnovými dĺžkami viditeľného svetla, napr. molekuly 
plynov vzduchu a ich zhluky vyvolané fluktuáciami 
hustoty plynov), tzv. Rayleighov rozptyl, ktorý spôsobuje 
napr. modré sfarbenie oblohy, pretože lúče väčších 
vlnových dĺžok, ako v prípade zeleného až červeného 
svetla, odchyľuje od pôvodného smeru viac než lúče 
modrého svetla  
 

- rozptylom svetla na mikroskopických časticiach 
s veľkosťou rádovo 10 až 100 nm, ktoré sú ešte stále 
dosť malé v porovnaní s vlnovou dĺžkou viditeľného 
svetla, tzv. Tyndallov rozptyl  

 
- rozptylom na makroskopických častiach, teda 

na časticiach väčších aspoň o jeden rád ako je vlnová 
dĺžka svetla. Tieto rozptylové centrá sú rôznorodé, ako 
napr. dym, hmla, pary, prach a vyskytuje sa v nižších až 
prízemných vrstvách atmosféry  

 
- rozptylom na parách s teplotou tesne nad bodom 

kondenzácie, ako aj na koloidných časticiach – tzv. 
opalescenčný rozptyl.  

 
Časť energie dopadajúcej zo Slnka na Zem sa odchyľuje aj 

prostredníctvom javov súvisiacich s lomom a rozkladom svetla 
na nehomogenitách atmosféry, všeobecne teda disperznými javmi, 
a rozptýlené zväzky lúčov sú tiež už iného spektrálneho zloženia ako 
bolo pôvodné. Tieto už raz rozptýlené zväzky sa opísanými procesmi 
ďalej rozptyľujú. V blízkosti zemského povrchu vzniká potom pomerne 
komplikované svetelné vlnové pole, ktoré sa súhrnne označuje 
pojmom globálne žiarenie. V tomto žiarení možno rozlíšiť priame 
žiarenie zložené z takmer nezmenených priamych slnečných lúčov 
a difúzne žiarenie, ktoré pochádza síce z pôvodného slnečného 
žiarenia, ale vplyvom uvedených procesov prichádza z iných smerov, 
má odlišné spektrálne zloženie a teda aj iný energetický obsah. 
Do tejto časti je zahrnuté i terrestrické žiarenie, teda žiarenie 
odrazené a vyžiarené zemským povrchom. Ďalším javom je jav 
pohltenia svetla (absorpcia), v ktorom molekuly a atómy prostredia 
zachytávajú určité množstvo svetelnej energie, či určitého počtu 
fotónov, ktoré prostredím prechádzajú. Toto zachytenie je trvalé 
a zachytená energia svetelného žiarenia sa väčšinou mení 
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na kinetickú energiu neusporiadaného pohybu častíc prostredia, takže 
narastá vnútorná energia prostredia a tým aj teplota.  

 
Technicky najjednoduchšie využitie priameho slnečného 

žiarenia predstavujú tepelné kolektory. Predovšetkým svetlo 
zo slnečného žiarenia je absorbované tmavými panelmi, ktorými 
preteká ohrevné médium, ktorým je väčšinou voda. Tá je potom 
využívaná priamo ako úžitková voda, alebo na ohrev v kúrení. 
Pomocou sústavy zrkadiel je žiarenie sústreďované do jedného 
miesta, pričom teplota v ohnisku, do ktorého sú nasmerované lúče 
zrkadiel, môže byť využívaná i k taveniu kovov, alebo na pohon parnej 
turbíny. Pomocou fotovoltaických (solárnych, slnečných) článkov 
môže byť slnečné svetlo premieňané priamo na elektrickú energiu, 
keď napätie v nich vzniká po dopade lúča svetla (fotónov) 
na rozhranie dvoch rôznych polovodičov (obr. 2, 3). Nevýhodou týchto 
prístrojov je nedostatok slnečných dní v niektorých častiach Zeme 
a pomerne nízka účinnosť. Využitím slnečných zrkadiel je zabratá 
veľká plocha pre ich rozloženie, pričom navyše treba ešte zabezpečiť 
aj ich neustále natáčanie do vhodného uhla smerom k Slnku. 
Fotovoltaické články sú navyše ešte stále dosť drahé.  
 

 
 
Obr.2: Fotovoltaický systém inštalovaný na streche budovy. (autor: Klaus 
Holl, dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nok, 
z dňa 7.9.2011)  
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Obr.3: Test solárnych článkov čiernym svetlom na vesmírnej sonde Dawn. 
(autor: NASA/George Shelton, dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nok, 
z dňa 7.9.2011)  
 
 
Pasívna slnečná energetika  
 

Opis prvého slnečného kolektoru (kondenzačného typu) sa 
nachádza už v Biblii (Kniha Sudcov, kap. 6, verš 37), kde sa hovorí 
o zrážaní vody na ovčom rúne pri rôznych klimatických situáciách. 
V oblasti biotechnológií, kúrenia a chladenia bolo od 5. storočia 
pred n.l. využívané drevo a drevené uhlie, čo bolo veľmi nákladné. 
Napríklad grécke štáty záviseli od dovozu. Vyvinuli sa princípy 
slnečnej architektúry, ktoré využívajú slnečnú energiu k ohrevu 
a chladeniu budov (geometrická orientácia budov, tienenie 
proti studeným vetrom, či tienenie proti letnému priamemu žiareniu). 
V Ríme sa od 1. do 5. storočia stavali slnkom vykurované domy, 
kúpele a skleníky, objavujú sa aj prvé zasklené okná a zásobníky 
energie. V 2. storočí už existovala aj legislatíva – zákon zakazoval 
zatieniť objekt suseda novou vlastnou výstavbou. Od staroveku sa 
skúmali možnosti využitia ohniskových (fokusačných) zrkadiel – 
napr. v antickej literatúre je popísané zapaľovanie nepriateľských lodí 
pri obrane Syrakúz vedené Archimedom, v 3. storočí boli vymedzené 
fokusačné vlastnosti rotačných plôch, okolo roku 500 vznikla teória 
„zapaľovacích zrkadiel“, v roku 1000 v Káhire využívali fokusačné 
zrkadlá na destiláciu, v Európe sa tieto problémy riešili v 17. až 
18. storočí, a v roku 1767 sa uskutočnili prvé pokusy so slnečným 
hrncom k zohrievaniu potravín.  
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Pasívna slnečná energetika využíva hlavne nasledovné javy 
a vlastnosti látok:  
 

- pohlcovanie žiarivej energie povrchmi materiálov 
- tepelnú kapacitu látok k akumulácii energie 
- tepelnú vodivosť (malá tepelná vodivosť je hlavným znakom 
tepelne izolačných materiálov) 

- prenos tepla samovoľným prúdením vzduchu (teplovzdušný 
ohrev v budovách) 

- závislosť optických parametrov látok na intenzite (žiarivom 
toku) svetla a na teplote.  

 
Tieto vlastnosti sa využívajú pri koncepcii návrhu budov, pričom 
v praxi sa rešpektuje konštrukcia, ktorá je prispôsobená maximálnemu 
využitiu slnečnej energie najmä tvarom budovy, jej orientáciou, 
hmotnosťou, druhmi použitých materiálov a povrchovou úpravou.  

 
Pri akumulačnej Trombeho stene (obr. 4 a 5) je využívaná 

prirodzená vlastnosť povrchu (fasády) stien stavieb pohlcovať 
dopadajúce slnečné žiarenie a meniť ho v tepelnú energiu, ktorá sa 
ukladá do materiálu steny, vedením je prenášaná a nakoniec 
predávaná prestupom tepla do vzduchu v interiéri budovy. Ak 
pred pohlcujúci povrch steny postavíme sklenenú stenu (jednoduchú 
či dvojitú, ktorá je vysoko priepustná pre dopadajúce viditeľné svetlo, 
ale málo prepúšťa tepelné žiarenie), zabráni sa vyžarovaniu energie 
stenou naspäť do vonkajšieho vzduchu, jeho ohrievaniu a odvodu 
tepla voľným prúdením (konvekciou). Akumulačná stena (t.j. ochranný 
sklenený kryt s vysoko absorbujúcim povrchom, masívnou stenou 
prenášajúcou energiu do vnútra miestnosti) navrhol v päťdesiatych 
rokoch minulého storočia francúzsky heliofyzik Felix Trombe, 
podľa ktorého je pomenovaná. Treba dbať na to, aby sa teplota 
v interiéri pohybovala v medziach tepelnej pohody, pričom 
na reguláciu tejto teploty slúžia otvory umožňujúce odvetrávanie 
vzduchovej vrstvy medzi krycím sklom a absorbujúcim povrchom. 
Trombeho stena bola navrhnutá pre také klimatické podmienky, 
v ktorých sa častejšie vyskytuje slnečné žiarenie i v zimnom období 
(napr. v našich klimatických podmienkach a severnejšie nie je táto 
podmienka splnená). Účinnejšie využitie pôvodnej myšlienky 
F. Trombeho je návrh tzv. transparentnej izolácie. Ide o výrobky 
zo skla alebo plastov, ktoré prepúšťajú slnečné žiarenie 
k absorbujúcemu povrchu, ktorý je súčasťou tohto produktu 
(pri Trombeho stene je absorbér tvorený až povrchom steny budovy). 
Súčasne sa zabráni spätnému výstupu tepelnej energie vyžarovaním 
a prúdením do exteriéru. Účelom tejto konštrukcie je dosiahnutie 
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podobného účinku ako pri Trombeho stene, ale s vyššou účinnosťou 
a menšou radiačnou a konvekčnou stratou. Funkciu transparentnej 
izolácie možno prirovnať k tepelnej ochrane, ktorú dáva srsť 
ľadovému medveďovi – chlpy v srsti sú tvorené jemnými dutými 
kapilárami a samotný povrch kože je tmavý s vysokou absorpčnou 
schopnosťou. Fasádne dosky s transparentnou izoláciou sú v praxi 
tvorené systémom rovnobežne a horizontálne uložených kapilár 
zo skla alebo polykarbonátov, ktoré sú na vstupnej strane uzatvorené 
sklenenou guličkou, takže vonkajší vzhľad budí dojem sklenenej 
dosky z krupicového skla. Slnečné svetlo vstúpi do kapilárnych 
trubičiek (= rovnobežné svetlovody) a privádza sa až ku koncu 
trubičiek, ktoré sú uzatvorené povrchom absorbéra, kolmým k ose 
kapilár. Táto konštrukcia sa kontaktne spojí – prilepí – špeciálnym 
tepelne vodivým tmelom s vlastnou stenou budovy, ktorá preberá 
zachytenú energiu a prevádza ju ďalej. Počas vývoja transparentných 
izolácií sa používali nielen kapilárne štruktúry, ale i sklá s jednou 
vzduchovou medzerou, či s viacerými týmito medzerami, penové 
(komorové) štruktúry alebo homogénne priesvitné vrstvy (vzduchové 
sklenené aerogély). Vytvárali tak vlastnú izoláciu pred absorbérom 
a bránili stratám vplyvom spätného vyžarovania, konvekciou 
a vedením, pričom ich priepustnosť pre dopadajúce viditeľné svetlo je 
menšia ako v kapilárnych štruktúrach.  
 

 
 
Obr.4: Solárny vykurovací systém v Mont-Louis vo východných Pyrenejach 
vo Francúzsku. (autor: Galano, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Trombe, z dňa 6.9.2011)  
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Obr.5: Veľký 1 MW solárny vykurovací systém v Odeilo vo Francúzsku. 
(autor: Björn Appel, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Trombe, z dňa 6.9.2011)  
 

Hlavným problémom výplňových konštrukcií, ktoré predstavujú 
napr. okná, či dvere, je ich relatívne malý efektívny odpor šírenia 
tepelnej energie z interiéru do exteriéru. Veľmi účinným riešením sú 
vákuované dvojsklá, lebo až do relatívne veľmi nízkych tlakov sa 
súčiniteľ tepelnej vodivosti plynu zmenšuje. Pri tomto riešení však 
dochádza k značnému silovému namáhaniu skiel vonkajším 
pretlakom, preto sa medzisklenný priestor plní pri atmosférickom tlaku 
inertnými plynmi (argónom, resp. kryptónom). Realizovali sa i ďalšie 
systémy, kde sa na vzduchové medzery medzi ohraničujúcimi 
vonkajšími sklami napne jedna alebo niekoľko priehľadných fólií, ktoré 
znižujú konvekčné straty, lebo bránia prúdeniu vzduchu 
medzi hraničnými sklami. Tieto fólie sú navyše často s tenkými 
optickými vrstvami. Tieto okná sa prvýkrát použili v umelých 
vesmírnych družiciach s ľudskou posádkou, neskôr sa využili aj 
komerčne v stavbách a objavujú sa už aj na stredoeurópskom trhu.  

 
Podstata aplikácie optiky tenkých vrstiev, ktoré sú nanášané 

na sklenenú podložku alebo na špeciálne plastové fólie, ktoré sa 
môžu na sklo nalepovať, spočíva v materiáloch označovaných 
pojmom tepelné zrkadlo. Využíva sa predovšetkým závislosť 
priepustnosti (transmitancie) materiálu od vlnovej dĺžky alebo energie 
svetla a to vo vrstvách na okennom skle, ktoré je umiestnené napr. 
vo vnútri miestnosti a ktoré má vhodnú závislosť priepustnosti 
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a odrážavosti (reflektancii) na energii dopadajúceho svetla. Tieto látky 
majú malú pohltivosť, pričom tepelné zrkadlo nijako neovplyvňuje 
dopadajúce slnečné žiarenie a prepúšťa ho oknom do vnútra interiéru. 
Tepelné žiarenie vo forme elektromagnetických vĺn s vlnovými dĺžkami 
nad 1000 až 2000 nm však oknom z miestnosti von neprepúšťa, ale 
ho odráža naspäť do interiéru, čím sa veľmi znižujú radiačné straty 
z okien. Obyčajné okenné sklo je pre vlnové dĺžky väčšie ako 
2500 nm takmer nepriepustné, ale tepelné žiarenie absorbuje 
a neodráža, takže sa zvýši jeho vlastná teplota. Keďže tepelné 
zrkadlo žiarenie odráža, je z pohľadu energetických úspor 
efektívnejším zariadením. Používajú sa aj inak priepustné alebo 
odrážajúce materiály (napr. na zníženie presvetlenia interiérov 
vo forme fólie alebo vrstvy na skle s vyššou odrážavosťou na skle 
z exteriérovej strany, alebo aby sa zabránilo priehľadu zvonku 
do vnútorných priestorov budov, atď.).  
 

Niekedy je však potrebné meniť napr. priepustnosť okna, či 
absorpčnú schopnosť pohltivej vrstvy transparentnej izolácie. Existujú 
už látky označované ako inteligentné fasádne prvky, ktoré majú 
tieto vlastnosti a v súčasnosti sú špičkou technológií v odbore. Nie je 
však jasné, či bude pri všetkých dosiahnutá ľahká a ekonomická 
aplikovateľnosť. Medzi inteligentné fasádne prvky patria tzv. 
termotropné a fototropné látky, ktorých odrážavosť, priepustnosť 
alebo pohltivosť sú riadené ich teplotou (pri termotropii) alebo 
intenzitou, prípadne farbou dopadajúceho svetla (pri fototropii). 
Príkladom je prípad termotropnej látky zvyšujúcej pri ohriatí svoju 
odrážavosť, čím sama bráni ďalšiemu ohrievaniu, alebo príklad 
fototropnej látky, ktorá sa podobne správa pri presvetlení. Ich vývoj sa 
inicioval najmä po častých poruchách mechanických tieniacich 
zariadeniach (napr. žalúziách, či roletách), ktoré pri priamom 
slnečnom žiarení mali časté poruchy, krátku životnosť a vyžadovali si 
náklady na údržbu.  
 
 
Aktívna slnečná energetika  
 

História aktívneho využívania slnečnej energie sa datuje 
do druhej polovice 19. storočia, keď prvé aktívne slnečné systémy 
neboli zamerané na vykurovanie alebo ohrev teplej úžitkovej vody, ale 
na tzv. slnečné motory. Ohrievala sa prevažne voda a vyrábala para 
vo vysoko teplotných systémoch pre pohon parného stroja (r. 1860), 
alebo v prípade konštrukcie teplovzdušného motora (r. 1870), ktorá 
využívala princíp pána Stirlinga z roku 1814. Už v roku 1900 bol 
vďaka diskusii o vyčerpaní zásob uhlia skonštruovaný motor s kotlom 
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na paru vyrábanú slnkom. Postupne sa v prvej dekáde 20. storočia 
prechádzalo od spomínaných motorov k využívaniu 
termodynamických cyklov s nižšími teplotnými úrovňami, pričom 
pracovným médiom motora bol napr. oxid síry. Elektráreň vybavenú 
týmito motormi postavili roku 1905 v Kalifornii. V roku 1907 patentovali 
prvé využitie slnečného kolektoru pre ohrev vody, od roku 1920 
zaznamenávajú slnečné systémy na Floride veľký teoretický rozvoj 
i komerčné úspechy, a od roku 1932 sa objavujú aktívne slnečné 
systémy na vykurovanie. Tieto aplikácie sa uskutočnili prevažne 
v USA, v Európe a v ostatnom svete došlo k výraznejšiemu rozvoju až 
od 50. rokov minulého storočia. Vo firme Thermo Solar Žiar 
nad Hronom boli v bývalom Československu vyvíjané vysoko 
selektívne vrstvy pre ploché vákuové kolektory. Slnečné žiarenie je 
však málo vhodné pre priame použitie v priemyselných prevádzkach. 
Na porovnanie sú príklady využitia energie Slnka a malej vodnej 
elektrárne – celkový výkon vyžarovaný Slnkom sa odhaduje 
na 3,58.1026 W, hustota jeho príkonu je pred vstupom do zemskej 
atmosféry 1 367 W.m-2. Malá vodná elektráreň s výkonom 24 kW 
dodáva do elektrorozvodnej siete prúd s napätím 3 x 400 V troma 
vodičmi s priemerom 5 mm pre každý z nich (v takom prípade prúdová 
hodnota neprekročí 1 A.mm-2). Hustota toku energie prierezom týchto 
vodičov je asi 4.105 W.m-2, čo je 300-krát viac ako pri slnečnom 
žiarení bez ohľadu na Slnko, ktoré je asi 1022-krát výkonnejšie ako 
spomínaná malá vodná elektráreň. Ľudstvo by teda bez zdrojov 
schopných dávať toky energie s vysokou hustotou nebolo schopné 
dosiahnuť súčasnú úroveň technológií vo všetkých smeroch vrátane 
technologických zariadení pre využívanie obnoviteľných energií.  

 
Najznámejšou zložkou solárnych systémov je fototermický 

zberač slnečného žiarenia. Základom tohto druhu kolektora je 
absorbér, ktorým je najčastejšie rovinná kovová doska s absorpčnou 
povrchovou vrstvou a ktorá transformuje priame a rozptýlené (teda 
globálne) slnečné žiarenie do tepelnej energie. Atómy a elektróny 
v doske po pohltení dopadajúceho svetla zvýšia svoju pohybovú 
energiu a tým ohrejú teleso absorbéru. Ak by bol absorbér 
idealizovaným (tzv. absolútnym čiernym telesom), nezávisela by jeho 
výsledná teplota na jeho materiálových vlastnostiach a bola by určená 
výhradne veľkosťou dopadajúceho (príp. vyžarovaného) príkonu 
(výkonu). Cieľom je však energiu získanú pohltením dopadajúceho 
svetla z absorbujúcej dosky odviesť s minimálnymi stratami do iných 
častí slnečného systému. Tepelná energia sa v materiáli absorbéru 
šíri mechanizmom vedenia tepla do miest, kde je kolektor obmývaný 
teplonosnou („chladiacou“) tekutinou (napr. trubičky, dutiny), ktorá 
preberá energiu prestupom tepla na rozhraní kov - tekutina 
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a prúdením energiu odvádza preč z kolektorovej zbernej dosky. 
Kolektor je teda akýsi transformátor energie elektromagnetických vĺn 
na tepelnú energiu a súčasne je aj výmenníkom predávajúcim tepelnú 
energiu hmoty kolektorovej dosky teplonosnej tekutine. Plochý 
doskový kolektor s kvapalinou je teraz najrozšírenejším druhom 
kolektoru, ale podobne pracujú aj konštrukcie so vzduchom ako 
teplonosným médiom. Avšak vzhľadom k malej mernej tepelnej 
kapacite vzduchu sa praktické riešenia od kvapalinových kolektorov 
prirodzene veľmi líšia. Do skupiny slnečných fototermických 
kolektorov patria aj trubicové (valcové) kolektory, ktoré môžu výhodne 
využívať pripojené koncentrátory energie slnečného žiarenia, ktorými 
sú ohniskové (fokusujúce) cylindrické zrkadlá a absorbér je 
umiestnený v ich ohnisku. Sú to systémy, ktoré pracujú s vysokými 
teplotami kvapalinových náplní a bývajú skôr vysokotlakové. Ich 
výroba je náročnejšia ako pri plochých kolektoroch a pri niektorých 
typoch valcových kolektorov sa k odvodu vzniknutej tepelnej energie 
používajú tiež tzv. tepelné trubice, ktoré zvyšujú účinnosť celého 
kolektoru. V nich sa využíva cyklický proces vyparovania kvapaliny 
v ohrievanej časti tepelnej trubice, kde para kondenzuje, a tepelná 
energia sa výmenníkom odvádza do ohrievanej sústavy, pričom 
kondenzát steká opäť do výparnej časti.  

 
Podstatou premeny slnečnej energie na elektrickú 

vo fotovoltaických slnečných systémoch je tzv. vnútorný 
fotoelektrický jav v polovodiči. Polovodič je elektricky vodivá látka, 
v ktorej je prenos prúdu sprostredkovaný elektrónmi - nosičmi 
záporného náboja, a dierami – nosičmi kladného náboja. Ak 
v polovodiči prevažujú elektróny, označuje sa vodič pojmom polovodič 
N, ak prevažujú diery, ide o polovodič P. Na rozhraní polovodičov 
označovanom ako PN vzniká energetická bariéra (zakázané pásmo), 
pričom elektrón voľne pohybujúci sa v oblasti typu N nemá dosť 
energie na jej prekonanie do oblasti typu P. Platí to aj pre diery 
za normálneho rovnovážneho stavu, keď diery z oblasti P 
neprechádzajú do oblasti N. Vnútorný fotoelektrický jav je založený 
na interakcii dopadajúceho kvanta svetla (fotónu) s elektrónom 
vo vnútri kryštálovej mriežky polovodiča, preto sa tento jav nazýva 
„vnútorný“. Ak dopadne na polovodič fotón zvonku, predá po zrážke 
s elektrónom svoju energiu elektrónu a sám pri tom zanikne, pričom 
vznikne pár voľných nosičov náboja elektrón-diera. Elektrón má 
po interakcii s fotónom už dostatok energie na prekonanie 
energetickej bariéry a dostáva sa do oblasti typu P, čím sa poruší 
pôvodné rozloženie náboja a v polovodiči sa vytvorí rozdiel 
potenciálov, teda elektrické napätie. Tento proces sa pri stálom 
prísune svetla opakuje, čím vzniká spojitá premena svetelnej energie 
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na elektrickú energiu, ktorá je vhodná pre jej jednoduché využívanie. 
Zaujímavé a perspektívne aplikácie z oblasti kolektorov sú hybridný 
(kombinovaný) fotovoltaický a fototermický kolektor (využije najprv 
slnečné žiarenie na tvorbu elektrickej energie v kolektore, ktorým 
svetelné žiarenie prejde a ochudobnené o vysokoenergetickú zložku 
sa následne pohltí v ďalšom fototermickom kolektore) a holografický 
filter, ktorý priestorovo rozdelí celé spektrum žiarenia podľa vlnových 
dĺžok podobne ako pri rozklade svetla hranolom. V miestach, kde 
dopadá žiarenie rôznych farieb (teda energií), sú umiestnené 
selektívne fotovoltaické kolektory, čím sa dosiahne vyššia účinnosť 
a zníženie strát v celej fotovoltaickej sústave.  

 
Popri klasických elektrochemických akumulátoroch sa 

v poslednej dobe intenzívne vyvíja ukladanie elektrickej energie 
v podobe vodíka, ktorý vznikol elektrolýzou vody a ktorý je možné 
neskôr využiť buď priamym spaľovaním alebo prostredníctvom 
palivových článkov premeniť na energiu elektrickú. Z hľadiska hustoty 
ukladanej energie je vodíkový zásobník vysoko účinný a spalné teplo 
vodíka (1,43.108 J.kg-1) je viac ako 2,5-krát väčšie ako pri metáne, 
ktorý samotný prevyšuje spalné teplá svietiplynu, zemného plynu, 
propán-butánu a ostatných plynných palív. Navyše je spaľovanie 
vodíka vysoko ekologickým procesom. Jednoduchým ukladaním 
tepelnej energie je jednoduchý kvapalinový zásobník, väčšinou 
s vodnou náplňou. Jedným z príkladov prirodzených zásobníkov tohto 
druhu sú jazerá alebo prehradené zátoky Mŕtveho mora v Izraeli, ktoré 
má vyššiu tepelnú kapacitu. Umelé veľkokapacitné zásobníky s vodou 
sa budovali od päťdesiatych rokov minulého storočia v mnohých 
„slnečných“ domoch v USA. Vzhľadom na mernú tepelnú kapacitu 
vody takéto zásobníky musia mať rádovo stovky až tisícky kubických 
metrov, aby umožnili celoročné vykurovanie. V súčasnosti sa takéto 
zásobníky s menšími objemami skôr používajú na zásoby teplej 
úžitkovej vody. Vo Švajčiarsku vďaka priaznivým geografickým 
a technologickým podmienkam je k dispozícii aj vhodná legislatíva, 
ktorá umožňuje nepriame ukladanie energie založené na premene 
zobranej energie na elektrinu, ktorá sa dodáva do verejnej siete. 
Vo forme prebytku sa potom využíva na zvyšovanie gravitačnej 
energie vody v prečerpávacích elektrárňach, avšak v prípade potreby 
si môže dodávateľ následne odčerpať „svoju energiu“ naspäť. 
V súčasnej dobe sú aktuálne návrhy zásobníkov, ktoré využívajú 
zmeny skupenstva, a pracujú v takom rozsahu teplôt, aby 
počas činnosti nastala premena skupenstva náplne (najčastejšie 
topenie-tuhnutie) a využilo sa okrem tepelnej kapacity aj skupenské 
teplo. Často ide o valcové usporiadanie, v ktorom v osi valca ležia 
trubice s teplonosným médiom. Rieši sa aj úloha radiálneho vedenia 
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tepla vo valci s tuhnúcou látkou, ako aj orientácia trubice (zvislá, či 
vodorovná) s ohľadom na procesy rozvrstvenia teploty. Náplňou 
zásobníka zvyknú byť organické materiály ako napr. parafín, či 
kyselina palmitová, ale môže ňou byť aj voda, pri ktorej je však 
potrebné zaistiť odčerpávanie energie z pevnej fázy (ľad) 
prostredníctvom vhodnej nemrznúcej kvapaliny. Vo vysoko teplotnom 
systéme môže byť využité skupenské teplo kondenzácie vodnej pary 
na vodu, ale v praxi je táto realizácia ťažšia a nákladná.  

 
O účinnosti a teda aj o výkone panelu rozhodujú vlastnosti 

slnečných fotovoltaických článkov, ktoré sú vyrobené v objeme dosiek 
z polovodičových materiálov. O vhodnosti polovodiča pre použitie 
v solárnych článkoch rozhoduje jeho šírka zakázaného pásu energií, 
ktorá by mala mať hodnotu v rozmedzí od 1,1 eV do 1,7 eV. Tiež sa 
vyžaduje použitie materiálu s veľkou pohyblivosťou a dlhou dobou 
života minoritných nosičov náboja. Existuje celá rada polovodičov, 
ktoré tieto požiadavky spĺňajú. Patria sem napr. kremík (Si), arzenid 
gália (GaAs), telurid kadmia (CdTe), fosfid india (InP), či antimonid 
hliníka (AsSb).  

 
Prvé solárne články boli vyrobené z kremíka (obr. 6) 

a v súčasnosti je tento prvok najvýznamnejším materiálom pre výrobu 
fotovoltaických článkov. Má najrozsiahlejšiu technologickú základňu, 
stále dominuje na trhu a predovšetkým vo výkonných moduloch. 
V roku 1954 v Bellových laboratóriách (Bell Telephone Laboratories)  
D.M. Chapin, C.S. Fuller a G.L. Pearson zrealizovali slnečné 
fotovoltaické články na báze monokryštalického kremíka s účinnosťou 
premeny 6 %, čo sa považuje za začiatok éry modernej fotoelektriny 
(obr. 7). Medzi rokmi 1960 až 1975 sa hlavný dôraz vo výskume 
fotovoltaických systémov kládol len na kozmické aplikácie. Okolo roku 
1975 ale dochádza k pokusnému terestriálnemu (pozemnému) 
využitiu kremíkových solárnych článkov s dôrazom na začiatku na ich 
ekonomiku (dosiahnutie nízkej ceny). Preto sa až do roku 1980 
dosiahlo len mierne zvýšenie účinnosti. Hodnota účinnosti 17-18 % 
bola pre monokryštalický kremík považovaná za bariérovú, a preto sa 
mnohým expertom zdala okolo roku 1981 hodnota účinnosti 17 % 
pri plochách rádovo jednotiek cm2 ťažko dosiahnuteľná. 
V nasledujúcich rokoch však došlo k výraznému pokroku. Už v roku 
1992 sa podarilo dosiahnuť až 35,2 % účinnosti slnečného článku 
v Čínskej akadémii vied v Pekingu, pričom toto výrazné zvýšenie 
účinnosti sa prisudzuje zlepšeniu hodnôt napätí na prázdno, 
zdokonaleniu optického návrhu článku ako aj pokroku v samotnej 
technológii výroby a spracovania kremíka a v technológiách 
opuzdrenia.  
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Obr.6: Zárodočný kryštál veľmi čistého kremíka. (autor: Warut Roonguthai, 
dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nok, 
z dňa 7.9.2011)  
 

 
 
Obr.7: Monokryštalický fotovoltaický článok. (dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nok, 
z dňa 7.9.2011)  
 
Keďže monokryštalický kremík bol drahý a výroba energeticky 
náročná, v roku 1981 sa objavili prvé články z multikryštalického 
kremíku, ktorý predstavoval v podstate polykryštalický materiál 
s veľkými kryštálmi s účinnosťou premeny 12-14 % a navyše bol 
multikryštalický kremík oveľa lacnejší. Keďže multikryštalické články 
majú menšiu účinnosť danú predovšetkým stratami na hraniciach zŕn, 
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výrobcovia sa snažia zhotovovať multikryštalický kremík s čo 
najväčšími kryštálmi. Efektívnou náhradou za články na báze 
zmienených druhov kremíka sa ukázali byť tenkovrstvové slnečné 
články a z nich najmä články na báze hydrogenizovaného amorfného 
kremíka (a-Si:H). Atraktívnosť hydrogenizovaného amorfného kremíka 
ako lacného materiálu pre slnečné články je v jeho optoelektronických 
vlastnostiach, ktoré ho predurčujú pre fotovoltaické aplikácie. Šírka 
pásu zakázaných energií je okolo 1,7 eV a činiteľ absorpcie je 
vo viditeľnej časti optického spektra väčší ako 10-6 m-1, čo znamená, 
že značná časť dopadajúcej slnečnej energie sa absorbuje už 
vo vrstve tenšej ako 1 µm. Hydrogenizovaný amorfný kremík možno 
tiež jednoduchým spôsobom dopovať a legovať inými prvkami (napr. 
uhlík, dusík, cín, germánium) a vytvárať tak zliatiny s rôznou šírkou 
zakázaného pásu. Pri kremíku je významný najmä veľký činiteľ 
absorpcie amorfného materiálu, lebo na využitie spektra slnečného 
žiarenia postačí vrstvička 1 µm oproti dvojnásobne hrubšej vrstve 
kremíka s iným usporiadaním. Takéto tenké vrstvy sa potom nanášajú 
na lacné podklady, akými sú napr. sklo, oceľ, či plast. Články 
s amorfným kremíkom majú ale menšiu účinnosť – laboratórne 10 % 
a komerčné 5-8 %, a sú vhodné skôr pre elektrické zariadenia s malou 
spotrebou energie, akými sú či už vreckové kalkulačky (obr. 8), alebo 
hodinky.  
 

 
 
Obr.8: Kalkulačka napájaná solárnym článkom z amorfného kremíka. (autor: 
Sergei Frolov, dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Fotovoltaick%C3%BD_%C4%8Dl%C3%A1nok, 
z dňa 7.9.2011)  
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Druhým najčastejšie používaným materiálom pre výrobu 
solárnych článkov je arzenid galitý (GaAs). Vyvinuli sa už články 
s účinnosťou nad 20 %, ale pri výrobe väčších sérií sa dosahuje 
v priemere len 17,5 %, čo je však stále vyššia hodnota ako 
pri bežných kremíkových článkoch. Nevýhodou je samotný arzenid 
gália, ktorý je podstatne drahší, čo bráni väčšiemu rozšíreniu článkov 
z tohto materiálu. Prednosťou je väčšia účinnosť premeny energie a 
pri využití vo vesmíre má väčšiu odolnosť voči kozmickému žiareniu, 
čo je v prospech článkov z arzenidu galitého. Tieto články sú 
v porovnaní s kremíkovými výhodnejšie aj na prácu pri zvýšených 
teplotách okolo 100 ºC, pri ktorých majú len nepatrne zníženú 
účinnosť, kým kremíkové články majú pri týchto teplotách výrazný 
pokles v účinnosti. Nevýhodná väčšia hustota GaAs (5,2 g.cm-3) 
v porovnaní s kremíkom (2,33 g.cm-3) sa dá odstrániť výrobou veľmi 
tenkých solárnych článkov, pretože aktívna hrúbka čipu z GaAs je 
podstatne menšia ako aktívna hrúbka kremíkového čipu. Aby sa 
využilo celé pásmo citlivosti článku, musí byť v prípade kremíka 
hrúbka najmenej 150 µm, kým pre GaAs stačí hrúbka okolo 60 µm. 
Vývoj v tejto oblasti sa zameriava hlavne na výskum zlúčenín 
GaAs-GaAlAs, ktorých účinnosť môže presiahnuť 25 % hlavne 
v prípade použitia koncentrátorov slnečného žiarenia, ktoré sústreďujú 
slnečnú energiu dopadajúcu na zakrivenú odraznú plochu, čím sa 
výrazne zefektívny prevádzka článkov z GaAs. Keďže sa až 
tisícnásobne koncentruje žiarenie, klesá výrazne spotreba drahého 
GaAs na jednotku výkonu bez strát na jeho veľkej účinnosti, kým 
efektívnosť kremíkových článkov je pri takýchto koncentráciách úplne 
nevyhovujúca. V budúcnosti bude mať zrejme nádej na úspech výroba 
kombinovaných článkov so základným kremíkovým substrátom 
a niekoľko mikrometrov tenkou vrstvou GaAs. Takto vrstvené články 
s citlivosťou kremíka v modrej oblasti a GaAs v červenej oblasti 
spektra môžu v budúcnosti dosiahnuť účinnosť vyššiu ako 30 %.  

 
Pre svoju veľkú šírku zakázaného pásma (1,5 eV pri izbovej 

teplote) a vysoký absorpčný koeficient súvisiaci s priamymi 
medzipásmovými prechodmi je telurid kademnatý (CdTe) 
považovaný za veľmi nádejný materiál pre premenu slnečnej energie 
na elektrickú energiu. Jeho obsah v zemskej kôre je však veľmi nízky, 
a preto sa s touto látkou nedá počítať pre tzv. veľkú energetiku, teda 
vo veľkým slnečných elektrárňach. Uplatnenie však môže nájsť 
v rôznych druhoch spotrebného tovaru (napr. v kalkulačkách), alebo 
pri napájaní telekomunikačných a navigačných zariadení. S ohľadom 
na priamy zakázaný pás CdTe pre fotovoltaické využitie stačí hrúbka 
vrstiev 1,2 až 1,5 µm a ak sa zvolí pre prípravu týchto vrstiev 
nenáročná metóda, bude CdTe ekonomickým požiadavkám dobre 
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vyhovovať. Fotovoltaické články na báze vrstiev teluridu kademnatého 
zhotovené elektrochemickou metódou v USA dosiahli už účinnosť 
okolo 10 %, pričom ide o heterogénne systémy so základom 
v prechode CdS-CdTe. Metóda elektrochemickej depozície sa hodí aj 
na prípravu vrstiev CdS, CdSe, ZnTe, CuInSe2, HgxCdx-1Te, z ktorých 
väčšina môže byť tiež súčasťou fotovoltaických článkov.  

 
Ako prvý medzi polovodičmi typu AIIBIII sa uplatnil sulfid 

kademnatý (CdS) v podobe tenkých vrstiev v kombinácii s Cu2S. 
Fotovoltaické články s heteroprechodom Cu2S-CdS majú malú 
hmotnosť a pôvodne ich vyvinuli pre kozmické využitie. Pomerne 
jednoduchou technológiou sa dosahovalo 10 % účinnosti, ale pre ich 
malú stabilitu nie sú tieto články perspektívne. Vyššiu nádej má už 
spomínaná kombinácia CdS s CdTe, ktorá má podobu monokryštálov 
aj vrstiev.  
 

1.1.1.2 Geotermálna energia 

 
Popri slnečnej energii možno teoreticky považovať 

za obnoviteľný zdroj energie tiež zemské vnútro, z ktorého teplo je 
najčastejšie využívané vo forme teplých prameňov z hĺbkových vrtov 
a označuje sa pojmom geotermálna energia (obr. 9). Dá sa však 
využívať len v niektorých oblastiach sveta a nie vždy sú zdroje 
termálnych prameňov nevyčerpateľné.  
 

 
 
Obr.9: Nesjavellirská geotermálna elektráreň na Islande. (autor: Gretar 
Ívarsson, dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Geoterm%C3%A1lna_energia, z dňa 7.9.2011)  
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Využívanie geotermálnych zdrojov má bohatú históriu. Už 
pred vyše 10 000 rokmi osídľovali americkí indiáni územia v blízkosti 
geotermálnych zdrojov, horúce pramene boli vyhľadávané starými 
Rimanmi, Turkami alebo Maurmi na Novom Zélande. Prvé záznamy 
o priemyselnom využití siahajú do roku 1810, keď sa začali ťažiť 
minerály v horúcich geotermálnych vodách v Larderello v Taliansku, 
pričom už v rokoch 1816 až 1835 sa v tejto oblasti vybudovalo až 
9 tovární, ktoré využívali geotermálnu vodu. Geotermálna energia sa 
využíva aj na vykurovanie objektov (napr. bazénov, skleníkov, či 
obytných domov), ktoré sú napojené na systém centralizovaného 
zásobovania teplom. Takéto vykurovanie inštalovali v roku 1890 
v americkom Boise v štáte Idaho, obdobne už v roku 1960 bolo 
v Reykjaviku na Islande vykurovaných geotermálnou vodou 
45 000 domov a 95 000 m2 skleníkov. Osobitnú skupinu tvoria tzv. 
tepelné čerpadlá, ktoré využívajú teplo zeme na prípravu tepla 
na vykurovanie, čo je rozoberané v ďalšej kapitole.  

 
Okrem priameho využitia geotermálnej energie môže byť tento 

obnoviteľný zdroj energie používaný aj na výrobu elektrickej energie 
v geotermálnych elektrárňach (teplárňach). Prvá experimentálna 
výroba elektriny z geotermálnej pary sa uskutočnila v Taliansku dňa 
15. júla 1904. Výhodou tejto energie sú vysoké výkonové ukazovatele, 
výrazná dostupnosť (stála dodávka energie, ktorá je nezávislá 
od klimatických podmienok v porovnaní so slnečnou a veternou 
energiou) a nízke emisie (v porovnaní s biomasou). Z vnútra Zeme sa 
uvoľňuje v kontinentálnej zemskej kôre smerom k povrchu tepelný tok 
s priemernou hodnotu 57 mW.m-2. Celkový geotermálny výkon Zeme 
má hodnotu vyše 4.1013 W (40 000 GW), čo je približne štvornásobne 
viac ako je súčasná celosvetová potreba energie. Pôvod tepelného 
toku je v teplotnom gradiente medzi povrchom a zemským jadrom, 
ktorého teplota má hodnotu 5 000 °C a táto teplota je spôsobená 
teplom, ktoré sa uvoľnilo pri formovaní Zeme pred 4,5 miliardami 
rokov, kedy kinetická energia zrážok molekúl bola premenená 
na teplo. Materiál jadra a plášťa je kontinuálne zohrievaný teplom, 
ktoré sa uvoľňuje z rozpadajúcich sa rádioaktívnych izotopov s dlhým 
polčasom rozpadu, ku ktorým patria najmä 40K, 232Th, 235U a 238U. 
Teplo zo zemského jadra je k zemskej kôre prenášané buď prúdením 
(konvekciou) alebo vedením (kondukciou). Prúdenie a tok roztavených 
pevných látok je veľmi účinným mechanizmom prenosu tepla, ale v 
hĺbke do 100 km je materiál už príliš studený a viskózny, aby sa 
pohyboval ďalej, preto je teplo v tejto časti prenášané predovšetkým 
vedením a teplotné gradienty sú oveľa vyššie. Zdroje s najvyšším 
potenciálom sú sústredené hlavne na hraniciach zemských 
(litosférických) dosiek, kde väčšinou existuje viditeľná geotermálna 
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aktivita vo forme napr. horúcich prameňov, výdychov dymu a pary, či 
gejzírov.  

 
V prírode sa vyskytujú väčšinou štyri typy geotermálnych 

systémov:  
- hydrotermálne 
- teplé suché horniny 
- geotlakové 
- magmatické.  

 
Vo svete sa k výrobe elektriny už vyše sto rokov používajú 

najmä hydrotermálne systémy. Geotlakové a magmatické systémy sú 
skôr otázkou budúcnosti. Uplatnenie si aj v Českej republike 
nachádza energia teplých suchých hornín. Bežne využívané 
geotermálne rezervoáre obsahujú kvapalnú alebo plynnú fázu vody. 
Ich výskyt je obmedzený na určité oblasti, pričom oveľa vyššiu 
pravdepodobnosť výskytu majú rezervoáre zložené iba 
z nepriepustnej horniny (suchý masív, zanesené porézne prostredie). 
Pre prenos tepla z týchto podpovrchových oblasti s dostatočne 
vysokou teplotou v závislosti od hĺbky je potrebné tieto horniny umelo 
rozbiť, premeniť ich na priepustné (realizovať výmenník) a zaviesť 
do nich tekutiny, ktoré sú vhodné pre prenos tepla a jeho čerpanie 
(napr. zmes vody a čpavku pri Kalinovom cykle, či silikónový olej 
pri organickom Rankinovom cykle). Týmto spôsobom sa môže 
premeniť akýkoľvek vhodný objem teplej suchej horniny v zemskej 
kôre v dostupnej hĺbke na umelý rezervoár. Do vybraného 
horninového prostredia sa vytvoria najmenej dva vrty, ktoré končia 
niekoľko sto metrov od seba. Voda je zavádzaná vsakovacím 
(injekčným) vrtom a prestupuje vytvoreným priepustným rezervoárom, 
ktorý má funkciu tepelného výmenníka. Na povrch sa zavedená voda 
vracia čerpacím (produkčným) vrtom (para s vodou) a prináša 
so sebou energetický obsah. Táto technológia umožňuje využitie 
geotermálnej energie pre výrobu elektrickej energie aj krajinám, 
v ktorých neexistujú klasické, teda hydrotermálne geoetermálne 
zdroje.  

 
Územie SR je v porovnaní s inými krajinami pomerne bohaté 

na geotermálne zdroje. Už v minulosti sa na Slovensku využívali 
termálne pramene hlavne v poľnohospodárstve. Na základe 
geologického prieskumu bolo už v roku 1993 vyčlenených 
25 perspektívnych oblastí a v roku 1998 sa na Slovensku využívala 
geotermálna energia v 35 lokalitách. Celkový potenciál využiteľných 
zdrojov aj s vodami s nízkou teplotou okolo 30 °C je odhadovaný 
na 5200 MW termálneho výkonu. Potenciál geotermálnych vôd 
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s teplotou vôd 75-95 °C, ktorý je využiteľný napríklad na vykurovanie 
budov, predstavuje približne 200 MW. Na Slovensku sa nachádza 
niekoľko kúpalísk s termálnou vodou a to konkrétne: Veľký Meder, 
Dunajská Streda, Komárno, Patince, Štúrovo (Vadas), Podhájska, 
Piešťany, Trenčianske Teplice, Bojnice, Kováčová, Dudince, 
Kremnica, Sklené Teplice, Vyhne, Rajecké Teplice, Rajec, Vyšné 
Ružbachy, Liptovský Ján, Bešeňová, Belušské Slatiny, Oravice 
a Vrbov.  
 

1.1.1.3 Energia z tepelných čerpadiel 

 
Teplo sa môže odoberať z vrtov, pôdy, rieky alebo jazera 

pomocou nízko vriacej kvapaliny v plynnom skupenstve a využívať 
vo forme energie na vykurovanie a ohrev vody získanej pomocou tzv. 
tepelných čerpadiel (obr. 10). Princíp tepelného čerpadla popísal už 
v minulosti anglický fyzik lord Kelvin (William Thomson). Tepelné 
čerpadlá umožňujú odoberať teplo okolitému prostrediu a prevádzať 
ho na vyššiu teplotnú hladinu. V kompresore sa kvapalina skvapalňuje 
a zahrieva, a teplo z nej sa dostáva k vlastnému vykurovaciemu 
médiu, ktorým je najčastejšie voda. V škrtiacom (expanznom) ventile 
sa skvapalnený plyn rozpína, ochladzuje a v systéme rúrok 
mimo domu opäť pohlcuje okolité teplo. Celý cyklus pokračuje 
stlačením v kompresore.  
 

 
 
Obr.10: Princíp tepelného čerpadla. (1 – výparník, 2 – škrtiaci ventil, 3 – 
kondenzátor a 4 – kompresor s motorom) (autor: Ilmari Karonen, dostupné 
na: http://sk.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A9_%C4%8Derpadlo, z dňa 
7.9.2011)  



Molnárová, M.    1 Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie 

31 

O využiteľnosti tepelnej energie rozhoduje okrem jej množstva 
najmä teplota látky, na ktorú je táto energia viazaná. Voda, vzduch, 
pôda ako aj ľudská činnosť sú zdrojom nesmierneho množstva tepla. 
Hoci má teplonosná látka o niečo vyššiu teplotu ako je teplota v okolí, 
nedá sa toto teplo využiť priamo, ale je potrebné ho previesť na vyššiu 
teplotu, preto podobne ako vodné čerpadlo prečerpáva vodu z nižšej 
hladiny na vyššiu, vykonáva túto činnosť aj tepelné čerpadlo s teplom. 
Zariadenie pracuje podobne ako domáca chladnička, pretože je to 
chladiace zariadenie primárne určené k produkcii tepla (teda nie 
k chladeniu). Výmenníkom tepla na svojej zadnej strane chladnička 
hreje, otepľuje kuchyňu, čím sa zbavuje tepla, ktoré previedla z nižšej 
hladiny okolo +5 až +10 °C vo vnútri chladničky na hladinu vyššiu, 
teda asi +30 °C na povrchu tepelného výmenníka. Tepelné čerpadlo 
miesto potravín ochladzuje iný zdroj tepla (napr. vzduch v okolí domu, 
podzemnú vodu v hĺbkových vrtoch, povrchovú vodu v rieke alebo 
v rybníku, pôdu na záhrade alebo v okolí domu. Činnosť tepelného 
čerpadla sa zakladá na pochodoch spojených so zmenou skupenstva 
v závislosti od tlaku pracovnej látky, ktorou je chladivo. Vo výparníku 
chladivo v prítomnosti nízkeho tlaku a teploty odníma teplo 
ochladzovanej látke (zdroja nízko potenciálneho tepla), dochádza 
k varu a kvapalné chladivo privádzané do výparníka sa postupne 
premieňa na paru, ktorá je odsávaná z výparníka, následne stlačená 
na kondenzačný tlak a v kondenzátore predáva kondenzačné teplo 
ohrievanej látke, pričom sa mení jej skupenstvo na kvapalné. 
Kvapalné chladivo je po znížení tlaku privádzané naspäť 
do výparníka, kde dopĺňa vyparené chladivo, čím sa obeh uzatvára.  

 
Podľa spôsobu odsávania pár z výparníka a zvýšenia ich tlaku 

na kondenzačný sa tepelné čerpadlá delia na:  
 

- kompresorové (najbežnejší druh), motor kompresora 
tepelného čerpadla (piestový, či rotačný) môže byť 
poháňaný plynom, benzínom, naftou, ale v praxi je to 
prevažne elektrinou  

 
- absorpčné (vyskytuje sa zriedka), na zvýšenie tlaku pár sa 

používa pochod absorpcie chladiva do roztoku, jeho 
prečerpanie do vypudzovača a následné vypudenie 
chladiva z roztoku pri kondenzačnom tlaku 

 
- hybridné (väčšinou na objednávku).  
 
Podľa ochladzovaného a ohrievaného média sa rozlišujú 

viaceré druhy tepelných čerpadiel, z ktorých najčastejšie kombinácie 
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sú uvedené v tab. 2. Pred inštaláciou tepelného čerpadla je výhodné 
objekt zatepliť. Pre vykurovanie rodinných domov alebo pre ohrev 
vody je na našom trhu dostatočný výber kompaktných tepelných 
čerpadiel. V kancelárskych priestoroch sa používajú tepelné čerpadlá 
vzduch/vzduch, kde sa často využíva možnosť reverzného chodu, 
kedy tepelné čerpadlo v lete vzduch ochladzuje v miestnostiach, zatiaľ 
čo v zime zohrieva. V poľnohospodárstve tepelné čerpadlá 
odpadovým teplom z chladenia mlieka ohrievajú teplú úžitkovú vodu, 
v priemysle sa používajú tiež kombinácie chladenia a ohrievania 
úžitkovej vody.  

 
Tab. 2: Prehľad druhov tepelných čerpadiel  
 
Typ čerpadla 
ochladzuje sa/ohrieva sa 

 Možnosti použitia 

  
vzduch/voda univerzálny typ, pre ústredné kúrenie 
vzduch/vzduch doplnkový zdroj tepla, tiež pre teplovzdušné 

kúrenie, klimatizáciu 
voda/voda pre využitie odpadového tepla, geotermálnu 

energiu 
nemrznúca kvapalina/voda univerzálny typ pre ústredné kúrenie, 

zdrojom tepla je najčastejšie vrt alebo 
zemný kolektor 

voda/vzduch teplovzdušné vykurovacie systémy 
  

 
Teplo sa môže získavať nasledovnými spôsobmi:  
 

a) z okolitého vzduchu – vzduch sa ochladzuje vo výmenníku 
tepla, ktorý je umiestnený vonku, prípadne vo vnútri budovy.  
 

b) z odpadového vzduchu – ochladzuje sa vzduch, ktorý je 
odvádzaný vetracím systémom objektu. Ten má vždy relatívne 
vysokú teplotu a tepelné čerpadlo môže pracovať efektívne aj 
vtedy, keď sa bežne používané systémy spätného získavania 
tepla (rekuperácia) nemôžu použiť.  

 
c) z povrchových vôd – voda v toku alebo v rybníku sa môže 

ochladzovať výmenníkom tepla, ktorý sa nachádza priamo 
vo vode alebo je zapustený do brehu tak, aby nemohol 
zamrznúť.  

 
d) z pôdy – pôda sa ochladzuje výmenníkom z polyetylénového 

potrubia, ktoré je naplnené nemrznúcou zmesou a uložené 
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do výkopu alebo vrtu. Výmenník sa umiestni vedľa objektu 
v hĺbke, ktorá nezamŕza.  

 
e) z podzemnej vody – voda sa odoberá zo sacej studne 

a po ochladení sa vypúšťa do druhej, tzv. vsiakovacej studne. 
Podmienkou je geologicky vhodné podložie, hĺbka hladiny 
približne do 20 m a dostatočná výdatnosť zdroja vody, ktorá sa 
overí dlhodobým čerpacím pokusom. Tiež je dôležité chemické 
zloženie vody.  

 
f) z odpadového tepla z technologických procesov – tento 

prípad je vhodný predovšetkým do výrobných podnikov 
a priemyselných prevádzok (napr. v chladiarenských 
prevádzkach sa výhodne používa odpadové teplo na ohrev 
teplej úžitkovej vody).  

 
V minulosti sa používali tzv. tvrdé freóny (CFC, CKW) typy 

R11, R12, ktoré boli nahradené tzv. mäkkými freónmi (HCFC, FCKW) 
najčastejšie typom R22 a R134a. Tieto typy poškodzovali ozónovú 
vrstvu oveľa menej. V súčasnosti sa najviac používajú typy R407c 
a R404c a vďaka novým technológiám sa prechádza na propán, ktorý 
ozónovú vrstvu nepoškodzuje. Pri likvidácii alebo oprave zariadenia 
sa musí freónová náplň odsať, aby neunikla do atmosféry, ale na trhu 
sú aj zariadenia plnené propánom miesto freónu. Pri priemyselnom 
využití sa bežne používa čpavok, ktorý je však jedovatý a je preto 
potrebné dbať na bezpečnostné opatrenia v prípade havárie.  

 
Pri inštalácii tepelného čerpadla treba brať ohľad aj 

na legislatívu – môže sa vyžadovať stavebné povolenie, v prípade 
ochladzovania povrchovej vody z vodného toku je potrebné dohodnúť 
sa so správou povodia na podmienkach odberu a vypúšťania 
odpadových (ochladených) vôd, v prípade využívania odpadového 
tepla napr. z blízkej továrne sa musí uzavrieť zmluva o dodávkach 
tohto tepla, treba brať ohľad aj na dohodu s rozvodnými podnikmi kvôli 
podmienkam pripojenia čerpadla na elektrickú sieť a pod.  

 

1.1.1.4 Energia vody 

 
Energia vodných mlynov a elektrární je v podstate slnečná 

energia premenená do polohovej energie vodnej masy nad haťou 
alebo priehradou a pohybovej energie vodnej masy, keď cez vodné 
kolo alebo turbínu prúdi voda (obr. 11 a 12). Teda práve Slnko je 
hnacou silou kolobehu vody. V niektorých pobrežných oblastiach sa 
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môže využívať aj energia vĺn, či energia morského prílivu a odlivu 
(obr. 13). Príliv vzniká pôsobením Mesiaca na Zem, čo sa prejavuje 
na všetkých pobrežiach oceánov a morí. Hladina vody sa pravidelne 
dvakrát denne mení – stúpa a klesá – na čom je založené využívanie 
prílivovej a odlivovej vody na výrobu elektrickej energie. Prírodný 
rezervoár vody sa tak napĺňa a vyprázdňuje, pričom voda prechádza 
cez turbínu, ktorá je umiestnená v priehrade a ktorá vyrába elektrickú 
energiu. Pri vyššom prílive je vyrobenej viac elektrickej energie. 
V pobrežných vodách vznikajú pobrežné prúdy v dôsledku síl 
pôsobiacich na morskom dne, ktoré tlačia prúdy v úzkych kanáloch 
podobne ako vzniká veľmi silný vietor v údoliach alebo kopcoch. 
Na rozdiel od silných vetrov sa však prílivové prúdy dajú predpovedať, 
pretože prúdy, ktoré spôsobujú príliv a odliv, sa striedajú každých 
12 hodín. Pobrežné prílivové prúdy je možné využiť tzv. prílivovými 
turbínami, ktoré sú tvarovo podobné veterným turbínam a sú 
umiestnené pod vodou. Táto oblasť je však stále málo rozvinutá.  

 
Vodná energia patrí spolu s veternou energiou k najčistejším 

energiám, ale má aj isté nevýhody. Stavba priehradných nádrží 
ovplyvňuje do určitej miery ekosystémy v zaplavených riečnych 
nivách. Pri moderných priehradách je riziko pretrhnutia hrádzí 
pri havárii málo pravdepodobné.  

 
Najznámejšie typy turbín inštalovaných v malých vodných 

elektrárňach (MVE) sú napr. Bánkiho (obr. 14), Peltonova (obr. 15), 
Kaplanova (obr. 16), Francisova (obr. 17), Reifensteinova, ako aj 
turbínové čerpadlá, to všetko v akomkoľvek usporiadaní 
a v akýchkoľvek veľkostiach. Podľa spôsobu využitia sa turbíny delia 
na:  

- rovnotlakové (Peltonova, Bánkiho) 
- pretlakové (Kaplanova, Francisova).  

 
Uvedené rozdelenie je na základe využívania tlakovej energie 
(pri pretlakových turbínach) alebo kinetickej energie prúdenia vody 
(pri rovnotlakových turbínach). Kinetická energia je v tokoch 
predstavovaná rýchlosťou prúdenia. Rozdelenie vodných elektrární 
na malé a veľké je vo svete zaužívané a vo všeobecnosti do skupiny 
veľkým vodných elektrární patria len tie, ktoré majú vyšší výkon ako 
10 MW. Medzi malými vodnými elektrárňami (MVE) existuje ešte 
ďalšie delenie, kde elektrárne (turbíny) s výkonom menším ako 1 kW 
sa označujú ako mikro, resp. nanoelektrárne. Z hľadiska činnosti 
vodnej elektrárne sa delia na konvenčné a prečerpávacie, ďalej sa 
môžu deliť podľa typu turbín (napr. Kaplanova, Peltonova, Francisova) 
alebo podľa výšky spádu (nízky, stredný a vysoký spád). Konvenčné 



Molnárová, M.    1 Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie 

35 

(bežné) VE využívajú na svoju prevádzku energiu vody z riek, 
prívodného kanála alebo nádrže. Delia sa na elektrárne so záchytnou 
nádržou vody a elektrárne využívajúce len časť vody z rieky, ktorá je 
privádzaná k nej osobitným kanálom. Voda môže byť k turbíne 
privádzaná v čase potreby výroby elektriny, prípadne aj priebežne. 
Prečerpávacie VE sú dôležitou súčasťou elektrizačnej sústavy 
a pracujú na princípe využívania dvoch navzájom prepojených 
vodných nádrží, z ktorých jedna je vyššie a druhá nižšie položená. 
Voda skladovaná vo vyššie položenej nádrži je zásobárňou 
potenciálnej energie a počas obdobia s vysokou spotrebou elektrickej 
energie sa voda z tejto nádrže vypúšťa kanálom do spodnej nádrže 
cez turbínu elektrárne, čím sa vyrába elektrická energia. Keď je 
spotreba elektriny v sieti nízka (napr. v noci), prečerpáva sa voda 
zo spodnej nádrže do hornej a pritom sa energia spotrebováva. Hoci 
prečerpávacie VE majú vyššiu spotrebu elektriny ako jej výrobu, sú 
pre elektrárenské spoločnosti neoceniteľné, pretože dokážu vyrobiť 
elektrinu prakticky okamžite v čase, keď si to záťaž elektrickej siete 
vyžaduje.  
 

 
 
Obr.11: Vodná elektráreň. (dostupné na: 
http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/voda/voda.html, z dňa 24.9.2011)  
 

Konvenčné vodné elektrárne majú väčšinou nasledovné časti:  
 
- priehradu (reguluje prítok a vytvára potrebný spád vody. 

Priehradné jazero je formou uskladnenej energie, ale 
niektoré VE môžu mať miesto priehrady privádzací kanál, 
ktorý odvádza vodu z vodného toku k turbíne.) 

- turbínu (otáča sa v dôsledku tlaku vody, ktorá dopadá na jej 
lopatky) 
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- generátor (je pripojený k turbíne a vyrába elektrickú 
energiu) 

- transformátor (mení elektrickú energiu vyrobený 
generátorom na napätie využiteľné v elektrickej sieti).  

 

 
 
Obr.12: Turbíny vodnej elektrárne v Itaipú. (dostupné na: 
http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/voda/voda.html, z dňa 24.9.2011)  
 

 
 
Obr.13: Prototyp stroja Pelamis v EMECu, využívajúci energiu prílivových 
vĺn, Škótsko v roku 2004. (autor: P123, dostupné na: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wave_power, z dňa 7.9.2011)  
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Obr.14: Bánkiho turbína. (dostupné na: 
http://www.vodniturbiny.cz/index.php?linkid=04, z dňa 8.9.2011)  
 
 

 
 
Obr.15: Peltonova turbína. (autor: Andy Dingley, dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Turb%C3%ADna, z dňa 24.9.2011)  
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Obr.16: Kaplanova turbína. (dostupné na: http://www.mavel.cz/products-
mainframe.html, z dňa 8.9.2011)  
 
 

 
 
Obr.17: Francisova turbína. (dostupné na: http://www.mavel.cz/products-
mainframe.html, z dňa 8.9.2011)  
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Najčastejšie sa u nás používajú násoskové (sifónové) 
turbíny (obr. 18). Sú to jednoduché vrtuľové turbíny pre energetické 
mikrozdroje. Rozvádzacie koleso je pevné a nedá sa nastavovať. 
Vyrábajú sa obežné kolesá s niekoľkými profilmi otvorenia tak, aby sa 
pre dané prietokové pomery mohli zvoliť optimálne varianty. Turbíny 
pracujú s asynchrónnymi motormi v generátorovom chode, teda vždy 
v súčinnosti s energetickou sieťou. Agregát s násoskou sa uvádza 
do prevádzky pomocou vlastného elektromotoru. Po zapnutí do siete 
pracuje turbína ako čerpadlo asi 15 sekúnd a po zaplnení násosky 
vodou agregát automaticky prechádza do turbínového chodu 
(nadsynchrónny sklz), v ktorom elektromotor pracuje ako generátor. 
Agregát sa odstavuje zavzdušnením násosky. Tieto turbíny sa 
využívajú napr. v lokalitách, kde nahrádzajú pôvodné vodné kolo 
na vodu zvrchu. Postaví sa iba podporná stena, čím vznikne studňa 
a v nej sa pomerne jednoducho inštaluje turbína. Podmienkou je 
pokiaľ možno konštantný prietok a málo sa meniaca úroveň hornej 
hladiny. Účinnosť týchto strojov sa pohybuje od 72 % do 80 %. 
Turbíny sú ekologicky vhodné a spôsobilé aj na prevádzku 
vo vodárenských privádzačoch, pretože pohyblivé časti turbíny sú 
samo mažúce (dolné vodiace ložisko) alebo so zabezpečením 
proti úniku maziva mimo kontakt s riečnou vodou (horné závesné 
ložisko).   
 

 
 
Obr.18: Násosková turbína. (dostupné na: http://www.mavel.cz/products-
mainframe.html, z dňa 8.9.2011)  
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Bánkiho turbína (obr. 14) je veľmi jednoduchá rovnotlaková 
turbína, ktorá sa predtým často používala pre jej odolnosť, 
prevádzkovú nenáročnosť a jednoduchosť výroby. Konštrukciu turbíny 
ako prvý navrhol a patentoval v roku 1903 austrálsky inžinier Anthony 
Michell, ale pomenovaná je podľa maďarského profesora Donáta 
Bánkiho, ktorý ju vyvinul nezávisle od Michella na univerzite 
v Budapešti. Okolo roku 1920 bol tento typ turbíny rozšírený po celej 
Európe a jej hlavnou črtou je dopad vody na lopatky pri vstupe aj 
pri výstupe, voda je teda veľmi účinne a jednoducho vypúšťaná 
z turbíny. Bánkiho turbíny sa uplatňujú už pri spádoch vody nižších 
ako 2 m alebo dosahujúcich výšku až 100 m. Pre ich nízku cenu 
a jednoduchú obsluhu sa tieto turbíny veľmi dobre uplatňujú v malých 
vodných elektrárňach (MVE). Tieto turbíny sa zásadne montujú na 
prívodné potrubie. Agregát je vybavený buď ručným ovládaním, alebo 
automatickým zariadením nevyžadujúce obsluhu. Prietok vody je 
regulovaný obtekajúcou klapkou v prívode vody, ktorá zároveň slúži 
ako regulačný uzáver. Prietok sa môže regulovať v rozmedzí od 0 
do 100 %, ale účinnosť turbíny je pri turbínach ČKD – Turbotechnics 
(od roku 1999 sú vlastníctvom firmy Mavel, a.s.) vyššia ako 65 % 
v rozsahu prietoku 30 až 100 %. Prívod vody možno orientovať 
do rôznych sklonov – od horizontálneho po vertikálny podľa konfigu-
rácie v lokalite. Generátorom je najčastejšie asynchrónny motor. 
V niektorých lokalitách pracujú tieto agregáty do tzv. vyčlenenej siete, 
ako je to napr. na Slovensku v Brnčalovej a Nálepkovej chate 
vo Vysokých Tatrách.  

 
Princíp starého vodného kola je zabudovaný v konštrukcii 

Peltonovej turbíny (obr. 15), ktorá aj svojím vzhľadom pripomína 
tieto klasické vodné kolesá. Používa sa v prípadoch veľkého spádu 
vody, ktorý je väčší ako 40 m, až do spádov s výškou 2000 m. 
Maximálny výkon týchto turbín je v súčasnosti okolo 200 MW. Túto 
turbínu skonštruoval roku 1880 Američan Lester Allan Pelton 
a najväčšie turbíny majú priemer vyše 5 m a vážia viac ako 40 ton. 
Turbína sa umiestňuje nad hladinu výpuste vody, čím dochádza 
k strate spádu, čo však zabráni zaplaveniu turbíny.  
 

Pretlakové turbíny sú umiestnené prevažne v mlynoch 
a obnovovaných MVE. Klasické usporiadanie takéhoto mlynského 
MVE je reprezentované Francisovou turbínou (obr. 17), ktorá je 
uložená horizontálne. Túto vodnú turbínu vyvinul roku 1848 James 
B. Francis v Lowelli v Massachusetts. Podstatným rozdielom 
v porovnaní s Peltonovou turbínou je to, že Francisova turbína je 
úplne ponorená vo vode a tlak ako aj rýchlosť prietoku klesajú 
od vstupu k výstupu vody z turbíny. Voda sa vypúšťa otvorom v strede 
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turbíny a svojou stavbou je Francisova turbína zložitejšia ako 
Peltonova. Táto turbína sa bežne používa pre spády od 30 do 700 m, 
pričom najväčšia Francisova turbína má výkon až 800 MW. Do tejto 
skupiny turbín patrí aj Kaplanova turbína (obr. 16), ktorá sa bežne 
používa pre veľmi nízky spád a vysoký prietok vody. Rakúsky inžinier 
Viktor Kaplan vymyslel svoju turbínu v roku 1912. Turbínou voda 
preteká tak, že zasahuje maximálnu plochu lopatiek, a preto sa tieto 
turbíny používajú pre veľmi veľké prietoky a spády rádovo niekoľko 
málo metrov. Rýchlosť otáčania lopatiek je až dvojnásobne vyššia ako 
rýchlosť prúdiacej vody, čo umožňuje rýchle otáčky aj pri relatívne 
nízkej rýchlosti prietoku. Použitie Kaplanových turbín sa obmedzuje 
na spády vody od 1 do približne 30 m a pri týchto podmienkach sa 
vyžadujú relatívne vysoké prietoky v porovnaní s turbínami 
využívajúcimi vysoké spády, aby bolo možné dosiahnuť porovnateľný 
výkon. Preto sú Kaplanove turbíny svojou konštrukciou pomerne 
veľké. V lokalitách s menším spádom a relatívne veľkými prietokmi sa 
uplatňujú priamoprúdové turbíny. Ich hydraulický profil má určité 
technicko-ekonomické prednosti a hlavne umožňuje výrazné 
obmedzenie stavebných nákladov na inštaláciu turbo-agregátu MVE. 
Pre stredné a vyššie spády sa môže uplatniť Francisova špirálová 
turbína v horizontálnom prevedení, ktorá je predstaviteľom 
špirálových turbín. Turbína má tlakovú špirálu a regulovateľné 
rozvádzacie lopatky s čapmi uloženými v samomažúcich puzdrách. 
Na špirálu je napojená savka tvarovaná z oceľového plechu 
a pred turbínu sa umiestňuje prevádzkový uzáver. Prepojenie turbíny 
s asynchrónnym  alebo synchrónnym generátorom sa uskutočňuje 
prostredníctvom remeňového prevodu alebo prevodovkou.  

 
Obľúbenosť asynchrónneho stroja vychádza z jeho konštruk-

čnej jednoduchosti a teda minimálnymi požiadavkami na údržbu. 
Tento stroj je často motorom cirkulárok, či čerpadiel. Statorové vinutie 
jednotlivých fáz tohto stroja je priestorovo rozložené tak, že 
po pripojení na trojfázovú sieť vzniká v stroji točivé magnetické pole, 
ktoré vo vinutí rotoru indukuje budený prúd. Jeho magnetické pole sa 
snaží sledovať točivé pole statoru a rotor sa preto otáča. Ak by sa 
rotor otáčal rovnako ako magnetické pole statoru, prestane sa 
indukovať budený prúd v rotore a magnetické pole rotora zanikne. 
Preto je potrebné asynchrónne (nerovnaké) otáčanie rotora 
oproti magnetickému poľu statora. Toto asynchrónne otáčanie rotoru 
oproti magnetickému poľu statora je pôvodcom označenia týchto 
strojov. Ak je otáčajúci sa rotor mechanicky zaťažovaný, označuje sa 
ako asynchrónny motor, a ak je rotor poháňaný, označuje sa pojmom 
asynchrónny generátor.  
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Rovnako je to aj pri synchrónnom stroji, kde je statorové 
vinutie jednotlivých fáz priestorovo rozložené tak, že po pripojení 
na trojfázovú sieť v stroji vzniká točivé magnetické pole. V rotore je 
magnetické pole vytvárané neustálym magnetom alebo budeným 
vinutím napájaným jednosmerným prúdom. Je to teda cudzí zdroj 
magnetického poľa rotoru nezávislého na magnetickom poli statora. 
Magnetické pole rotora sa snaží sledovať magnetické pole statora 
a dochádza tak k synchrónnemu otáčaniu rotora. Zväčšovaním 
mechanického zaťaženia rotora alebo zväčšovaním pohonu rotora sa 
nemenia otáčky stroja, iba uhol medzi magnetickým poľom statora 
a magnetickým poľom rotora (tzv. záťažový uhol). V prípade, že by 
stroj mal byť zaťažený tak, že by sila magnetického poľa rotoru 
nestačila na udržanie sledovania magnetického poľa statoru, je 
potrebné zväčšiť silu magnetického poľa rotoru (treba stroj „pribudiť“). 
Energiu potrebnú na vytvorenie magnetického poľa rotora odoberá 
synchrónny generátor z jednosmerného zdroja, ktorý sa nazýva budič 
(napr. batérie, či usmernené napätie zo svoriek generátora). Celkovo 
je synchrónny generátor pre prevádzku energetickej siete 
bezpečnejší, pretože tento stroj nie je zdrojom parazitných 
rezonančných javov a pod.  

 
Hlavným dôvodom, prečo sa vodné elektrárne nestavajú všade 

tam, kde je to možné, je ich pomerne vysoká cena a s nimi spojené 
negatívne ekologické aj sociálne dopady, čo platí predovšetkým 
pre veľké vodné elektrárne.  
 

1.1.1.5 Energia vetra 

 
Na rôznych miestach je zemský povrch zohrievaný Slnkom 

odlišne, a preto dochádza k rozdielom teplôt, ktoré spôsobujú 
prúdenie vzdušných más a teda vietor. Suché časti povrchu sa 
ohrievajú rýchlejšie ako vlhké plochy. Od zohriateho povrchu sa 
ohrieva aj priľahlá vrstva vzduchu a teplý vzduch stúpa nahor, pretože 
je ľahší ako studený vzduch, pričom celý dej je výrazne ovplyvnený 
rotáciou Zeme a striedaním dňa a noci. V zemskej atmosfére tak 
vznikajú tlakové rozdiely – tlakové výše a níže, a vyrovnávaním 
tlakových rozdielov vzniká vietor, ktorý vanie vždy od tlakovej výši 
k tlakovej níži. Vplyvom rotácie Zeme však tento pohyb nie je 
priamočiary a podobá sa skôr pohybu po špirále pri tlakovej výši aj 
níži. Okolo tlakovej níže na severnej pologuli je špirálový pohyb 
v protismere hodinových ručičiek, pri tlakovej výši v smere hodinových 
ručičiek, čo je známe z meteorologických máp, ktoré sú premietané aj 
pri predpovediach počasia. Na južnej pologuli je smer rotácie 



Molnárová, M.    1 Obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie 

43 

pri tlakovej výši a níži opačný. Povrch zeme ovplyvňuje vietor - 
v našich zemepisných šírkach môže končiť aj vo výškach okolo desať 
kilometrov nad povrchom. Prízemný vietor nad pevninou je veľmi silne 
ovplyvnený tvarom povrchu (napr. pohorím) na rozdiel od mora 
a pobrežnej časti pevniny – najmä ak je pobrežie ploché. Okrem 
smeru vetra, ktorý je nerovným zemským povrchom podstatne 
menený, vznikajú tesne pri povrchu víry veľkých rozmerov, ktoré 
spôsobujú nestálosť vetra nad pevninou najmä z pohľadu intenzity, 
rýchlosti, či smeru. Nad morom a priľahlým pobrežím sú tieto zmeny 
smeru a intenzity oveľa menšie, ale i nad pevninou existujú miesta, 
kde je vietor s väčšou intenzitou a je stálejší (väčšinou miesta napr. na 
temenách hôr, v horských sedlách).  

 
Už v minulosti bola veterná energia využívaná vo veterných 

mlynoch. Veterná energia sa už pred tisíckami rokov využívala 
na pohon jednoduchých plachetníc napr. v Starom Egypte. Najstaršie 
mlyny poháňané vetrom majú vyše 2700 rokov, pochádzajú 
z dnešného Afganistanu a využívali sa na mletie obilia aj v iných 
častiach Zeme. Tiež sa používali na zavlažovanie polí na viacerých 
ostrovoch Stredozemného mora, čo sa napr. zachovalo na Kréte 
dodnes. Prvé vetrom poháňané čerpadlo bolo zostrojené v roku 1854 
v USA a išlo o jednoduchú veternú ružicu s viacerými malými 
plachtami a dreveným chvostom, ktorý natáčal celé zariadenie 
v smere prúdenia vetra. V roku 1940 bolo v USA funkčných 6 miliónov 
takýchto veterných čerpadiel a dnes je veterná energia premieňaná 
v moderných veterných elektrárňach na elektrickú energiu (obr. 19 a 
20).  

 
 
Obr.19: Veterný mlyn v Holandsku. (zdroj: www.dutchmasters.cz, dostupné 
na: http://www.skrz.sk/Foto-veterny-mlyn-v-holandsku-a8-1204-sk.htm, z dňa 
7.9.2011)  
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Obr.20: Najbežnejšou modernou veternou turbínou je trojlistová turbína, aké 
sú postavené vo veternom parku v Cerovej na Slovensku. (autor: Marianna 
Molnárová, z dňa 11.5.2007)  
 

Moderné veterné elektrárne predstavujú viac jednotlivých 
vrtuľových jednotiek, ktorých môže byť až na stovky. Dlhodobé 
skúsenosti z celého sveta ukazujú, že stavba veternej elektrárne sa 
vyplatí iba na takých miestach, kde je priemerná rýchlosť vetra za rok 
aspoň 4,8 m.s-1 alebo aj vyššia. Niekedy sú takéto miesta ťažko 
dostupné, lebo sa nachádzajú väčšinou v horách, alebo ležia 
v chránených oblastiach. Dolná energeticky ešte využiteľná hranica 
rýchlosti vetra (ktorá sa nesmie pliesť s hodnotou priemernej rýchlosti 
vetra) je okolo 5 m.s-1, pričom vietor s menšou rýchlosťou je u nás 
málo využiteľný najmä preto, že je nestály. Svieži vánok za teplých 
letných dní má práve túto rýchlosť vetra, ale je veľmi nestály, a teda 
energeticky takmer nevyužiteľný. Horná využiteľná hranica vetra je 
okolo 25 m.s-1 (90 km.h-1), pričom vyššie rýchlosti sú nebezpečné 
a môžu spôsobiť škody na stromoch, budovách, ako aj na veterných 
motoroch. Preto sú veterné motory pri takýchto veľkých rýchlostiach 
vetra odstavované. Celková vyrobená energia v danej lokalite závisí 
od počtu hodín za rok, kedy fúka vietor s danou rýchlosťou, teda 
na rozložení početnosti (pravdepodobnosti) rýchlosti vetra. Veľké 
rozdiely v rýchlosti vetra sú i medzi jesennými, zimnými a letnými 
mesiacmi, ako aj medzi jednotlivými rokmi. Každý rok je z hľadiska 
vetra trochu iný. Využívanie vetra pre výrobu energie sleduje 
predovšetkým rýchlosť vetra, ale napr. na smeru vetra nezáleží. 
Sleduje sa aj turbulencia vetra, teda takmer náhodné kolísanie 
rýchlosti i smeru vetra okolo strednej hodnoty, pretože turbulencia 
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dosť výrazne ovplyvňuje namáhanie listov veterných motorov. 
Vo vnútrozemí sú časové zmeny rýchlosti vetra oveľa väčšie ako 
na pobreží. Nevýhoda výroby energie vetrom preto spočíva 
v nepravidelnosti sily a smeru vetra, elektrárne zaberajú pôdu a tiež 
ich vrtule vydávajú hluk, ktorý môže narúšať život miestneho 
ekosystému.  
 

Moderné veterné turbíny sa skladajú najčastejšie z týchto 
základných častí: listov rotora, rotora, prevodov, generátora, 
elektroniky a regulačného zariadenia. Základné rozdelenie 
a zariadenie veterných motorov vychádza z princípu práce alebo 
vzniku síl na lopatke (liste) veterného motora. Existujú dva vyhranené 
typy veterných  vrtuľových motorov (obr. 20). Prvý typ (veterný 
motor odporového typu) využíva rozdielny odpor vhodne 
tvarovaných telies pri obtekaní prúdom vzduchu z opačných smerov 
(strán) – miskový anemometer je klasickým príkladom, je tiež 
meračom rýchlosti (obr. 21).  
 

 
 
Obr.21: Miskový anemometer. (autor: Stefan Kühn, dostupné na: 
http://sk.wikipedia.org/wiki/Anemometer, z dňa 11.9.2011)  
 
Miska obtekaná zo smeru na vypuklú pologuľu má oveľa menší odpor 
ako mištička obtekaná zo smeru na vydutú vnútornú pologuľu. Pomer 
týchto odporov pri rovnakej rýchlosti vetra je až 1:4. Výsledný efekt je 
zmenšený tým, že pri obtekaní zo strany s malým aerodynamickým 
odporom sa sčíta obvodová rýchlosť rotácie s rýchlosťou vetra 
a pri obtekaní zo strany s veľkým odporom sa od rýchlosti vetra odčíta 
obvodová rýchlosť. Obvodová rýchlosť vo všetkých prípadoch musí 
byť menšia ako rýchlosť vetra, aby vôbec mohol vzniknúť hnací 
krútiaci moment. Otáčky takéhoto veterného motora bez odberu 
energie z hriadeľa sú úmerné rýchlosti vetra, pričom zdvojnásobenie 
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rýchlosti vetra znamená zdvojnásobenie otáčok, čo je dosť presné. 
Nevýhodou tohto typu veterného motora je jeho malá účinnosť – 
z výkonu prechádzajúceho plochou (diskom) motora sa na hriadeľ 
prevedie iba malá časť energie (asi 5 %), zvyšok pretekajúcej energie 
zostáva nevyužitý alebo sa spotrebuje na rozvírenie prúdu 
a v dôsledku toho sa premení na teplo. Anemometrom sa dá merať 
rýchlosť vetra, ale existuje aj ďalší spôsob, ako zistiť jeho silu a to 
sledovaním zdeformovania (zakrivenia) stromov pomocou 
Griggs-Punamovho indexu deformity stromov. Najmä ihličnaté stromy 
sú často ohýbané vetrami, ktoré ich dlhodobo deformujú najmä 
v prípade osamotene stojacich vysokých jedincov. V smere vetra sú 
viditeľné rozdiely v dĺžke vetiev, ktoré sú kratšie v smere odkiaľ fúka 
vietor a dlhšie v smere fúkania vetra. Pri určovaní správneho miesta 
pre turbínu je preto možné orientovať sa aj podľa týchto znakov 
v krajine.  
 

Druhý typ veterného motora využíva vztlakovú silu na lopatke 
– tá pracuje ako rotujúce krídlo. Zložka vztlakovej sily v smere pohybu 
lopatky (v rovine rotácie) je hnacou silou a vytvára krútiaci moment. 
Odpor lopatky tento krútiaci moment trochu zmenšuje, ale pomer 
vztlakovej a odporovej sily pri správne navrhnutej lopatke je až 1:50 
a preto odpor lopatky „ťažný“ efekt vztlaku príliš nezmenší. Výsledná 
účinnosť premeny energie vetra na práci na hriadeli je až desaťkrát 
väčší. Sú aj vyššie otáčky – obvodová rýchlosť koncov lopatiek je 
dvojnásobkom až desaťnásobkom rýchlosti vetra. I tento typ 
veterného motora má otáčky bez odberu energie z hriadeľa úmerné 
rýchlosti vetra, ale pre niekoľkonásobné vyššie otáčky je menšia 
presnosť úmery, preto sa príliš často nepoužíva ako merač rýchlosti 
vetra.  
 

Rotorové veterné motory sa tiež nazývajú Darrieove rotory 
(obr. 22) a ich tvar môže byť veľmi odlišný. Častý je tzv. H-rotor 
(obr. 23), ktorý sa nazýva tak preto, že pri pohľade zboku pripomína 
písmeno H. Ďalším častým typom sú dve paraboly proti sebe 
(obr. 22). Podstatnou charakteristikou všetkých týchto rotorov je zvislá 
os rotácie, nepotrebujú nastavovanie do smeru proti vetru. Rotorové 
veterné motory sa stavajú podstatne zriedkavejšie ako veterné motory 
vrtuľové, pretože i keď zvislé rotory majú svojou zvislou osou 
jednoduchší vývod výkonu a nepotrebujú nastavovať sa proti vetru, 
majú menšiu účinnosť a zložitejší návrh a výpočet, pretože tzv. 
indukované rýchlosti nie sú počas otáčky konštantné. Možno preto nie 
sú tak rozšírené. Treba vziať do úvahy aj dva fakty: 1) ručný výpočet 
bez počítača bol v minulosti oveľa prácnejší v porovnaní s výpočtom 
vrtule, a 2) sa samočinne dosť zle roztáčajú, prípadne sa vôbec 
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neroztáčajú a potrebujú pomocný systém na roztočenie (napr. malý 
veterný motor odporového typu na rovnakej osi, ktorý sa po roztočení 
vyradí).  
 

 
 
Obr.22: Rotorový veterný motor typu Darrieus. (dostupné na: 
http://users.xplornet.com/~rmanzer/windmill/hrotor_calculator.html, z dňa 
11.9.2011)  
 

 
 
Obr.23: Rotorový veterný motor s H-rotorom. (dostupné na: 
http://users.xplornet.com/~rmanzer/windmill/hrotor_calculator.html, z dňa 
11.9.2011)  
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Získavanie energie z vetra nie je problém iba technický, ale aj 
ekonomický, spoločenský a legislatívny. Legislatívnou stránkou je 
povoľovanie stavieb veterných motorov najmä vyšších výkonov, 
poistenie týchto technických diel a niektoré technicko-prevádzkové 
problémy. Ekonomickou časťou tejto stavby sa rozumie to, aby si táto 
investícia na seba sama zarobila a priniesla tak podnikateľský zisk. 
Celková energia veternej elektrárne väčšieho výkonu je vysoká, ale 
samotná prevádzka je takmer bezproblémová. Treba počítať s istou 
čiastkou na revízie a údržbu, ako aj s poistením proti poškodeniu 
a živelným pohromám. Po sčítaní všetkých výdajov na prevádzku 
(prípadne aj na splátky banke za pôžičku) musí zariadenie prinášať 
zisk. Veľmi tu záleží na podmienkach výkupu a výkupných cenách 
vyrobenej energie.  

 
Výroba energie z vetra (t.j. konštrukcia, výroba, stavba 

a prevádzka veterného motora – najčastejšie elektrárne) je 
v súčasnosti už dosť prepracovaná a sú už viac ako desaťročné 
skúsenosti z prevádzkovania desiatok tisícok týchto strojov po celom 
svete. Vhodné miesta pre stavbu vo vnútrozemí musia byť vyberané 
starostlivým dlhodobým meraním rýchlosti vetra, aby tak bola 
zaručená návratnosť investície. Toto dlhodobé meranie však nie je 
možné vždy uskutočniť, niekedy musia stačiť len niekoľkomesačné 
merania a porovnanie tohto vybraného miesta s miestom, kde sa 
merania uskutočňovali dlhodobo.  

 

1.1.1.6 Energia biomasy 

 
Najdlhšie využívaným zdrojom energie v histórii človeka je 

energia biomasy, či už rastlinnej alebo živočíšnej. V užšom ponímaní 
je biomasou organická hmota rastlinného pôvodu, ktorá je získaná 
fotosyntetickou premenou slnečnej energie (Uniform Terminology for 
Rural Waste Management, 1997). Podľa Ing. Z. Pastoreka je 
vhodnejšou definíciou biomasy substancia biologického pôvodu, ktorá 
zahŕňa rastlinnú biomasu pestovanú na pôde, hydroponicky alebo 
vo vode, živočíšnu biomasu, vedľajšie organické produkty a organické 
odpady (Cenek, 2001). Biomasa, ktorá sa využíva na energetické 
účely, je buď zámerne získavaná ako výsledok výrobnej činnosti, 
alebo ide o využitie odpadov z poľnohospodárskej, potravinárskej 
a lesnej výroby, priemyselnej výroby, z komunálneho hospodárstva, 
z údržby a starostlivosti o krajinu. Zároveň musí celý proces využitia 
biomasy na energetické účely zodpovedať všeobecne platnej právnej 
a technickej legislatíve, pod ktorú sa zaraďujú nielen zákony, vládne 
nariadenia, prevádzkové vyhlášky, či slovenské technické normy 
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a pod., ale aj miestne platné opatrenia a rozhodnutia správnych 
orgánov.  

 
Už pred tisíckami rokov sa využívalo napr. drevo, živica, oleje 

a vosky na kúrenie a svietenie. V súčasnosti sa môže využívať 
biomasa vo forme rastlinných olejov (bionafta) a etanolu (z kvasných 
procesov) ako automobilové pohonné hmoty. Na spaľovanie dreva 
a poľnohospodárskych odpadov, medzi ktoré patrí napr. slama, sú už 
v ponuke výkonné kotle. Tiež anaeróbne rozkladné procesy, ktoré 
prebiehajú bez prítomnosti kyslíka, vyrábajú využiteľný bioplyn, 
ktorého hlavnou zložkou je horľavý metán. Veľkou nevýhodou 
využívania biomasy na spaľovanie je produkcia spalín, ktoré sú však 
v menšom rozsahu ako pri spaľovaní uhlia, či ropných produktov. 
Najzávažnejšou nevýhodou využívania dreva na získavanie energie je 
v súčasnosti ohrozenie lesov, a to najmä v trópoch a subtrópoch.  

 
V mnohých krajinách rozvojového sveta sa na prípravu jedla 

a na kúrenie využíva hlavne drevo, ktoré je zatiaľ najbežnejším 
zdrojom energie. Tisíc kilogramov suchej drevnej hmoty sa svojou 
energiou vyrovná 450 kg čierneho uhlia, alebo 520 kg koksu, či 
340 kg vykurovacieho oleja, prípadne 320 kg butánu. Veľkou výhodou 
dreva je, že pri dobrom uložení si uchováva svoj energetický obsah. 
Pri správnom spaľovaní a pri správnej vlhkosti drevo horí prakticky 
bez dymu, ľahko sa zapaľuje, nešpiní pri manipulácii s ním a tvorí 
málo popola (približne 1 % pôvodnej hmotnosti). Drevný popol sa 
výborne hodí ako prírodné hnojivo, pretože obsahuje draslík (K2O), 
sodík (Na2O), vápnik (CaO), horčík (MgO), oxid kremičitý (SiO2), 
fosfor (P2O5) a stopové prvky. Najdlhšie horí tvrdé drevo, najľahšie 
zas ľahké listnaté a ihličnaté drevá a možno povedať, že výborne horí 
každé drevo s nízkym obsahom vlhkosti do 15-20 %. Vo všeobecnosti 
sa drevo suší 18 až 24 mesiacov, ale táto doba môže byť skrátená 
na 12 až 15 mesiacov. Lepšie je drevo rozštiepané na štvrtky ako celá 
guľatina, ale pokiaľ je guľatina príliš tenká na štiepanie, mala by byť 
zbavená kôry. Ako palivo sa používajú aj drevené brikety, štiepky 
a pelety. Brikety sú valcovité telesá s dĺžkou 15-25 cm vyrobené 
z odpadovej biomasy drvením, sušením a listovaním bez chemických 
prísad. Vyznačujú sa vysokou výhrevnosťou, nízkymi nákladmi 
na vykurovanie, nízkou popolnatosťou, neobmedzením skladovaním 
a bezprašnosťou. Štiepky sú menšie kúsky dreva (2-4 cm), vyrábajú 
sa štiepkovaním z drevných odpadov (napr. z tenčiny z prerieďovania 
porastov alebo konárov) a ich výhodou je, že rýchlejšie schnú 
a umožňujú automatickú prevádzku kotlov pri použití zásobníka 
a dopravníka paliva. Pomerne novou formou drevného paliva sú 
pelety, ktoré predstavujú granule kruhového prierezu s priemerom 
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približne 6-8 mm a dĺžkou 10-30 mm. Vyrábajú sa z odpadového 
materiálu, akými sú piliny alebo hobliny bez chemických prísad a lisujú 
sa pod vysokým tlakom, čím sa dosiahne vysoká hustota paliva. Majú 
nízky obsah vlhkosti (8-10 %), relatívne vysokú hustotu materiálu 
a teda aj vysokú energetickú hustotu a týmito ukazovateľmi sa 
vyrovnajú uhliu.  

 
Na zhodnotenie využiteľného potenciálu rastlinnej biomasy 

ako zdroja energie je potrebné okrem iného poznať účinnosť 
zachytenia, premeny a uchovávania slnečnej energie. Pre názornú 
ukážku možno spomenúť teoretické množstvo energie potrebné 
na premenu 44 g (resp. 23 litrov) oxidu uhličitého na 30 g glukózy 
(alebo škrobu, či celulózy), ktoré má hodnotu 0,13 kWh. Táto hodnota 
predstavuje množstvo energie, ktoré dopadne za slnečného dňa 
na plochu 1 m2 približne za 8 minút. V skutočnosti neexistuje rastlina, 
ktorá by z 0,13 kWh vyrobila 30 g glukózy, pretože rastliny dokážu 
využiť na fotosyntézu iba žiarenie v oblasti vlnových dĺžok od 400 
do 700 nm. Infračervené žiarenie pomerne dobre odrážajú (teda 
nevyužívajú), čím sa znižuje ich prehrievanie a odparovanie vody 
z rastlín. V ideálnych podmienkach v prípade použitia 
monochromatického svetla je účinnosť samotnej fotosyntézy niečo 
vyše 30 %, pričom pri normálnom slnečnom svetle sa pohybuje 
maximálna účinnosť okolo hodnoty 13 %, čo je hodnota porovnateľná 
s účinnosťou fotovoltaických článkov. Okrem svetla a oxidu uhličitého 
potrebuje rastlina na rast a tvorbu biomasy aj minerálne látky (napr. 
hnojením), primeranú teplotu a dostatok vody. Dôležitým údajom 
pre posúdenie vhodnosti rastliny z hľadiska výnosu biomasy je čistá 
primárna produkcia, ktorá vyjadruje, aké množstvo uhlíka 
z atmosférického oxidu uhličitého je rastlinou premenené na biomasu. 
Vo všeobecnosti platí, že primárna produkcia každej rastliny má svoj 
limit a ani ďalšie zvyšovanie koncentrácie oxidu uhličitého, ani 
zvýšenie intenzity slnečného žiarenia, či väčšie zavlažovanie nezvýši 
už produkciu biomasy. Tvorbu biomasy však môžu ovplyvňovať aj 
látky, ktoré sú pre rastliny toxické. Osobitnú skupinu predstavujú 
esenciálne prvky, ktoré vo vyšších koncentráciách vplývajú na podiel 
sušiny a vody v rastlinách. Selén je prvkom, ktorý nie je pre rastliny 
zatiaľ potvrdený ako esenciálny, ale v pokusoch na horčici preukazuje 
svoj účinok na obsah vody v rastlinách (Molnárová a Fargašová, 
2009), či je závislý od chemickej formy, v ktorej sa nachádza, 
a v ktorej ovplyvňuje rast autotrofných rias (Pastierová a kol., 2009). 
Podobne ovplyvňujú rast a obsah sušiny rastliny aj odpadové vody 
s vyšším obsahom Cr a Ni (Fargašová a Molnárová, 2010), či ďalších 
kovov (Janovová a kol., 2008).  
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Využitie energie biomasy je limitované:  
 

- jej produkciou na ornej pôde, ktorá konkuruje ďalším 
spôsobom využitia biomasy (napr. na potravinárske a kŕmne 
účely, na zaistenie surovín pre priemyselné účely)  

 
- vyžaduje rozširovanie produkčnej plochy alebo zvyšovanie 

intenzity výroby biomasy, teda zvýšenie kapitálových 
vkladov do výroby a spracovania biomasy  

 
- získavanie energie z biomasy v súčasnosti veľmi ťažko 

cenovo konkuruje energii z klasických primárnych zdrojov  
 

- problematické maximálne využitie zdrojov biomasy 
na energetické účely z celosvetového hľadiska vzhľadom 
k rozmiestneniu zdrojov biomasy a energetických 
spotrebičov i vzhľadom k ťažkostiam s akumuláciou, 
transportom a distribúciou získanej energie.  

 
Naproti tomu však existujú aj nepopierateľné výhody využitia 

biomasy na energetické účely a budú stále významnejšie. Patria sem:  
 

- menšie negatívne dopady na životné prostredie (napr. lepšia 
bilancia tvorby skleníkových plynov i ďalších emisií, či 
priaznivý vplyv na hospodárenie v krajine)  

 
- biomasa má ako zdroj energie obnoviteľný charakter  
 
- zdroje biomasy nie sú lokálne obmedzené (iba vysokou 

nadmorskou výškou)  
 
- riadená produkcia biomasy prispieva k vytváraniu krajiny 

a starostlivosti o ňu  
 
- účelne sa využívajú spáliteľné a toxické odpady a významne 

sa zmenší priestor pre skladovanie popolčeka 
a nespáliteľných zvyškov  

 
- biomasa ako domáci zdroj energie priaznivo ovplyvňuje 

zahraničnú platovú bilanciu štátu  
 
- obmedzenie monopolného postavenia veľkovýrobcov 

a distribútorov, teda decentralizácia výroby energie, ak je 
vhodne upravené legislatívne prostredie.  
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Najvhodnejšie spôsoby využitia biomasy na energetické účely 
sú do veľkej miery určené fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami 
použitej biomasy a tieto spôsoby sú znázornené v tab. 3.  
 
Tab. 3: Spôsoby využitia biomasy na energetické účely  
 

typ  
konverzie 
biomasy 

spôsob 
konverzie  
biomasy 

energetický  
výstup 

odpadový materiál 
alebo druhotná 
surovina 

    
spaľovanie teplo viazané 

na nosič 
popolček 

splyňovanie generátorový 
plyn 

dechtový olej, uhlíkové 
palivo 

 
termochemická 
konverzia (suché 
procesy) 

pyrolýza generátorový 
plyn 
 

dechtový olej, pevné 
horľavé zvyšky 

 
anaeróbna 
fermentácia 

 
bioplyn 

 
fermentovaný substrát 

aeróbna 
fermentácia  

teplo viazané 
na nosič  

fermentovaný substrát 

 
 
biochemická 
konverzia (mokré 
procesy) 

alkoholová 
fermentácia 

etanol, 
metanol  
 

vykvasený substrát 

 
fyzikálno-
chemická 
konverzia 

 
esterifikácia 
bioolejov 

 
metylester 
biooleja 

 
glycerín 

    

 
Jednou z najvýznamnejších vlastností energetickej biomasy je 

jej vlhkosť, ktorá je charakterizovaná obsahom sušiny v biomase. 
Pri mokrých procesoch je hmotnostný obsah sušiny menší ako 
hmotnostný obsah vody, a pri suchých procesoch je tento pomer 
opačný. Rozhranie medzi mokrými a suchými procesmi tvorí biomasa 
s hmotnostným podielom 50 % sušiny. V praxi prevláda zo suchých 
procesov spaľovanie biomasy, a z mokrých procesov výroba bioplynu 
anaeróbnou fermentáciou vlhkej biomasy, pričom z ostatných 
spôsobov je dominantná výroba metylesteru kyselín bioolejov, ktoré 
sú získavané v surovom stave zo semien olejnatých rastlín. Suchou 
destiláciou biomasy (napr. dreva) sa dá pyrolýzou získavať metanol 
(drevný lieh). Ďalšou možnosťou je výroba z tzv. vodného plynu, ktorý 
možno získať splyňovaním biomasy. Ako motorové palivo sa metanol 
využíva už dlho na pohon modelárskych motorčekov. Od roku 2006 je 
táto látka aj pohonom niektorých závodných áut (napr. v závode 500 
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mil Indianopolis), pretože sa požiar dá ľahko hasiť čistou vodou 
a pretože je to palivo s vysokým oktánovým číslom. Metanol má 
podobné vlastnosti ako etanol, ale je podstatne jedovatejší ako etanol, 
jeho energetický obsah (výhrevnosť) predstavuje len ¾ energetického 
obsahu etanolu, je prchavejší – má nižší bod varu (65 °C, etanol má 
78 °C), a pri nedokonalom spaľovaní vzniká zdraviu dosť škodlivý 
formaldehyd. Reakciou metanolu s izobutylénom vzniká ETBE 
(etyl-terciárny butyléter). Táto látka sa bežne používa ako prísada 
do benzínu a je podobná MTBE. Zvyšuje oktánové číslo a ak sa 
pri reakcii použije etanol, vzniká ETBE.  

 
Po chemickej stránke je rastlinná biomasa tvorená radou 

rôznych zlúčenín, z ktorých majú z pohľadu biomasy ako zdroja 
energie najväčší význam celulóza, škrob, lignín, oleje a živica. 
Celulóza je najvýznamnejšou zložkou biomasy. Je to základný 
stavebný materiál rastlinných buniek a preto je prítomná vo všetkých 
druhoch biomasy. Tento polysacharid sa skladá z veľkého počtu 
navzájom spojených molekúl glukózy, je hygroskopický a teda ľahko 
prijíma vodu a vlhne. V suchom stave je celulóza stála, ale veľa 
mikroorganizmov ju dokáže rozložiť na jednoduché cukry 
a energeticky využiť. Niektoré živočíchy využívajú tieto 
mikroorganizmy, ako je to napr. pri termitoch, alebo kravách, čím 
dokážu celulózu využiť ako potravu. Hemicelulózy sú rôzne 
polysacharidy, ktoré spolu s celulózou tvoria steny buniek rastlín 
a vytvárajú tak mechanicky pevné štruktúry. Ich molekulová váha je 
spravidla menšia ako pri celulóze a vďaka svojej štruktúre môžu byť 
tiež ľahšie hydrolyzované (rozložené) na monosacharidy, z ktorých sa 
potom kvasením získava etanol. Lignín predstavuje významnú zložku 
dreva stromu, mechanicky spevňuje bunečné steny a tvorí súčasť 
kapilár, ktoré v rastline vedú vodu a živiny. Lignín predstavuje 
približne tretinu hmotnosti dreva. Z chemického hľadiska ide o zmes 
polymérov, a skladá sa prevažne z aromatických alkoholov, čím nie je 
tak hydrofilný (ľahko nevlhne) a má trochu vyššiu výhrevnosť ako 
celulóza. Pri nedokonalom spaľovaní (pyrolýze) dreva sa z neho 
uvoľňujú rôzne aromatické zlúčeniny, napr. metoxyfenoly – z nich 
napr. syringol, ktorý je údajne najviac zodpovedný za charakteristickú 
vôňu údeného mäsa, alebo guajakol, ktorý prispieva k jeho chuti. 
Podiel lignínu, celulózy a hemicelulózy vo vybraných drevinách 
a obilninách je uvedený v tab. 4. Oleje v rastlinách fungujú ako 
„energetické akumulátory“, často sú v semenách, kde sú výživou, teda 
zdrojom energie pre počiatočný rast klíčiacej rastliny. Vo všeobecnosti 
sú to zlúčeniny mastných kyselín (napr. kyselina palmitová, či olejová) 
a trojsýtneho alkoholu - glycerínu. Oleje sú z energetického hľadiska 
kvapalné a môžu byť využívané ako palivo pre automobily a taktiež 
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majú veľkú výhrevnosť. Sú málo prchavé, aby boli využívané 
v benzínových (zážihových) motoroch, ale využívajú sa ako palivo 
pre dieselové (vznetové) motory, ktoré môžu spaľovať veľkú škálu 
palív. O využití rastlinných olejov pre tieto motory sa zmienil už aj ich 
vynálezca Rudolf Diesel v roku 1912. V Európe (najmä v strednej) sa 
najviac využíva repkový olej, v Malajzii od roku 2007 musí nafta 
povinne obsahovať 5 % kokosového oleja, resp. jeho metylesteru, 
keďže je táto krajina veľkým producentom tohto oleja. Využíva sa aj 
olej zo sójových bôbov, sezamový, bavlníkový, ricínový, horčičný ako 
aj slnečnicový olej. Živica sa nachádza v dreve ihličnatých stromov, 
a skladá sa prevažne zo zmesi uhľovodíkov (terpénov). Keďže 
uhľovodíky majú oveľa väčšiu výhrevnosť ako celulóza alebo lignín, 
drevo ihličnatých stromov s obsahom živice má o niečo väčšiu 
výhrevnosť ako drevo listnatých stromov. Škrob je zásobnou látkou 
rastlín, nachádza sa v semenách, či hľuzách. Tento polysacharid je 
tvorený z rovnakých základných jednotiek ako celulóza, ale na rozdiel 
od nej je ľahko enzýmovo rozložiteľný na jednoduché cukry, ktoré 
môžu byť následne premenené kvasením na etanol.  
 
Tab. 4: Podiel lignínu, celulózy a hemicelulózy vo vybraných drevinách a 
trávach  
 

druh lignín celulóza hemicelulóza 
    

ihličnany 25-35 % 40-50 % 20-30 % 
opadavé stromy 15-20 % 40-50 % 30-40 % 
cukrová trstina 20 % 40 % 30 % 
kukuričné klasy 15 % 45 % 35 % 

kukuričné stonky 35 % 35 % 25 % 
pšeničná slama 15 % 30 % 50 % 

    

 
Vo všeobecnosti možno biomasu na energetické účely rozdeliť 

na:  
1. fytomasu s vysokým obsahom lignocelulózy 
2. fytomasu olejnatých plodín 
3. fytomasu s vysokým obsahom škrobu a cukru 
4. organické odpady živočíšneho pôvodu  
5. zmes rôznych organických odpadov.  

 
Z technologického hľadiska sú tu dve hlavné skupiny zdrojov 

energetickej biomasy:  
 
1. biomasa zámerne produkovaná na energetické účely 
2. odpadová biomasa.  
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Do prvej skupiny patria rastliny, ktoré sa pestujú predovšetkým 
pre energetické účely, teda nie na produkciu potravín alebo 
pre technické použitie. Sú to energetické plodiny lignocelulózové 
(energetické dreviny – vŕby, topole, jelše, agáty a ďalšie stromy a kry; 
obilniny – celé rastliny; trávnaté porasty – napr. slonia tráva, trvalé 
trávne porasty; ostatné rastliny – konope siate, cirok, pohánkovec, 
kŕmny štiavec, slez, topolovka), energetické plodiny olejnaté (repka 
olejka, slnečnica, ľan, melón na semeno), a energetické plodiny 
škrobovo-cukornaté (zemiaky, cukrová repa, obilie – zrno, 
topinambur, cukrová trstina, kukurica). Tieto rastliny majú 
pre energetické využitie významné vlastnosti, ktoré sú: vysoká 
primárna produkcia (vo výhode sú tzv. C4 rastliny), veľký obsah 
sušiny v čase zberu, vysokú výhrevnosť a nízky obsah popola, 
nenáročnosť na vodu a živiny a odolnosť voči chorobám a škodcom. 
Odpadová biomasa je taká  biomasa, ktorá už bola človekom nejako 
(inak ako energeticky) využitá alebo ktorá slúži primárne na iné účely, 
než akým je produkcia energie. Odpadovú biomasu predstavujú:  
 

- rastlinné zvyšky z poľnohospodárskej prvovýroby 
a údržby krajiny (obilná, kukuričná či repková slama, 
zvyšky po likvidácii krovín a lesných náletov, zvyšky z lúk 
a pastvín, odpady zo sadov a viníc, trávnaté porasty 
z úhorov, parkových úprav) 

- odpady zo živočíšnej výroby (exkrementy z chovu 
hospodárskych zvierat, zvyšky krmív, odpady z mliečnic 
a z pridružených spracovateľských kapacít) 

- komunálne organické odpady z vidieckych sídiel (kaly 
z odpadových vôd, organický podiel tuhých komunálnych 
odpadov, odpadové organické hmoty z údržby zelene 
a trávnatých plôch) 

- organické odpady z potravinárskej a priemyselnej 
výroby (odpady z prevádzky na spracovanie a skladovanie 
rastlinnej produkcie, odpady z jatiek, mliekarní, 
liehovarov, konzervární, vinárskych prevádzok, drevárskych 
prevádzok – odrezky, hobliny, piliny) 

- odpady z lesného hospodárstva (napr. kôra, vetvy, 
korene po ťažbe dreva, palivové drevo, manipulačné 
odrezky).  

 
Najstaršou známou termochemickou konverziou biomasy je jej 

spaľovanie, ktoré má v porovnaní so spaľovaním fosílnych palív 
v podstate nulovú bilanciu oxidu uhličitého (skleníkového plynu 
v zemskej atmosfére). Spaľovací proces má nasledovné fázy:  
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1. fáza (sušenie) – v materiáli sa postupne znižuje obsah vody 
a začne sa zahrievať 

2. fáza (pyrolýza) – po dosiahnutí zápalnej teploty 
pri dostatočnom prísune kyslíka sa uvoľňuje spalné 
teplo a materiál sa postupne rozkladá na horľavé plyny, 
destilačné produkty a zuhoľnatený zvyšok. Ak nie je 
materiál príliš vlhký, a ak sa uvoľňuje dostatočné 
množstvo spalného tepla, proces prebieha samovoľne.  

3. fáza (spaľovanie plynnej zložky), keď horenie plynných 
zložiek predlžuje plameň a zvyšuje teplotu plynných 
spalín 

4. fáza (spaľovanie pevných látok), keď pri dostatočnom 
prístupe kyslíka dohorievajú pevné látky na rošte 
a vytvára sa oxid uhoľnatý (CO), ktorý sa ďalej oxiduje 
na oxid uhličitý (CO2).  

 
Aby dochádzalo k ekologicky prijateľnému efektívnemu spaľovaniu 
biomasy, musí byť zabezpečený prísun dostatočného množstva 
kyslíka, vysoký obsah sušiny a prevádzková teplota nad hranicou 
zápalnej teploty materiálu. Tieto podmienky spĺňajú iba zariadenia 
skonštruované na spaľovanie biomasy a prevádzkované 
podľa pokynov výrobcu. Spaľovať sa môže akákoľvek biomasa 
s dostatočne malým obsahom vody, ktorý nie je väčší ako 
50 hmotnostných percent. Zvyčajne je takýmto palivom v kotloch 
na biomasu drevo v rôznych podobách, slama z obilnín a kukurice 
na zrno, slama repky olejky a tuhé komunálne odpady. Pri spaľovaní 
rastlinnej biomasy sa do ovzdušia uvoľňuje len také množstvo oxidu 
uhličitého, aké bolo do hmoty rastlín nazhromaždené fotosyntézou 
v čase jej rastu. Preto má spaľovanie biomasy „nulovú bilanciu CO2“.  
 

Biomasa predstavuje potravu pre mnohé mikroorganizmy, 
ktoré ju premieňajú na oxid uhličitý, vodu a anorganický zvyšok. 
V prípade nízkeho množstva kyslíka však mikroorganizmy využijú len 
časť energie a ako odpad vznikajú stále ešte energeticky bohaté 
produkty. Najväčší význam z energetického pohľadu má alkoholové 
kvasenie, pri ktorom kvasinky premieňajú cukry na etanol, 
a fermentácia, pri ktorej vzniká metán. Obe tieto látky sa dajú využívať 
ako výborné palivo do spaľovacích motorov. Kvapalný etanol sa hodí 
pre dopravné prostriedky a plynný metán sa využíva v stacionárnych 
kogeneračných jednotkách v bioplynových staniciach. Etanol (kvasný 
lieh) sa vyrába napr. z obilia, zemiakov, či zvyškov po výrobe cukru. 
Surovina, ktorá obsahuje jednoduché cukry, sa dá použiť priamo, ale 
surovina, ktorá obsahuje škrob, musí byť najprv hydrolyzovaná 
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(najčastejšie enzýmovo). V tab. 5 sa nachádza prehľad produkcie 
etanolu pre jednotlivé plodiny.  
 
Tab. 5: Produkcia etanolu pre jednotlivé plodiny 
 

 
plodina 

výťažnosť 
alkoholu 

(l.t-1) 

výnos  
(t.ha-1) 

produkcia  
etanolu  
(t.ha-1) 

    
pšenica letná ozimná 370 5-6 1850-2220 (1,5-1,8) 
kŕmna repa (buľvy) 80 35-45 2800-3600 (2,3-2,9) 

zemiaky (hľuzy) 100 20-30 2000-3000 (1,6-2,4) 
topinambur (hľuzyt 77 30 2310 (1,9) 

cirok cukrový 
(nadzemná časť) 

76 30 2280 (1,8) 

kukurica (zrno) 386 3,4-4,5 1312-1737 (1,10-1,41) 
    

 
Anaeróbna fermentácia (metanogénne kvasenie) je teda 

ďalším spôsobom konverzie biomasy, kde dochádza k mikro-
biologickému rozkladu organických látok bez prítomnosti kyslíka 
za súčasného vzniku bioplynu. Za určitých podmienok sa tento 
proces v prírode vyskytuje samovoľne už odpradávna. Bioplyn (tiež 
označovaný pojmom kalový plyn) obsahuje približne 55 až 75 % 
metánu, 25 až 45 % oxidu uhličitého a 1 až 3 % minoritných plynov 
(napr. dusíka, vodíka, sulfánu = sírovodíka). Premenlivou zložkou 
bioplynu je vodná para. Biochemický proces vzniku bioplynu prebieha 
v štyroch základných fázach:  
 

1. hydrolýza – premena polymolekulárnych organických 
látok na nižšie monoméry 

2. acidogenéza – premena jednoduchých organických 
zlúčenín na mastné kyseliny v prítomnosti acidogénnych 
baktérií 

3. acetogenéza – hlavným produktom je kyselina octová 
4. metanogenéza – v prítomnosti metanogénnych baktérií 

vzniká metán a oxid uhličitý.  
 
Aby bola udržaná stabilita anaeróbnej fermentácie, je potrebné 

v pracovnom priestore fermentora zaistiť optimálne podmienky, 
ku ktorým patria druh a množstvo surového materiálu, vysoký obsah 
prchavých organických látok, vlhkosť, teplota, pH, pomer uhlíkových 
a dusíkatých látok a zamedzenie pôsobenia inhibítorov. Každý 
organický materiál s vysokým obsahom prchavých látok môže byť 
využitý na výrobu bioplynu. Anaeróbna fermentácia teoreticky 
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prebieha ak je podiel sušiny v materiáli menšom ako 50 %, pretože 
vlhkosť podmieňuje nábeh prvej fázy procesu – hydrolýzy. V praxi je 
optimálnou hodnotou približne 8 až 25 % obsahu sušiny, pričom 
sa táto hodnota líši v závislosti od použitej biomasy. Podobne je to 
s teplotou fermentovaného materiálu, ktorého optimálna hodnota 
závisí od použitého kmeňa baktérií. Platí však pravidlo, že pri teplote 
nižšej ako 4 °C je činnosť „plynotvorných“ baktérií pozastavená 
a pri prekročení teploty 60 °C sa objavujú inhibičné účinky. Optimálna 
pH hodnota materiálu je od 4,5 do 8,0; pričom táto hodnota sa mení 
s jednotlivými fázami procesu. Pre metanogénne baktérie je 
vyhovujúce pH v rozmedzí od 6,7 do 7,6, pretože veľká kyslosť 
materiálu (pH < 5) na ne pôsobí inhibične. Za optimálny pomer prvkov 
C:N v materiáli sa považuje 20 až 30:1 a tento pomer sa môže 
upravovať miešaním rôznych materiálov alebo chemickými prísadami. 
Pomer obsahu uhlíka a dusíka v niektorých materiáloch je uvedený 
v tab. 6.  
 
Tab. 6: Pomer obsahu uhlíka a dusíka v niektorých materiáloch  
 

druh materiálu C:N 
  
kôra 120:1 
piliny 500:1 
papier, kartón 350 až 1000:1 
odpad z kuchyne 12 až 20:1 
odpad zo zeleniny 13:1 
pokosená tráva 12 až 25:1 
odpad zo záhrad 20 až 60:1 
lístie 30 až 60:1 
drevené štiepky 100 až 150:1 
hydinový trus 10:1 
močovka 2:1 
exkrementy hovädzieho dobytka 10:1 
obilná slama 60 až 100:1 
  

 
Činnosť metanogénnych baktérií inhibuje napr. kyslík, vysoký 

obsah dusíkatých látok k pomeru uhlíkových látok, nízke pH, či všetky 
baktériocídne liečivá. Technologické postupy anaeróbnej fermentácie 
vlhkých materiálov sa môžu rozdeliť podľa druhu spracovávaných 
substrátov na spracovanie tuhých substrátov a na spracovanie 
kvapalných substrátov. Bioplyn musí byť skladovaný, čo zvyšuje 
investičné náklady bioplynovej stanice. Z ekonomického hľadiska 
možno povedať, že straty vyrobeného bioplynu väčšie ako 30 % už 
nie sú vhodné pre efektívnu prevádzku stanice, preto sú 
kompromisným riešením vyrovnávacie zásobníky bioplynu s kapacitou 
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približne jednodennej priemernej produkcie bioplynu. Ak nie je surový 
bioplyn priamo spaľovaný v plynovom kotly, upravuje sa najmä 
sušením, čistením od mechanických nečistôt, odsírením, kalorickým 
zhodnotením (zvýšením obsahu metánu v bioplyne nad 90 %), 
stlačením, či skvapalnením. Znížením vlhkosti bioplynu sa zabráni 
kondenzácii vodných pár, zamrznutiu systému a obmedzí sa vznik 
korózie. Znížením obsahu síry (najmä sírovodíka) sa zníži toxicita 
bioplynu a splodín jeho spaľovania, pričom sa zároveň obmedzí vznik 
korózie kovových častí stanice. Oxid uhličitý znižuje výhrevnosť 
bioplynu a je prvotnou príčinou korozívnych účinkov obzvlášť 
pri komprimácii bioplynu. Niekedy sa v bioplyne nachádzajú aj 
prchavé zlúčeniny kremíka, ktoré spálením vytvoria tuhý oxid kremičitý 
a ten môže spôsobiť zadretie motora. Bioplyn sa najčastejšie využíva 
na:  

- priame spaľovanie a ohrev teplonosného média (napr. 
varenie, kúrenie, svietenie, chladenie, sušenie a ohrev 
úžitkovej vody)  

 
- výrobu elektrickej energie a ohrev teplonosného média 

(kogenerácia)  
 

- pohon spaľovacích motorov alebo turbín na získanie 
mechanickej energie (pohon mobilných energetických 
prostriedkov)  

 
- neenergetické využitie bioplynu (napr. chemická výroba 

sekundárnych produktov z bioplynu).  
 

Ďalším energetickým zdrojom je bionafta (biodiesel), ktorá 
predstavuje zmes metylesterov mastných kyselín (MEMK), ktoré 
pochádzajú z rastlinných olejov, nachádzajúcich sa v semenách 
a plodoch viac ako 300 druhov rôznych rastlín. Podľa pôvodu 
materiálu, z ktorého sa získali, sa v literatúre označujú napr. skratkou 
MERO – metylester repkového oleja, MESO – metylester 
slnečnicového oleja, MEUO – metylester spotrebovaného oleja 
a podobne. Najčastejšími využívanými surovinami pre výrobu MEMK 
sú v Európe repka, slnečnica, použité tuky a živočíšne tuky; 
v Severnej Amerike sója, repka, slnečnica a použité tuky; 
a vo východnej Ázii palmový olej, použité tuky a repka. Napriek tomu, 
že medzi týmito olejmi existujú veľké rozdiely vo viskozite, ale všetky 
sa dajú použiť v naftových motoroch ako náhrada za naftu, čím sa 
zaoberal už aj nemecký inžinier Rudolf Christian Karl Diesel, ktorý 
skonštruoval naftový motor a v roku 1900 predstavil na svetovej 
výstave v Paríži motor bežiaci na olej z búrskych orieškov. V roku 
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1912 Diesel napísal, že: „hoci je použitie rastlinných olejov 
v súčasnosti bezvýznamné, v budúcnosti budú tieto oleje tak isto 
dôležité, ako sú petrolej alebo uhlie“. Tieto slová sa však dodnes 
nenaplnili. Benzín a nafta svojimi vlastnosťami predstihli oleje a preto 
ich z trhu automobilových palív veľmi skoro vytlačili.  

 
Pomocou bežných postupov používaných v chemickom 

priemysle sa vodík vyrába pomocou fosílnych palív, elektrickej 
energie, ako aj z biomasy. Používa sa napr. splyňovanie biomasy 
v prítomnosti vodnej pary, pričom existujú aj iné možnosti. Problémom 
je, že pri tom sa stráca určitá časť energie, ktorá je v biomase, a je to 
ekonomicky nákladné. V súčasnosti sa intenzívne pracuje 
na jednoduchších a účinnejších metódach. Najjednoduchšou 
možnosťou je priame štiepenie molekúl vody pôsobením slnečného 
žiarenia. Dokáže to len časť UV žiarenia, ktoré je však zachytávané 
ozónovou vrstvou a nedostáva sa na povrch Zeme. Energia fotónov 
viditeľného svetla je už príliš malá na priame štiepenie vody. Zelené 
rastliny dokážu túto energiu využiť vďaka zložitému fotosyntetickému 
aparátu, pretože kyslík, ktorý uvoľňujú, pochádza práve z vody. Vodík 
je pre rastliny krajne neužitočný produkt, ale jednobunkové zelené 
riasy Chlamydomonas reinhardtii dokážu za určitých núdzových 
podmienok vytvárať plynný vodík. Tieto riasy ale obsahujú len malé 
množstvo enzýmu potrebného k produkcii vodíka a ak sa v budúcnosti 
podarí metódami genetického inžinierstva dosiahnuť výrazné 
zlepšenie a cena vyprodukovaného vodíka výrazne poklesne, potom 
by takto vyprodukovaný vodík mohol byť lacnejší ako vodík vyrábaný 
z fosílnych palív (zemného plynu).  

 
Biomasa ako obnoviteľný zdroj energie nájde svoje uplatnenie 

v energetickom hospodárstve, pretože okrem uvedených spôsobov 
energetickej premeny biomasy sú v rôznych vyspelých štátoch 
overované experimentálne prevádzky na pyrolytické spracovanie 
pevných komunálnych odpadov (skládkový plyn), či drevnú 
odpadovú hmotu (drevoplyn). Bioplyn sa väčšinou vyrába z odpadu 
zo živočíšnej výroby (hnoja), skládkový plyn pochádza z hnitia 
odpadov na skládkach a je zmesou metánu a oxidu uhličitého 
podobne ako bioplyn. Drevoplyn sa vyrába premenou tuhých palív 
(najčastejšie dreva) a je zložený prevažne z plynného dusíka, oxidu 
uhoľnatého a vodíka, v menšej miere z oxidu uhličitého a metánu. 
Veľká pozornosť sa venuje aj ekonomickému spracovaniu biomasy 
s obsahom cukrov, škrobu alebo celulózy na etylalkohol (etanol) 
na miešanie s benzínom.  
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1.1.2 NEOBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE 
 
Po celom povrchu Zeme nie sú obnoviteľné zdroje energie 

v dostatočnej miere prístupné všade, navyše je ich získavanie 
náročné a ich účinnosť nie je dostatočne vysoká, preto sa človek 
zameriava aj na neobnoviteľné zdroje, ktorých obnova je v porovnaní 
s ich tvorbou výrazne pomalšia ako ich rýchla spotreba. 
Medzi neobnoviteľné zdroje energie sa zaraďujú:  
 

a) fosílne palivá (napr. uhlie, ropa, rašelina) 
b) jadrové palivo 
c) vodík viazaný vo vode.  

 

1.1.2.1 Fosílne palivá 

 
Z neobnoviteľných zdrojov tvoria najväčšiu skupinu fosílne 

palivá. Opäť ide o slnečnú energiu, ktorá bola postupne v procese 
fotosyntézy ukladaná do biomasy organizmov ešte pred niekoľkými 
miliónmi rokov. Fosílne palivá sú zložené z uhlíka, alebo 
z uhľovodíkov. V barinách s bohatou vegetáciou vznikli zložitým 
procesom rozkladu na jednoduchšie organické látky a nasledovným 
procesom zuhoľnatenia (tzv. karbonizáciou) vrstvy (sloja) uhlia. Ropa 
zas vznikla procesom ropotvorby z odumretej biomasy planktónu 
a baktérií.  

 
Uhlie sa nachádza vo forme hnedého, čierneho uhlia 

a antracitu. Hlavnou chemickou zložkou je uhlík, v menšej miere 
vodík, kyslík, dusík, síra a ďalšie prímesi. Niektoré prvky a ich 
zlúčeniny sú zodpovedné za znečisťovanie ovzdušia, ku ktorému 
dochádza, keď sa uhlie spaľuje. Oxidačnými procesmi sa 
pri spaľovaní uvoľňuje oxid uhličitý a čiastočne aj oxid uhoľnatý, obsah 
síry zas umožňuje tvorbu SO2. Pri čiernom uhlí je obsah síry len 
niekoľko desatín percenta, väčšinou menej ako 1 %, pri hnedom uhlí 
je však jeho podiel vyšší a to až na niekoľko jednotiek percent. 
Pri vysokých spaľovacích teplotách sa v prítomnosti vzdušného 
kyslíka a dusíka vytvárajú oxidy dusíka. Obsah nespáliteľných látok – 
popolčeka – vytvára pri spaľovaní uhlia v ovzduší množstvo jemných 
čiastočiek prachu. Zostáva popol, ktorý predstavuje 10-30 %, 
pri nekvalitnom čiernom a hnedom uhlí až 50 % hmotnosti uhlia. 
V tomto zdroji sa nachádza aj množstvo stopových prvkov, často krát 
sú nimi ťažké kovy, ako aj rádioaktívne prvky, ktoré sa dostávajú 
do ovzdušia s ostatnými organickými a anorganickými látkami 
v popolčeku a aerosóle. Podstatnou nevýhodou spaľovania uhlia je 
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znečistenie ovzdušia, vody aj pôdy, kyslé zrážky, devastácia krajiny 
povrchovou aj podpovrchovou ťažbou. Táto surovina je okrem 
spaľovania využívaná aj v chemickom priemysle.  

 
Zmesou kvapalných uhľovodíkov, ktoré vznikli pravdepodobne 

z organických zvyškov vodných organizmov, je ropa. V rafinériách sa 
spracováva na produkty, z ktorých sa získava energia v spaľovacích 
motoroch alebo v horákoch. Pre životné prostredie je nebezpečné 
samotné spracovanie ropy a tiež spaľovanie jej produktov, pretože 
vznikajú rovnaké splodiny ako pri spaľovaní uhlia, avšak okrem kovov 
a rádionuklidov. Taktiež je znečistené aj miesto ťažby a trasy 
transportu (hlavne v mori) i v okolí skladovacích priestorov. Podobne 
ako uhlie aj ropa je využívaná nielen ako palivo, ale aj ako surovina 
pre ďalšie spracovanie v chemickom priemysle. Látky podobné rope 
sa nachádzajú v usadených horninách – horľavé bridlice a piesky. 
Tepelným rozkladom (tzv. pyrolýzou) a lúhovaním organickými 
rozpúšťadlami môžu byť z týchto hornín získané uhľovodíky. Avšak 
náklady na ťažbu týchto hornín a na ich spracovanie sú oveľa vyššie 
ako pri rope a uhlí, navyše pri ich spracovaní vzniká oveľa viac 
odpadu. V minulosti sa na kúrenie a pohon parných strojov používala 
aj rašelina, ale v súčasnosti je väčšina jej vyťaženého objemu 
zužitkovaná v záhradníctve, v poľnohospodárstve, v menšej miere aj 
v kúpeľníctve. I keď rašelina vzniká i za súčasných podmienok, jej 
proces ukladania je v porovnaní s rýchlosťou ťažby veľmi pomalý. 
Často krát jej ťažba poškodzuje unikátne prírodné oblasti mokradí, 
v ktorých žije veľký počet rôznych druhov rastlín a živočíchov. 
Spaľovanie rašeliny na získanie energie sa napr. využíva v tepelných 
elektrárňach vo Fínsku. Často sa v oblastiach ložísk uhlia a ropy 
nachádzajú aj zdroje zemného plynu, ktorého chemické zloženie 
väčšinou pozostáva z vyše 80 % metánu, asi 6 % jednoduchších 
plynných uhľovodíkov – alkánov, približne 5 % oxidu uhličitého, 1-2 % 
sírovodíka a malého množstva ďalších plynov vrátane hélia (Braniš, 
2004). Zemný plyn sa využíva ako palivo v domácnostiach, na výrobu 
elektrickej energie a pohon motorových vozidiel. Znečistenie 
zo spaľovania zemného plynu je oveľa nižšie, ako pri uhlí alebo rope, 
pretože neobsahuje takmer žiadne škodlivé prímesi a navyše je 
produkcia CO2 pri jeho spaľovaní približne polovičná v porovnaní 
s ostatnými fosílnymi palivami. Veľkou nevýhodou je obmedzenosť 
jeho výskytu, ba dokonca so zvyšujúcou sa spotrebou možno 
očakávať vyčerpanie jeho dostupných zdrojov o 100-200 rokov.  
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1.1.2.2 Jadrové palivo 

 
Okrem fosílnych palív patrí do tejto skupiny neobnoviteľných 

zdrojov aj jadrové palivo (urán 235 a urán 238). Zásoby uránu sú 
v porovnaní s jeho spotrebou oveľa väčšie ako zásoby uhlia, ropy 
a zemného plynu, ale jeho využitie v jadrovej energetike je stále 
problémové. Po marcovej katastrofe v roku 2011 vo Fukušime 
v Japonsku pristupujú aj západoeurópske krajiny k obmedzeniu jeho 
využívania. Nemecko už dlhšie plánovalo postupné odstavenie 
všetkých 17 jadrových elektrární, ktoré majú byť vypnuté z prevádzky 
najneskôr do roku 2022. K tomuto trendu sa zatiaľ ďalšie krajiny 
nepripojili, i keď diskusia o bezpečnosti jadrovej energetiky je stále 
aktuálna.  

 
Energia v jadrových elektrárňach pochádza zo štiepnej reakcie 

uránu 235, pri ktorej vznikajú ďalšie rádioaktívne látky ako kryptón 
92 (Kr), bárium 142 (Ba), plutónium 239 (Pu) a ďalšie rádionuklidy, 
pričom plutónium môže byť využité aj na výrobu jadrových zbraní. 
Pri tejto forme energie nedochádza k tvorbe skleníkových plynov ako 
CO2, SO2, NOx ani k tvorbe popolčeka a ak pracuje jadrová elektráreň 
dobre, nie je problémom ani únik rádioaktivity do prostredia. 
Černobyľská havária v apríli 1986 ukázala svetu nebezpečenstvo 
podcenenia jadrového nebezpečia. Po výbuchu a úniku rádioaktivity 
bolo poškodené zdravie desať tisícov ľudí, niektorí v bezprostrednej 
blízkosti elektrárne po čase zomreli na následky vysokého ožiarenia, 
nehovoriac o kontaminácii pôdy na ploche niekoľkých stoviek 
kilometrov štvorcových. Zhubné mutácie boli zaznamenané 
pri ľuďoch, rastlinách aj živočíchoch. Nevýhodou výroby energie je 
nevyhnutné bezpečné zneškodnenie vyhoretého paliva a po ukončení 
prevádzky elektrárne aj likvidácia celej prevádzky jadrovej elektrárne. 
Rádioaktívne palivo a odpady musia byť ukladané na bezpečné 
miesto hlboko pod zem, pretože ich žiarenie vydrží ešte niekoľko 
desiatok tisíc rokov. Samotný urán sa ťaží pod povrchom alebo 
pomocou roztoku silných kyselín (sírovej, dusičnej a fluorovodíkovej), 
ktorý je zvláštnymi vrtmi vtláčaný do hornín. Po rozpustení sa urán 
inými vrtmi čerpá na povrch, pričom zvyšky kyselín zostávajú 
v podzemí a kontaminujú horniny i podzemnú vodu, preto ťažba uránu 
spôsobuje veľké škody na životnom prostredí.  

 

1.1.3 VÍZIE PRE ENERGETICKÉ ZDROJE DO BUDÚCNOSTI  
 
Predpokladá sa, že požiadavky na energiu budú neustále 

narastať, pričom zdroje energie budú menšie, či ťažšie dostupné 
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a teda ich ťažba bude finančne a technologicky náročnejšia. Európske 
krajiny na západ od nás na prevažujúcej náveternej strane (Nemecko, 
Holandsko a Belgicko) na svojom území už prekročili ekologicky 
únosné hodnoty mernej uvoľňovanej energie vztiahnutej na plochu 
svojich území. Energetický problém skleníkového javu nespočíva 
v tom, aké elektrárne stavať pre ďalšie získavanie energie (či použiť 
fosílne, alebo jadrové palivo), ale v tom, že už nemožno viac 
uvoľňovať všetky energie pre elektrárne, teplárenstvo a auto-
mobilizmus, pretože termoemisie ľudskej činnosti už regionálne 
prekročili ekologicky únosné medze. Ľudstvo sa preto bude musieť 
naučiť žiť hospodárnejšie využívajúc pritom ročne na celom svete asi 
1015 až 1016 kW.h z čistých a bezpečných energetických zdrojov, 
a tiež ročne získať 1016 kW.h priamo zo slnečnej energie. A navyše sa 
pravdepodobne budeme musieť naučiť v modeloch riadenej klímy 
kompenzovať dôsledky prenosu transformovanej slnečnej energie 
od rovníka do husto obývaných oblastí severnej pologule.  

 
Výhodou využívania dnes rozšírených zdrojov energie (uhlia, 

ropy, zemného plynu) je rokmi osvedčený postup ich spracovania 
a prechod na nové zdroje si vyžaduje nájdenie postupov, ktoré budú 
dlhodobo vyhovovať. Keďže energia bude zrejme stále drahšia, 
v budúcnosti sa predpokladá vznik energetickej krízy, ktorú možno 
odvrátiť:  

a) zvýšeným využívaním alternatívnych zdrojov (slnka, vody, 
vetra, či geotermálnej energie) 

b) získavaním energie novým spôsobom (napr. zlučovanie 
jadier ťažkého vodíka jadrovou fúziou, čo je zatiaľ len 
na úrovni pokusov)  

c) úsporou energie (napr. zvýšením účinnosti pri jej výrobe 
a v spotrebičoch).  

 
Spotrebu energie možno znížiť najmä znížením materiálnej 

spotreby, napr. v súčasnosti používame veľa jednorazových výrobkov, 
alebo v doprave je uprednostňovaná energeticky náročná individuálna 
doprava pred hromadnou, či recykláciou materiálov, ktoré nie sú 
recyklované a na ktorých výrobu treba veľa energie na ťažbu 
a spracovanie primárnych surovín. Teda nielen vo výrobe, ale aj 
v domácnostiach sa plytvá energiou a preto riešením nedostatku 
energie je predovšetkým zmena spôsobu života nás všetkých.   

1.2 ZDROJE LÁTOK (SUROVÍN) 
 
Žiadna látka nevzniká sama od seba, ale sa ťaží ako surovina, 

z ktorej sa získavajú rôzne látky. Každá surovina má svoj zdroj a platí 
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aj to, že hmota v podobe výrobku ani po využití nezaniká, ale stále 
existuje. Látky, ktoré neboli využité pri výrobe, tvoria skupinu 
označovanú pojmom odpady. Jedinou možnosťou zbavenia sa 
odpadov je zníženie ich produkcie alebo ich vrátenie do výroby, 
prípadne do kolobehu prírody, teda recyklácia.  

 
Oblasti na Zemi, v ktorých sa látky vyskytujú ako súčasti 

neživej alebo živej prírody, sú prvotným zdrojom látok. Napríklad 
ložisko v horninovom prostredí je zdrojom železnej rudy, ktorá je 
surovinou pre výrobu železa. Podobne les je zdrojom dreva 
zo stromov, ktoré je surovinou pre výrobu dreveného výrobku alebo 
papiera. Zdroje väčšiny látok sú obmedzené ich výskytom ako aj 
dobou vzniku, keďže látky v prírode vznikajú chemickými reakciami 
z iných látok, prípadne kryštalizáciou, usadzovaním, fotosyntézou 
a pod. Niektoré látky sa však vytvárajú stále alebo často (periodicky) 
rôznymi procesmi a preto zdroje látok sa delia na:  

    
a) obnoviteľné zdroje (biomasa) 
b) neobnoviteľné zdroje (napr. uhlie, ropa, rudy).  

 
Obnoviteľné zdroje látok pochádzajú zo zdroja, ktorý je stále 

alebo opakovane dostupný, pretože rýchlosť jeho spotreby je rovný 
alebo menší ako rýchlosť jeho obnovy. Napríklad ak les nie je úplne 
vyrúbaný, pribúda drevo v lese neustále. K týmto zdrojom látok patria 
predovšetkým časti tiel rastlín a živočíchov, akými sú drevo, vláknina, 
koža, vlna, bavlna a pod., alebo produkty ich metabolizmu – surový 
kaučuk, repkový olej, vosk – teda všeobecne biomasa.  

 
Neobnoviteľné zdroje látok sú zdroje, ktoré nie sú vždy 

alebo opakovane dostupné, pretože rýchlosť spotreby a využitia často 
niekoľkonásobne prekračuje rýchlosť ich obnovy. Do tejto skupiny 
zdrojov sa zaraďuje napr. uhlie, ktoré sa vytváralo zo zvyškov 
rastlinných tiel niekoľko miliónov rokov. Človek ho ťaží a bude ťažiť aj 
v budúcnosti, ale aby bolo uhlie dostupné v takej podobe, v akej ho 
poznáme dnes, potrebuje na svoju tvorbu niekoľko miliónov až 
desiatok miliónov rokov. Uhlie vznikalo v rozsiahlych mokradiach 
s hustou vegetáciou, ktorá po odumretí klesala do bahna vytvoreného 
zo zvyškov už uhynutých rastlín. Hrubé vrstvy organických zvyškov 
podliehali hnitiu bez prítomnosti vzduchu, vytvorené vrstvy sa ďalej 
premieňali a zahusťovali v dlhodobom procese uhoľnatenia, v ktorom 
sa uplatňovali vysoké tlaky a teplota. Fosílne palivá a ropa môžu 
predstavovať zdroje energie, ako aj suroviny pre chemický priemysel. 
Za neobnoviteľné zdroje surovín sa považujú aj rudy, ktorých sa 
v súčasnosti ťaží asi 100 druhov s obsahom Fe, Cu, Al, Zn, Cr, Pb, 
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U a ďalších prvkov, nerudné suroviny (kamenivo, štrkopiesky a piesky, 
tehliarska hlina, kaolíny, íle, grafit, fluorit, CaCO3 atď.), hnojivá 
(fosfáty, liadky – Ca(NO3)2, NaNO3) a podobne.  

 
Ak zoberieme do úvahy definíciu, podľa ktorej je surovinou 

každá látka, ktorú človek z prostredia potrebuje, ktorá je obmedzená 
svojím výskytom alebo dostupnosťou a ku ktorej získaniu musí človek 
vynaložiť úsilie a finančné prostriedky, tak za zdroj možno za určitých 
podmienok považovať aj vodu, pôdu a vzduch (Braniš, 2004). Voda, 
ktorá sa vyskytuje v prírode, je zdrojom pitnej vody; v rybnikárstve 
treba vynaložiť úsilie na zadržanie vody a na hospodárenie s jej 
množstvom v umelých nádržiach. Podobne vzduch, aj keď nemá 
žiadnu ekonomickú hodnotu, neplatíme za neho, je všeobecne 
dostupný a netreba na jeho získanie vynaložiť žiadne úsilie, je 
zdrojom kyslíka. A to v podmienkach, keď nie je voľne dostupný 
a treba za neho platiť, napr. stlačený vzduch v dýchacích prístrojoch 
(kozmické stanice, potápanie, zamorené oblasti). Nepriamo platíme 
za čistý vzduch na rekreáciách v prírode, či v kúpeľných oblastiach, 
prípadne nakupujeme čističky vzduchu do znečistených priestorov. 
Pre mnohé neobnoviteľné zdroje platí, že ich zásoby nemôžu byť 
človekom úplne využité, pretože obmedzenia sú dané dostupnosťou, 
technológiami ťažby alebo spoločenskými a právnymi zábranami 
(napr. mnoho prírodných rezervácií je chránených zákonom, i napriek 
tomu, že ležia na mieste náleziska úžitkovej suroviny).  
 

1.3 ODPADY AKO ZDROJ SUROVÍN 
 
Látka, ktorá bola použitá na výrobu tovaru, po skončení 

životnosti výrobku nemizne, ale sa vždy vráti naspäť do prostredia. 
Sledovaním využitia akejkoľvek suroviny a s ňou spojenej ľudskej 
výrobnej činnosti sa dá zistiť osud využívanej látky, životný cyklus jej 
získavania, spracovania, využitia aj odstránenia. Pri každej premene 
danej látky vzniká nejaký odpad, ktorý sa tvorí pri ťažbe a spracovaní 
surovín, z obalov na tovar a z vlastných výrobkov po ukončení ich 
životnosti, ako aj v procese výroby energie. Spaľovaním uhlia vzniká 
popolček (niektoré druhy hnedého uhlia obsahujú okolo 30 % 
popolčeka), odsírenie odstráni zo spalín väčšinu SO2, či plyn, ktorý 
reaguje pri spaľovaní s mletým vápencom za vzniku CaSO4. I keď je 
časť síranu vápenatého využitá v stavebníctve, väčšina musí byť 
ukladaná na zvláštne skládky. Braniš (2004) definuje odpad ako: 
„Odpad je ponímaný ako vec, ktorej sa chce jej majiteľ či pôvodca 
zbaviť, alebo vec, ktorej odstránenie je nutné z hľadiska ochrany 
životného prostredia, prípadne ochrany zdravia človeka.“  
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Odpady sa delia do rôznych skupín podľa najrôznejších 
hľadísk: podľa chemického zloženia (kyslé, zásadité, neutrálne, 
organické a anorganické), skupenstva (pevné, kvapalné, plynné 
a kaly), pôvodu (komunálny = z ľudských obydlí, priemyselný, 
poľnohospodársky), nebezpečnosti (neškodný, toxický, rádioaktívny, 
horľavý) a podobne. Obyčajne sa však kategorizácia odpadov robí 
na základe viacerých kritérií, pričom dôraz je na ich pôvode 
a nebezpečnosti, preto ich delíme na (Braniš, 2004):  

 
a) odpady rastlinného a živočíšneho pôvodu (najčastejšie 

z poľnohospodárstva, drevospracujúceho 
a potravinárskeho priemyslu) 

b) odpady minerálneho pôvodu (odvaly z dolov, popolčeky 
s nízkym obsahom toxických látok, suť zo stavieb) 

c) odpady z chemických procesov (kyseliny, zásady, fenoly, 
dechty, rozpúšťadlá, odpady s prímesou toxických prvkov 
– Hg, Cd) 

d) rádioaktívne odpady (odpad z úprav jadrového paliva, 
vyhorené jadrové palivo, odpad z laboratórií pracujúcich 
s rádioizotopmi) 

e) komunálne odpady (zmiešaný odpad s obsahom zvyškov 
potravín, papiera, plastu, či popola – odlišuje sa 
podľa typu zástavby, v ktorej vznikol).  

 
Podľa pôvodu činnosti, z ktorej odpad pochádza, je klasifikácia 

OECD (Organizácie pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj) nasledovná:  
 

a) z poľnohospodárstva a lesníctva 
b) z priemyslu 
c) z energetiky 
d) z baníctva a z ťažby 
e) komunálne odpady 
f) ostatné odpady.  

 
Krajiny majú v zákonoch uvedené oficiálne katalógy odpadov 

a podľa uvedených typov je s nimi aj príslušne nakladané. 
Pri organizácii nakladania s odpadmi je preto vždy dôležité určiť ich 
pôvodcu a najvhodnejším spôsobom ich zneškodniť.  
 

1.3.1 SPÔSOBY ZNEŠKODŇOVANIA ODPADOV 
 
Odpady môžu byť zneškodňované viacerými spôsobmi 

podľa toho, akej povahy sú a so snahou využiť látky z nich na ďalšie 
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použitie – riedením, kompostovaním, metanizáciou, recykláciou, 
biodegradáciou, skládkovaním, vitrifikáciou (metóda používaná 
na stabilizáciou nebezpečných odpadov), tepelným spracovaním, 
prípadne zvoliť spôsob nižšej produkcie odpadu. Zvyšovaním 
efektivity výroby a znižovaním materiálovej a energetickej náročnosti 
technológií, ktoré sa podieľajú na výrobe tovaru a na produkcii energie 
pre túto výrobu, sa dá tiež znížiť produkcia odpadov.  

 
Riedenie je jeden z najstarších spôsobov zneškodňovania 

odpadu, ale aj spôsob, ktorý je najviac zneužívaný (nedovolené 
vypúšťanie kvapalných a plynných odpadov do životného prostredia). 
Pôvodne sa človek nestaral o odpady a vypúšťal alebo ukladal ich 
do prostredia. Využíval tak prirodzené samočistiace a asimilačné 
mechanizmy prírody, ktoré možno využiť pri niektorých odpadoch aj 
dnes a vypúšťať ich do prostredia. Sú to najčastejšie odpadové vody 
a plynné produkty spaľovania, ktoré sú tak v prostredí rozriedené 
a zneškodnené po istom čase reakciami s ostatnými zložkami, 
prípadne rozložené organizmami na bežne sa vyskytujúce látky, čo 
platí pre obmedzené vypúšťanie vôd s obsahom živín. Niektoré 
odpady však obsahujú viac zložiek a niekedy aj škodlivé zlúčeniny, 
preto sa musia zneškodňovať – musia sa dopraviť na miesto 
zneškodnenia a niekedy aj upraviť ešte pred zneškodnením. Aj 
samotná doprava odpadu sa musí pridŕžať pravidiel, ktoré vychádzajú 
z charakteru odpadu, nebezpečnosti pre prírodu i zdravie človeka.  

 
Na kompostovanie je vhodný odpad rastlinného 

a živočíšneho pôvodu, ktorý podlieha biodegradácii s výslednou 
tvorbou najmä humusových látok. Využívajú sa pri ňom prirodzené 
mikrobiálne a klimatické procesy, pričom organická hmota je 
rozložená na zložky vhodné na obohatenie pôdy živinami, známe 
pod pojmom hnojenie. Je to najšetrnejší spôsob zneškodňovania 
odpadu pre prírodu, preto by sa biodegradačné látky mohli využívať 
napríklad v obaloch, čím by mohli skládky aj spaľovne významne 
znížiť svoju kapacitu. Organické látky s choroboplodnými zárodkami, 
s obsahom pesticídov alebo toxických kovov sú nevhodné 
pre kompostovanie, pretože sa môžu pri použití takéhoto kompostu 
v poľnohospodárstve dostať do potravín. Naopak – výhodou 
kompostovania je zneškodnenie celého objemu odpadovej hmoty. 
Kompostovanie je ovplyvnené viacerými faktormi, z ktorých je 
podstatný dostatočný prístup kyslíka v celom priebehu 
kompostovania, pričom čas potrebný na rozklad je približne 3 až 
6 mesiacov.  
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Najefektívnejší spôsob zužitkovania predovšetkým rôznych 
kalov a suspenzií organických látok s vysokým obsahom vody je 
proces metanizácie, v ktorom sa za anaeróbnych podmienok 
v prítomnosti zmesnej kultúry mikroorganizmov postupne rozkladajú 
biologicky rozložiteľné organické látky. Výslednými produktmi sú 
biomasa a bioplyn. Tento proces sa postupne začína uplatňovať aj 
pri zneškodňovaní netradičných druhov odpadov, ku ktorým patrí aj 
komunálny odpad.  

 
Chod prírody nepozná odpad. Procesy v živej prírode neustále 

vracajú látky do kolobehu, teda ich recyklujú. Na každom stupni 
kolobehu látok v ekosystéme sa určitá látka zúčastňuje viacerých 
chemických reakcií a po vyčerpaní potrebných živín a energie sú 
zvyšky, produkty metabolizmu alebo mŕtve telá samotných 
organizmov („prírodný odpad“) zdrojom látok a energie pre ďalší 
trofický stupeň. Vo veľkom rozsahu sú látky recyklované v podstate 
všetkými biogeochemickými procesmi. Keďže až do stredoveku človek 
používal prevažne prírodné materiály, mohol odpady recyklovať, alebo 
recyklácii napomáhali deje v prírode. Dnes ľudia používajú aj 
materiály, ktoré sú v prírode veľmi ťažko recyklovateľné, preto sa po 
použití ukladajú alebo spaľujú. Problém s ukladaním odpadu 
a s nedostatkom surovín, pri ktorých rastú náklady na ich spracovanie 
ako aj snaha ušetrenia energie človeka nútia získavať využiteľné látky 
aj z odpadov pomocou recyklácie. Nie všetky látky sa však dajú týmto 
spôsobom znovu využiť. Na recykláciu musí odpadová „surovina“ 
spĺňať niektoré podmienky, ako mať čo najmenej prímesí, musí byť 
ľahko transportovateľná a technologicky ľahko spracovateľná. 
Základom recyklácie je triedenie odpadu a keďže triedenie 
zmiešaného odpadu je technologicky a finančne veľmi náročné, 
a navyše sa vytriedi len málo látok na ďalšie spracovanie (napr. 
železné kovy, zmes plastov, sklo), pre recykláciu sa využívajú práve 
kovy, sklo a papier. Plasty sú rôznorodá skupina látok rôzneho 
chemického zloženia a preto je nemožné vo veľkom zbierať 
a recyklovať plasty, i keď veľkého pokroku zaznamenali najmä 
polyetyléntereftalátové (PET) fľaše. Recyklujú sa aj batérie, ale ich 
spracovanie je finančne náročné.  

 
Ak sa odpad nedá recyklovať, najvhodnejšie by bolo nechať 

látku „spracovať“ v prirodzených trofických reťazcoch, teda vyrobiť ju 
biologicky rozložiteľnú – odpad podliehajúci biodegradácii. Týka sa 
to hlavne obalov, ktoré často končia v zmiešanom odpade. Pretože 
komunálny odpad je recyklovaný len v obmedzenej miere 
a biodegradabilita niektorých krátkodobo využívaných predmetov nie 
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je dosiaľ pri väčšine týchto produktov zaistená, do úvahy prichádzajú 
ďalšie metódy spracovania a zneškodňovania odpadov.  

 
Najznámejším a najvyužívanejším spôsobom je ukladanie 

odpadu na skládky, ktoré pôvodne vznikali živelne v blízkosti 
ľudských sídel vo forme smetísk. V súčasnosti už nie je možné taký 
spôsob nakladania s odpadom trpieť, pretože odpad je rôznorodý, je 
ho veľa, nepríjemný je aj zápach z neho a navyše hrozí aj 
nebezpečenstvo jeho toxicity na prostredie. Preto sú skládky riadené, 
aby sa zabránilo úniku nežiaducich škodlivín do okolia. Požiadavky 
na skládku sa líšia podľa pôvodu a vlastností ukladaného odpadu 
od najmiernejších opatrení pre ukladanie neškodného odpadu až 
po ukladanie toxického a rádioaktívneho odpadu. Nevýhodou tejto 
formy zneškodnenia odpadu je strata recyklovateľných surovín, 
znečistenie priesakovými vodami, zápach v okolí, úlet ľahkých 
materiálov (plasty, či papiere), skládky zaberajú pôdu, ako aj fakt, že 
po ich uzavretí a rekultivácii vznikajú v krajine neprirodzené pahorky. 
Výhodou je vo väčšine prípadov jednoduchosť odvozu a ukladania. 
Rozkladnými procesmi vzniká metán, ktorý môže byť ako tzv. 
skládkový plyn energeticky využívaný.  

 
Jedným z najvhodnejších spôsobov likvidácie vysoko toxických 

a rádioaktívnych odpadov je ich zalievanie do sklovitej hmoty – 
vitrifikácia. Konečné uloženie a teda zneškodnenie takéhoto odpadu 
je naviazané na miesta, ktoré sú v bezpečnej vzdialenosti od ľudských 
sídiel, vegetácie, ako aj zdrojov povrchovej a podzemnej vody. Často 
krát je preto taký odpad ukladaný v podzemných priestoroch. Niektoré 
odpady sa zalievajú tiež do betónových zmesí alebo do živicovej 
(asfaltovej) hmoty, ktoré tiež bránia úniku účinnej látky alebo žiarenia 
do prostredia. Dôležité je nielen odpady odstrániť, ale najmä 
pri rádioaktívnom odpade odstrániť ho na dlhšiu dobu (niekoľko tisíc 
rokov), kým dôjde k rozpadu na neškodné izotopy, ktoré produkujú len 
nízke množstvo rádioaktívneho žiarenia.  

 
Niektoré látky môžu byť rozložené pomocou vysokej teploty, 

alebo môže byť odpad dokonca spálený a energia, ktorú obsahuje, 
využitá. Spaľovanie je postup, pri ktorom sa obzvlášť pri tuhom 
komunálnom odpade využíva vysoký obsah energie, čím sa získava 
tepelná, prípadne elektrická energia. Odpad sa spaľuje za prísunu 
dostatočného množstva vzduchu pri teplote, ktorá má i viac ako 
1000 °C, pretože pri nižších teplotách sa z niektorých plastov uvoľňujú 
dioxíny, fosgén a ďalšie jedovaté plyny. Zvyšky po vyhorení môžu byť 
zbavené niektorých kovov. Popol tvoriaci často iba 10-30 % 
pôvodného objemu odpadu je uložený na skládky. Nevýhody 
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tepelného spracovania odpadu je zvýšenie koncentrácie niektorých 
nežiaducich látok (napr. toxických kovov), čím sa zvyšuje 
nebezpečnosť odpadu, ako aj náročnosť na používané technológie, 
keďže spaliny musia byť čistené. Spaľovaním sa nenávratne stráca aj 
rada druhotných surovín, ktoré by po recyklácii mohli nahradiť určité 
množstvo druhotných surovín. Výhodou je zníženie pôvodného 
objemu odpadu na 1/3, spaľovňa je zdrojom tepla alebo elektrickej 
energie pre okolie. Tepelným spracovaním je aj pyrolýza, pri ktorej sú 
nežiaduce toxické látky bez prístupu vzduchu tepelne rozložené 
na neškodné zlúčeniny, či na látky, ktoré sú ďalej ľahšie upraviteľné, 
uložiteľné alebo filtrovateľné. Pri organických látkach dokonca vzniká 
CO2 a H2O.  

 
Vo všeobecnosti je odpad vo vyššej miere vytváraný 

v mestách, ako na dedinách, kde je veľký podiel odpadu využitý 
na kompost. Prevažná časť odpadu vzniká pri ťažbe nerastných 
surovín a pri ich spracovaní na výrobky. Ekonomicky rozvinuté bohaté 
krajiny, v ktorých platia prísne právne normy pre nakladanie 
s odpadmi a ich zneškodňovaním, sa snažia vyvážať svoj odpad 
do chudobnejších krajín s miernejšími zákonmi na ochranu prostredia, 
ba v niektorých prípadoch je dovoz odpadov aj dôležitým zdrojom 
štátneho príjmu. Odpad sa ukladá aj na niektorých miestach v mori, 
dokonca bez akéhokoľvek zaistenia a kontroly, čo je pomerne dosť 
nebezpečné. Zvýšená spotreba a produkcia odpadu 
bez preventívnych opatrení spôsobia vyčerpanie zdrojov Zeme 
a zaplnenie voľného miesta splodinami metabolizmu civilizácie, 
ktorými sú práve odpady.  

1.4 EXPERIMENTÁLNE EKOLOGICKÉ ENERGETICKÉ DOMY 
 
V súčasnosti dochádza stále k vyššej spotrebe klasických 

zdrojov energie, ktorými sú plyn, elektrina, kvapalné alebo pevné 
palivá a je snaha prejsť na nové alternatívne zdroje energie, ktoré 
nebudú mať taký veľký dopad na životné prostredie. V súvislosti 
s alternatívnymi zdrojmi energie sa vyvíjajú aj nové technologické 
zariadenia s menšou prevádzkovou spotrebnou energiou. Veľká časť 
spotrebovanej energie pripadá na vykurovanie budov, preto je žiaduce 
znižovať spotrebu stavieb a preto sa vyvíjajú a stavajú aj ekologické 
domy, ktoré sú stavebne prispôsobené na udržanie komfortnej teploty 
vo vnútri s podstatne menším energetickým prísunom ako bežné 
stavby. Na zníženie energetickej spotreby sa často využíva najmä 
slnečná energia, ďalej rekuperácia akumulovanej energie a zvýšená 
tepelná izolácia stavby. V oveľa menšej miere sa využíva energia 
vetra, či geotermálna energia. Veľký rozmach má v súčasnosti 
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výskum a využívanie energie, ktorá je akumulovaná v biomase. 
Spotreba energie je ďalej znižovaná opakovaným využívaním energie 
už raz získanej, teda už spomínaná jej rekuperácia pomocou 
výmenníkov tepla čerpajúcich teplo z odtekajúcej teplej úžitkovej vody 
(TÚV) a z ohriateho vzduchu, ktorý je pre zabezpečovanie 
požadovanej obmeny vzduchu v dome vypúšťaný von. Metódou napr. 
super izolácie sa znižujú tepelné straty budovy a využívajú sa na to 
polystyrén, polyuretán, či minerálne vlákna, ktoré dôkladne izolujú 
konštrukcie vonkajšieho obalu budovy (strechy, steny a základy 
objektu). Nové konštrukcie okenných výplní umožňujú znižovať 
tepelnú stratu okennými otvormi v pomere 1:4 a viac. Dokonca sa 
objavujú aj stavby panelového typu, ktoré sú riešené na báze 
materiálu s vynikajúcimi tepelno-izolačnými vlastnosťami a súčasne 
s priamo zabudovanými solárnymi kolektormi. Pri rekonštrukcii fasád 
budov sa využívajú aj fotovoltaické kolektorové solárne panely. 
Príkladmi nízkoenergetických domov z rokov 1990 až 2000 sú 
napríklad:  

 
- Palm House od firmy Andreas Messerli AG (Wetzikon, 

Švajčiarsko) 
- rodinné domy s nízkou spotrebou energie vo Wädenswille 

vo Švajčiarsku 
- experimentálny nízkoenergetický dom Fraunhoferovho 

inštitútu vo Freiburgu v Nemecku 
- experimentálny ekologický nízkoenergetický dom VUES 

v Brne v Českej republike.  
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2 DEKONTAMINÁCIA XENOBIOTÍK A FYTOREMEDIÁCIE 
 
 
 
 
 

Neúmerné zaťažovanie životného prostredia stále sa 
zvyšujúcim množstvom produkovaného odpadu spôsobuje často 
výskyt znečisťujúcich látok v nadlimitných množstvách, ktoré môžu 
výrazne ovplyvňovať živé organizmy a pôsobiť na nich aj toxicky. 
Okrem zvýšeného výskytu látok, ktoré v prostredí vznikajú prirodzene, 
sa do prírody dostávajú aj látky umelo vyprodukované človekom 
(xenobiotiká), ktoré môžu tiež negatívne vplývať na biotu. Snahou 
človeka je nájsť také dekontaminačné postupy, v ktorých pomocou 
živých organizmov (mikroorganizmov, húb, či rastlín) dokáže 
znečistené územie zbaviť nežiaducich prvkov, či molekúl ekonomicky 
nenáročným postupom, ktorý je ekologicky prijateľný.  
 

2.1 KONTAMINANTY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ  
 

Kritickým faktorom pri rozhodovaní, či je remediácia vhodná 
pre dané územie, je vhodnosť kontaminantu pre biodegradáciu 
organizmami, ktoré môžu úspešne rásť na danom mieste. Niektoré 
zlúčeniny sú oveľa ľahšie rozkladané širokým spektrom organizmov, 
iné sú nevhodné pre ich tendenciu sorbovať sa na pevné častice 
podložia a zostávať sčasti v nevodnej fáze, ktorá sa nepresúva 
podzemnou vodou. Kontaminanty možno rozdeliť do piatich skupín: 
ropné uhľovodíky a ich deriváty, halogenované alifatické 
a aromatické zlúčeniny, aromatické nitrozlúčeniny a kovy. Každá 
uvedená skupina bude v nasledujúcich podkapitolách zvlášť 
rozoberaná. Problematika kovov je o niečo komplikovanejšia, pretože 
kovy sa na rozdiel od organických látok nemôžu ďalej rozložiť a preto 
sa z prostredia nemôžu ani „stratiť“. Mnohé z nich sú esenciálnymi 
prvkami pre živé organizmy, ale pri nadbytku môžu pôsobiť toxicky. 
Navyše majú bioakumulačný potenciál, teda sa môžu v živom 
organizme hromadiť a koncentrovať, čo sa však môže pri niektorých 
hubách alebo rastlinných druhoch (pri tzv. hyperakumulátoroch) využiť 
pri remediačných postupoch, preto sa kovom venuje väčší priestor 
v tejto publikácii.  
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2.1.1 Ropné uhľovodíky a ich deriváty 
 
Ropné uhľovodíky a ich deriváty sa v prostredí prirodzene 

vyskytujú, pretože ich človek využíva nielen ako palivo, ale aj 
v mnohých ďalších odvetviach priemyslu ako aj v domácnostiach. 
Hlavnými predstaviteľmi tejto skupiny látok sú benzín, motorový olej, 
polycyklické aromatické hydrouhľovodíky (tzv. „PAHs“), kreozot, 
étery, alkoholy, ketóny a estery. Každá táto látka má široké využitie 
v priemysle. Látky PAHs sú uvoľňované pri rafinácii nafty, alebo 
pri výrobe ropných produktov (napr. plastov). Kreozot sa používa 
na konzervovanie dreva. Étery, estery a ketóny sú zložkami rôznych 
chemikálií počnúc parfémami, anestetikami, až po farby, laky, či 
insekticídy. Už Tausson v roku 1927 popísal metabolizmus 
uhľovodíkov izolovaného bakteriálneho kmeňa, ktorý dokázal oxidovať 
aromatické uhľovodíky ako naftalén, antracén a fenantrén. V roku 
1947 Sisler a Zobell dokázali, že morské baktérie môžu veľmi rýchlo 
oxidovať benzo[a]antracén na oxid uhličitý. V súčasnosti sa benzín, 
motorový olej, alkoholy, ketóny a estery na kontaminovaných 
územiach úspešne rozkladajú pomocou bioremediačných postupov. 
Benzínové zložky ako benzén, toluén, etylbenzén a xylén (známe 
pod skratkou BTEX) sú degradované bioremediačným 
procesom pomerne ľahko, pretože:  

 
- sú relatívne rozpustné v porovnaní s ostatnými 

kontaminantami a ďalšími zložkami benzínu 
- slúžia ako primárne elektrónové donory pre mnohé baktérie 

bežne v prírode rozšírené 
- sú rýchlo rozkladané v porovnaní s ďalšími kontaminantmi 
- v prítomnosti kyslíka rastú baktérie pri rozklade BTEX ľahko.  

 
Éterové väzby sú však dosť odolné, majú veľkú chemickú 

stabilitu a odolávajú mikrobiologickému rozkladu. Vysokomolekulové 
zlúčeniny ako kreozot a niektoré PAHs sa tiež pomaly metabolizujú, 
čiastočne pre ich štrukturálnu zložitosť, nízku rozpustnosť, či výrazné 
sorpčné vlastnosti.   

 

2.1.2 Halogénované zlúčeniny 
 
Patria sem látky, ktoré majú vodík nahradený halogénovým 

prvkom, ktorým je najčastejšie chlór, bróm alebo fluór. 
Halogénované organické zlúčeniny sa vyskytujú v prírode aj 
prirodzene, ale ich výskyt nie je taký významný ako výskyt 
syntetických halogénovaných látok vyrobených človekom. 
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Po naviazaní atómu halogénu na zlúčeninu dochádza k výrazným 
zmenám vo vlastnostiach molekuly – mení sa rozpustnosť, prchavosť, 
hustota, či toxicita látky. Tieto vlastnosti sú vítané pre komerčné 
produkty, ku ktorým patria napr. odmasťovacie roztoky, ale má to aj 
nežiaduci negatívny dopad na metabolizmus mikroorganizmov 
(mikróbov). Tieto látky nie sú vhodné pre enzýmovú degradáciu, ktorá 
je v ich prítomnosti výrazne znížená, a často halogénované látky 
zostávajú v prostredí nerozložené (perzistentné). Do tejto skupiny 
látok patria alifatické a aromatické halogénderiváty.  

 
Alifatické halogénderiváty tvoria reťaz uhlíkov a vodíkov 

s rôznym počtom atómov vodíka nahradených halogénom. Sú to 
účinné rozpúšťadlá a odmasťovacie látky, ktoré sú bežne vo veľkom 
meradle využívané v továrňach a v priemyselných prevádzkach 
vrátane od automobilového priemyslu. Niektoré z týchto látok, ako 
napríklad tetrachlóretén, sú úplne rezistentné voči účinku aeróbnych 
mikroorganizmov, ale niektoré triedy anaeróbnych organizmov ich 
dokážu rozkladať, dokonca z nich úplne odstránia chlór a vytvoria 
relatívne netoxickú zlúčeninu eténu, ktorý je už aeróbnymi mikróbmi 
úplne degradovaný.  

 
Aromatické halogénderiváty obsahujú jeden alebo viac 

halogénovaných atómov na benzénovom aromatickom kruhu. 
Zástupcami chlórovaných benzénov sú rozpúšťadlá a pesticídy, ako 
pentachlorofenol využívaný ako fungicíd a herbicíd, 
a polychlórované bifenyly (PCBs), ktoré sú bohaté na elektróny. 
Aromatické benzénové jadro je vhodné pre aeróbny a anaeróbny 
metabolizmus, i keď prebieha jeho rozklad pomalšie. Počet halogénov 
na benzéne rozhoduje o biodegradácii tejto zlúčeniny – ak je 
halogenácia na vysokom stupni, môže brániť aeróbnej metabolizácii 
aromatickej zložky zlúčeniny (napr. pri chlórovaných PCBs). Podobne 
ako pri alifatických, aj pri aromatických zlúčeninách dokážu anaeróbne 
mikroorganizmy dehalogenovať zlúčeninu, ktorá je potom rozložená 
aeróbnymi organizmami. Neplatí to však stále. Napríklad 
pri pentachlórofenole je halogénový substituent naviazaný 
na benzéne tak, že dochádza k veľmi rýchlemu rozkladu 
metabolizmom aeróbnych baktérií.  

 

2.1.3 Aromatické nitrozlúčeniny 
 
Aromatické nitrozlúčeniny predstavujú organické látky s nitro- 

skupinou (-NO2), ktorá je naviazaná na jeden alebo viac uhlíkov 
benzénového kruhu. Známym príkladom je trinitrotoluén (TNT) 
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využívaný ako výbušnina. Veľa týchto látok dokážu nielen aeróbne, 
ale aj anaeróbne mikroorganizmy v laboratórnych podmienkach 
rozkladať až na oxid uhličitý, vodu a minerálne prvky. Anaeróbne 
mikróby premieňajú tieto nitrozlúčeniny na neškodné prchavé 
organické kyseliny (napr. acetát), ktoré sú potom mineralizované.  

 

2.1.4 Kovy 
 
Využívanie kovov v ľudských dejinách začína už v období 

okolo roku 2000 pr.n.l., keď sa začalo používať olovo (je kov), čo 
pretrvalo až do antickej doby. Polokovom, ktorý sa využíval v Starom 
Egypte ako aditívum do farieb, bol arzén. Niektoré zlúčeniny olova, 
antimónu a medi sú už v Ebersovom papyruse (približne 1500 rokov 
pr.n.l.) označené ako jedy. Tento súbor je považovaný za jeden 
z najstarších existujúcich lekárskych záznamov. Ďalšie kovy boli 
objavené až oveľa neskôr. Príkladom je kadmium, ktoré sa 
po prvýkrát získalo v roku 1817 zo zinkovej rudy, kde sa vyskytuje ako 
sprievodný prvok. V ekosystémoch sa ťažké kovy môžu pohybovať 
(mobilizovať) špecifickými cestami nielen v biologických, ale aj 
geochemických cykloch, pričom sa môžu často kumulovať v rôznych 
momentoch v pôdach, alebo v živých organizmoch. Mobilita kovu sa 
zvyšuje s rozpustnosťou jeho zlúčenín (predovšetkým vo vode). 
Dôležitá je aj stabilita zlúčeniny, či komplexu, ako aj typ, prípadne sila 
väzby kovu na zlúčeninu. V tejto súvislosti je vhodné spomenúť kyslé 
dažde, ktoré významnou mierou prispievajú k rozpustnosti zlúčenín 
ťažkých kovov. Kyslé dažde poskytujú totiž kyselinu sírovú, či dusičnú 
a mnohé kovy sú v kyslom prostredí rozpustnejšie, čím sa dostávajú 
najmä do pôd životného prostredia.  

 
V súvislosti s opisom príkladov priameho akútneho účinku 

kovov v životnom prostredí na bežné populácie sú najznámejšie 
ochorenia „Minamata“ a „Itai-itai“ v Japonsku z päťdesiatych rokov 
minulého storočia. Ochorenie Minamata sa objavilo po konzumácii rýb 
s vysokým obsahom metylortuti a jeho prejavom toxicity bolo nevratné 
(ireverzibilné) poškodenie nervového systému a teratogénne účinky. 
Ochorenie „Itai-itai“, pomenované podľa citoslovca bolesti, ktoré ľudia 
vyslovovali (itai-itai = oj, oj), bolo vyvolané konzumáciou ryže 
s vysokým obsahom kadmia a vyskytovalo sa predovšetkým u žien 
po päťdesiatke. Typickým prejavom bolo rednutie kostí a atrofia 
obličiek u postihnutých ľudí. V Iraku umrelo vyše 500 ľudí na otravu 
alkylovými zlúčeninami ortuti pri konzumácii chleba pečeného 
z moreného obilia. Preto treba zdôrazniť, že sa chronickým účinkom 
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ako na človeka, tak aj na populácie zvierat, životaschopnosť 
a funkčnosť ekosystémov zatiaľ nevenuje dostatočná pozornosť.  

 
V minulosti sa pozorovala výrazne zvýšená hladina olova v krvi 

obyvateľov väčších mieste, a ešte aj dnes je Pb jedným 
z najzávažnejších kovových polutantov. Zvýšená prítomnosť ťažkých 
kovov v životnom prostredí sa spája s výskytom rôznych ochorení, 
ktoré už boli spomínané, ako aj s rakovinou kože v dôsledku otravy 
arzénom, alebo sa podieľajú na etiológii viacerých chorôb 
(kardiovaskulárnych ochorení, reprodukčnej neúspešnosti, 
dermatitídy, alergie a niektorých karcinómov). Ale treba zdôrazniť, že 
nielen človek ako druh je kovmi ohrozovaný.  

 
Asi 80 prvkov periodickej sústavy sa zaraďuje ku kovom 

a približne 30 z nich patria do kategórie toxických, či ťažkých kovov. 
Vo forme čistých (elementárnych) prvkov sa v prírode nachádza dosť 
málo kovov, z nich možno spomenúť zlato, striebro, meď, ortuť 
a platinu. V živých organizmoch a v životnom prostredí sú prítomné 
predovšetkým také ich soli, ktoré sú rozpustné. Väčšina kovov sa 
v horninách vyskytuje vo forme oxidov, síranov, sulfidov alebo 
uhličitanov. V pôde sa nachádzajú vo forme uhličitanov 
a fosforečnanov, v živých organizmoch vo forme organokovových 
zlúčenín (napr. horčík, železo Fe2+/3+, meď a zinok). Ak je kov viazaný 
v organickej zlúčenine, je veľmi pravdepodobné, že sa bude ukladať 
v tukoch a môže byť vysoko toxický najmä pre nervovú sústavu 
živočíchov, preto majú mnohé organizmy vyvinuté rôzne mechanizmy 
detoxikácie kovov. V mikroorganizmoch sa napríklad často vyskytuje 
biometylácia, ktorá nie je potrebná pre rastliny, a ktorou sa môžu 
metylovať viaceré prvky (Ge, Sn, As, Te, Pd, Pt, Au, Hg, Tl 
a pravdepodobne aj Pb).  

 
Ekotoxikologická terminológia uprednostňuje v prípade kovov 

popri označení stopové prvky, či toxické prvky, označenie ťažké 
kovy, pod ktorými rozumie kovy so špecifickou hmotnosťou vyššou 
ako 4,5 g.cm-3. Patria sem kovy, ktoré sú nebezpečné pre biotu 
a zahŕňajú predovšetkým meď, zinok, kadmium, ortuť, olovo, 
chróm, nikel, mangán a železo, pričom sa k nim priraďujú aj 
polokovy selén a arzén. Keďže sa kovy v kyslom prostredí ľahšie 
rozpúšťajú a môžu sa tak rýchlejšie a vo väčších množstvách 
dostávať do živých organizmov, nebezpečenstvo predstavujú najmä 
okolia nálezísk rúd, kde sa zistili mimoriadne vysoké koncentrácie 
kovov najmä vo vodách v ich okolí. Tieto vody sú výrazne kyslé 
v dôsledku oxidácie sulfidových rúd na kyselinu sírovú, ktorá rozpúšťa 
okolité minerály. Kovy sa môžu tiež ďalej oddeliť (adsorbovať) 
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a hromadiť v sedimentoch vôd a v živých organizmoch, ako aj viazať 
na polyméry buniek (napr. polysacharidy, bielkoviny). Na rozdiel 
od organických látok kovy nikdy nepodliehajú degradácii, s čím treba 
počítať pri ich postupnom hromadení (akumulácii) v životnom 
prostredí. Mnohé kovy majú významné komplexotvorné schopnosti, čo 
zvyšuje ich rozpustnosť vo vode a umožňuje dobrú migráciu 
v prostredí. Tiež sú dobrými katalyzátormi, alebo môže dochádzať 
k biochemickým transformáciám prostredníctvom živých organizmov 
(napr. k oxidácii Fe2+ a Mn2+ železitými a mangánovými baktériami, 
čím vznikajú málo rozpustné hydratované oxidy, ktoré sa v uvedených 
baktériách hromadia). Okrem tejto úlohy obsahujú baktérie aj riasy 
extracelulárne a intracelulárne polysacharidy, na ktoré sa kovy môžu 
tiež viazať. Súčasťou týchto polysacharidov sú polyurónové kyseliny, 
ktoré vznikajú oxidáciou cukrov (sacharidov). Najvýznamnejšia je 
napr. kyselina algínová s funkčnými skupinami –OH a –COOH. 
Popri polysacharidoch sa v hnedých riasach (chaluhách) nachádza aj 
množstvo polyfenolov tiež s komplexotvornými vlastnosťami. Podobné 
vlastnosti sa pozorovali nielen v baktériách a riasach, ale aj 
v rastlinných makrofytoch.  

 
Toxicita kovu závisí od mnohých ukazovateľov vrátane teploty, 

pH a celkového zloženia vody, preto z hľadiska toxicity má vo vodách 
prioritný význam Hg, Cd, Pb a As. Ťažké kovy inhibujú rast 
organizmov a činnosť enzýmov, čo sa prejaví nepriaznivým vplyvom 
na samočistiace pochody v tokoch a nádržiach, ako aj na aeróbne 
a anaeróbne biologické procesy v čistiarniach odpadových vôd. 
Na základe ich vplyvu sa dá sledovať miera toxického pôsobenia 
ťažkých kovov meraním biologickej spotreby kyslíka (BSK).  

 
Kovy sú nebezpečné aj preto, že katalyzujú vznik kyslíkových 

radikálov, ktoré sú nesmierne reaktívne a poškodzujú životne dôležité 
molekuly vrátane bielkovín, lipidov, či DNA. Preto nie je vhodné 
pre organizmy, aby sa kovy nachádzali vo zvýšenej miere 
v bioprístupnej forme a narúšali tak v organizmoch rovnováhu 
medzi radikálmi a antioxidantami, teda aby nevytvárali tzv. oxidačný 
stres. Ióny prechodných prvkov, ku ktorým patria niektoré kovy 
vrátane železa a medi, môžu katalyzovať niektoré reakcie oxidačného 
stresu vrátane tzv. Haber-Weissovej reakcii nasledovným 
mechanizmom (1), (2):  

 

O2
• ¯ + Mn+   O2 + M(n-1)+    (1) 

 

M(n-1)+ + H2O2  Mn+ + OH ‾ + 
•
OH    (2)  
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kde O2
•¯ je superoxidový radikál s vysokou energiou, a 

•
OH je 

hydroxylový radikál, ktorý má síce krátku životnosť (10-9 s), ale je 
vysokoreaktívny a rýchlo reaguje s biologickými molekulami, 
ku ktorým patria už spomínané bielkoviny, tuky a DNA. Peroxid vodíka 
(H2O2) sa tiež zaraďuje k látkam, ktoré sa zúčastňujú oxidačného 
stresu na strane radikálov, pretože patrí do skupiny reaktívnych foriem 
kyslíka. Problematika oxidačného stresu je v súčasnosti intenzívne 
študovaná nielen na rastlinách, ale aj na živočíchoch ako aj 
pri človeku, pretože tieto reakcie sú často prítomné pri mnohých 
chorobách (napr. Downov syndróm, či diabetes mellitus). Cieľom tejto 
publikácie však nie je podrobnejšie popísanie radikálových reakcií 
oxidačného stresu, treba však spomenúť aj účinok antioxidačných 
látok (napr. vitamínov E a C), ktoré sú schopné regulovať 
a detoxifikovať zvýšenú tvorbu radikálov v organizme.  
 

V súčasnosti sa výskum popri štúdiu akumulácie jednotlivých 
kovov zameriava na sledovanie interakčných vzťahov viacerých 
kovov. V interakcii sa v prítomnosti ďalších kovov môže výsledný 
účinok jednotlivých kovov zosilniť (synergizmus) alebo sa môžu kovy 
navzájom ovplyvňovať opačným smerom, pričom výsledný účinok 
v prítomnosti viacerých kovov bude slabší ako súčet účinkov 
jednotlivých kovov zvlášť (antagonizmus). Pri antagonizme je tento 
účinok kovov vyvolaný najčastejšie buď 1) makroelementom, ktorý 
inhibuje absorpciu stopového prvku; alebo 2) stopovým prvkom, ktorý 
inhibuje absorpciu makroelementu. Popri uvedených interakčných 
účinkoch existuje ešte aditívny účinok, pri ktorom je výsledný účinok 
v prítomnosti viacerých kovov rovnaký ako je súčet účinkov 
jednotlivých kovov zvlášť.  
 

Významnými zlúčeninami kovov sú zlúčeniny aspoň s jednou 
priamou väzbou cín-uhlík a nazývajú sa organocíny (OTC). 
Všeobecný vzorec týchto zlúčenín je RnSnX4-n, kde R predstavuje 
alkyl, aryl, aralkyl, alebo cykloalkyl; X je napr. halogén, alkoxyl, 
alkylsulfid, karboxyl, a kde n=1-4. V závislosti od počtu naviazaných 
alkylových skupín sa rozdeľujú od monoorganocínov (RSn) až 
po tetraorganocíny (R4Sn). Biocídny účinok majú triorganocíničité 
zlúčeniny, diorganocíny sú zasa stabilizátormi hlavne v priemysle 
plastických hmôt (stabilizátory pri výrobe PVC) a katalyzátormi 
pri výrobe polyuretánovej peny. Ako fungicídy na ochranu rastlín 
(zemiakov, zeleru, cukrovej repy, kávy a ryže) sa využívajú zlúčeniny 
trifenylcínov. Pri nich sa pozoroval tiež škodlivý účinok na ryby 
a vodnú faunu. Organocíny sú vo všeobecnosti pomaly pôsobiace 
toxíny a na rozdiel od ostatných biocídov (hlavne chlórovaných 
fenolov alebo organokovov – napr. Hg, Sb) sú organocínové biocídy 
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v prostredí rozkladané až na netoxický anorganicky viazaný cín, 
ktorým je často SnO2, čo je ich výhodou. K odbúravaniu 
organocínových biocídov v prostredí napomáha žiarenie, kyslík 
a mikroorganizmy. Keďže OTC sú z hygienického hľadiska 
považované za zlúčeniny obsahujúce tzv. „ťažké kovy“, sú 
z ekologického hľadiska nežiaduce, a preto sa u nás nevyrábajú. 
V roku 1995 pozastavili ich výrobu aj v Českej republike, a teda aj ich 
dovoz a používanie u nás.  
 

2.2 BIOREMEDIÁCIE AKO DEKONTAMINAČNÉ PROCESY  
 

S súčasnosti je aktuálnym problémom znečistenie prostredia 
cudzorodými toxickými látkami (xenobiotikami) a ich účinné, 
samozrejme, že ekonomicky výhodné odstránenie týchto 
nebezpečných kontaminantov. Jednou veľkou skupinou polutantov, 
na ktorú sa zameriavajú vedci popri dekontaminácii prostredia 
od organických polutantov, je problematika anorganických 
kontaminantov a z nich predovšetkým skupina ťažkých kovov, ktorá je 
vysoko aktuálna aj v súčasnosti. Časté problémy v životnom prostredí 
vyvolávajú napr. polymetalurgické rudy, ktoré po spracovaní obsahujú 
okrem malého množstva kovov (Pb, Zn, Cu) aj väčšie objemy 
antimónu, arzénu, kadmia, tália, gália, india a germánia, ktoré sa 
koncentrujú v medziproduktoch a odpadoch závodov na spracovanie 
Pb, Zn, Al a Cu. Zinok spolu s meďou patrili v roku 1997 k piatim 
najťaženejším prvkom sveta, v tom istom roku bolo kadmium 
na 24. mieste v ťažbe vo svete a selén na 33. mieste. Hľadanie 
nových zdrojov ťažby (najmä v rozvojových krajinách) bude 
pravdepodobne viesť k obrovskému zvýšeniu uvoľňovania stopových 
kovov do životného prostredia. Obyvateľstvo rozvojových krajín tak 
môže vo zvýšenej miere konzumovať potraviny, ktoré sú pestované 
na kovmi lokálne kontaminovaných plochách. Kovy sú dobre 
prenášané aj atmosférou a mnohé mestské oblasti sú zaťažené 
značnými množstvami toxických kovov ako z bodových, tak aj z iných 
zdrojov ľudskej aktivity.  

 
Väčšina organických a anorganických látok je však enzýmovo 

dobre rozkladaná žijúcimi organizmami. Veľa súčasných 
environmentálnych polutantov je rozložených účinkom enzýmov 
procesom s názvom biodegradácia. Týmto postupom môžu byť 
zmineralizované napr. xenobiotiká a úplne zoxidované až na oxid 
uhličitý, alebo môžu byť premenené na iné toxické, či netoxické 
zlúčeniny, ktoré sa akumulujú v organizme, či polymerizujú 
na prírodných materiáloch v pôde, sedimentoch alebo vodách. V tom 
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istom čase prebieha viacero biodegradačných procesov. Tieto 
procesy odstránia alebo detoxifikujú polutanty nachádzajúce sa 
v životnom prostredí, a ktoré tiež ohrozujú zdravie človeka. Patria sem 
predovšetkým kontaminanty pôdy, vody alebo sedimentov. 
Biodegradácia odpadov je technológia známa už niekoľko storočí. 
Spôsob dekontaminácie životného prostredia, ktorú umožňujú živé 
organizmy, sa nazýva bioremediácia.  

 
Mikroorganizmy majú schopnosť viazať kovy z vodných 

roztokov, čo sa nazýva biosorpcia a mikroorganizmy zodpovedné 
za tieto procesy sa označujú pojmom biosorbenty. Množstvo živej aj 
mŕtvej biomasy baktérií, rias, húb a rastlín je schopných vychytávať 
(sekvestrovať) toxické kovy z odpadových vôd, preto sa vyvíjajú aj 
biosorpčné technológie, ktoré sú alternatívou na odstránenie kovov 
z priemyselných odpadových vôd. Sorpcia látok na rozdiel 
od degradácie látok je pasívny proces, v ktorom dochádza len 
k pasívnemu naviazaniu látok na povrch organických molekúl 
organizmov, čím sa ich toxický účinok minimalizuje a navyše 
po odstránení tejto biomasy sa zároveň odstráni aj kontaminant. 
Pri biosorpcii zohrávajú úlohu mechanizmy typu iónovej výmeny, 
chelatácie, adsorpcie, kryštalizácie a precipitácie na molekulách 
polysacharidov nachádzajúcich sa na povrchu bunkových stien 
a membrán. Aktívnym procesom je schopnosť organizmov hromadiť 
látky (bio)akumuláciou nie na povrchu buniek, ale vo vnútri buniek 
baktérií, húb alebo rastlín.  

 

2.2.1 Mikrobiologická biodegradácia kontaminantov 
 

Najdôležitejším princípom tohto procesu je využitie 
mikroorganizmov (hlavne baktérií) na rozloženie nebezpečných 
kontaminantov alebo ich premena na menej nebezpečné formy. 
Bioremediácia môže byť využitá pri environmentálnom probléme 
viacerými spôsobmi. Litchfield (1991) opísal päť všeobecných 
prístupov:  

- nadzemné bioreaktory  
- úprava pevnou fázou  
- kompostovanie  
- obrábanie pôdy v krajine  
- in situ úprava.  

 
Tieto bioprocesy široko pokrývajú obmeny v bioremediačných 
procedúrach, i keď je v tomto smere značná rozdielnosť 
v technológiách v každej jednej oblasti. Nadzemné bioreaktory sa 
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využívajú na ošetrovanie kvapalín (napr. v priemyselných tokoch, 
pumpovaním podzemných vôd), výparov (napr. odvzdušnených 
roztokov z kontaminovaných podzemných priestorov, či na továrenský 
vzduch) alebo pevných látok v kale (napr. vyhĺbené pôdy, kaly, alebo 
sedimenty; prípadne rastlinný materiál). Biologické procesy môžu byť 
zastavené mikroorganizmami alebo môžu byť napríklad adsorbované 
biofilmom, jednotlivo alebo v kombinácii.  

 
V niektorých dosť vzácnych prípadoch prírodné podmienky 

na kontaminovaných miestach poskytujú všetky esenciálne živiny 
v dostatočnom množstve pre organizmy, preto si táto bioremediácia 
nevyžaduje žiaden ľudský zásah a tento typ bioremediácie sa nazýva 
prirodzená bioremediácia („intrinsic bioremediation“). Oveľa 
častejšie sa však vyskytujú prípady, v ktorých je nevyhnutné 
zostavenie inžinierskeho systému na stimuláciu rastu a optimálneho 
priebehu biodegradačných reakcií mikroorganizmov, čo sa využíva 
pri inžinierskej bioremediácii („engineered bioremediation“). 
Najľahšie sa degradujú látky, ktoré sa nachádzajú pod povrchom, ako 
napr. ropné uhľovodíky. Pre prirodzenú bioremediáciu je kľúčovým 
bodom zloženie podzemnej vody počas ročných období, prítomnosť 
minerálov brániacich zmenám pH, a vysoká koncentrácia kyslíka, 
dusíka, síry alebo železitých iónov. Pre inžiniersku bioremediáciu je 
kľúčovým bodom priepustnosť (permeabilita) kvapalín podložia, 
rovnorodosť podložia a relatívne nízka zvyšková koncentrácia (menej 
ako 10 000 mg.kg-1 pevnej fázy) pre kontaminanty, ktoré nie sú 
vo vodnej fáze. Kým degradácia ropných uhľovodíkov si vyžaduje 
prítomnosť kyslíka, inžinierske bioremediačné systémy, ktoré sú 
používané nad zemou alebo nad hladinou vody, obsahujú vákuové 
pumpy, ktoré nahrádzajú vzduch a obsahujú kyslík, je zabezpečená 
dostatočná vlhkosť a niekedy aj špecifické živiny. Bioremediačné 
systémy pre podzemné vody a pôdy pod hladinou vody majú sadu 
zdrojov, ktoré zabezpečia cirkuláciu kyslíka a rozpustenie živín 
vo vode alebo vo vháňanom vzduchu. Niektoré postupy si nevyžadujú 
kontrolu kyslíkom ako je to napr. pri degradácii chlórovaných roztokov.  

 
Bioremediácia sa často robí na mieste, teda in situ. Na to, aby 

bol projekt označený ako bioremediácia in situ, je potrebné zahrnúť 
do neho aj mikroorganizmy. Ak by tu neboli prítomné, nedá sa vylúčiť 
možnosť, že kontaminant jednoducho nevyprchal (nevolatilizoval), 
nemigroval preč z miesta, nenasorboval sa na pôdu, alebo nezmenil 
formu prostredníctvom abiotických chemických reakcií. Zároveň musí 
byť laboratórnou skúškou potvrdené, že mikroorganizmy z tohto 
miesta majú potenciál premieňať (transformovať) kontaminanty 
v predpokladaných podmienkach znečisteného územia. 
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Dokumentácia bioremediácie in situ vzoriek pôdy a podzemnej vody 
zahŕňa popis chemických a mikrobiologických vlastností:  

 
- počet baktérií - mikroorganizmy sa často množia, keď 
rozkladajú kontaminanty, a preto zvýšený počet takýchto 
degradačných baktérií zvyčajne poukazuje na úspešnú 
bioremediáciu  
 
- počet prvokov - prvoky sa živia baktériami, preto ich nárast 
nasvedčuje, že úspešne beží bioremediácia  
 
- rýchlosť bakteriálnej aktivity - v testoch baktérie 
zo znečisteného územia degradujú kontaminanty veľmi rýchlo, 
čo poukazuje na remediáciu  
 
- adaptácia - baktérie z bioremediovanej oblasti dokážu 
metabolizovať polutant, kým baktérie z nekontaminovanej 
oblasti len veľmi slabo, prípadne vôbec nie  
 
- izotopy uhlíka - izotopový pomer anorganického uhlíka (oxid 
uhličitý, uhličitanový ión a podobné zlúčeniny) zo vzorky pôdy 
alebo vody ukážu, že kontaminant bol premenený 
na anorganický uhlík, čo je výrazný ukazovateľ úspešnej 
bioremediácie  
 
- metabolické vedľajšie produkty – zvýšená koncentrácia 
známych vedľajších produktov mikrobiálnej aktivity (napr. oxid 
uhličitý)  
 
- medziprodukty – prítomnosť metabolických medziproduktov 
kontaminantu buď jednoduchých foriem alebo ich neúplné 
degradačné formy  
 
- látky stimulujúce rast – ich vyčerpanie (napr. kyslíka) 
znamená aktivitu mikroorganizmov  
 
- pomer nerozložiteľných (nedegradovateľných) zložiek 
k rozložiteľným – zvýšenie tohto pomeru smerom k ťažko 
rozložiteľným látkam poukazuje na bioremediáciu.  

 
Pri výbere vhodného postupu bioremediácie daného územia 

pomáhajú modelové techniky, v ktorých sa sleduje správanie 
kontaminantov v podmienkach príbuzných znečistenej lokalite. Týmito 
modelmi sú:  
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- nasýtený prietokový model, ktorým sa zistí rýchlosť 
prietoku vody a rozpustených znečistenín cez nasýtenú 
(saturovanú) zónu 

- multifázový prietokový model, ktorý charakterizuje 
správanie sa kontaminantu na rozhraní vody a nevodného 
prostredia, alebo vody a vzduchu 

- geochemický model, ktorý analyzuje, ako je chemická 
forma kontaminantu kontrolovaná termodynamikou 
mnohých chemických a fyzikálnych reakcií, ktoré 
prebiehajú na podloží 

- model rýchlosti biologických reakcií, ktorý sleduje 
rýchlosť transformácie znečistenín mikroorganizmami.  

 
Pretože sa v prostredí vyskytujú viaceré komplexné procesy, 

ktoré sa vzájomne ovplyvňujú, vyžaduje sa využitie minimálne dvoch 
typov týchto modelov, aby sa mohlo kontaminované prostredie 
dostatočne zhodnotiť.  

 
Mikrobiologická premena organických znečistenín sa vyskytuje 

aj prirodzene v prostredí, pretože mikroorganizmy využívajú tieto látky 
pre svoj rast a reprodukciu. Organické látky poskytujú zdroj uhlíka, 
ktorý je jedným zo základných stavebných prvkov každej novej bunky, 
a zároveň dodávajú aj elektróny, ktorými môžu mikroorganizmy 
získavať energiu prostredníctvom oxidačno-redukčných reakcií. 
Kontaminant je teda elektrónovým donorom, ktorý dodáva živému 
organizmu elektrón na využitie molekulového kyslíka O2 (elektrónový 
akceptor), čo sa využíva napr. pri aeróbnej respirácii, teda pri dýchaní 
v prítomnosti kyslíka. Mnohé ďalšie mikroorganizmy sú schopné 
existovať aj bez prítomnosti kyslíka a energiu využívajú v procese 
anaeróbnej respirácie, kde úlohu kyslíka ako akceptora elektrónov 
z rozložených kontaminantov preberajú anorganické látky: dusičnany 
(NO3

-), sírany (SO4
2-), kovy ako FeIII, MnIV alebo dokonca aj oxid 

uhličitý (CO2). Vedľajšími produktmi anaeróbnej respirácie sú aj 
plynný dusík (N2), sulfán (sírovodík, H2S), redukované formy kovov, 
prípadne metán (CH4) - podľa toho, ktorá látka bola elektrónovým 
akceptorom. Baktérie dokážu z organických látok rozkladať aj 
napríklad polycyklické aromatické hydrokarbóny (PAHs) vďaka 
reakcii viaczložkových dioxygenáz, ktoré vytvárajú cis-dihydrodioly, 
látky rozložiteľné až na oxid uhličitý.  

 
Mikroorganizmy sú schopné v prítomnosti kyslíka tzv. 

fermentácie, teda procesu, v ktorom dokážu využitím organických 
látok (či už elektrónových donorov, ale aj akceptorov) premieňať 
zlúčeniny na fermentačné produkty (organické kyseliny a ich soli – 
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acetát, propionát, alkoholy - etanol, vodík a oxid uhličitý). 
Fermentačné produkty môžu byť ďalej rozkladané ďalšími druhmi 
baktérií, ktoré ich premenia až na oxid uhličitý, metán a vodu.  

 
Obmenou mikrobiálneho metabolizmu je redukčná 

dehalogenácia, ktorou môžu mikroorganizmy detoxifikovať 
halogenované organické znečisteniny (napr. chlórované rozpúšťadlá), 
kde mikróby katalyzujú nahradenie atómu halogénu (napr. chlóru) 
v kontaminante atómom vodíka. Ďalšími elektrónovými donormi môžu 
byť okrem vodíka aj nízkomolekulové organické zlúčeniny (napr. 
laktát, acetát, metanol, či glukóza) a hoci vo väčšine prípadov sa 
redukčnou dehalogenáciou nevytvára energia, bunka tak eliminuje 
halogénované zlúčeniny (najmä tie, ktoré obsahujú chlór ako halogén) 
ktoré predstavujú pomerne nebezpečnú toxickú látku.  

 

2.2.2 Bioodegradácia kontaminantov hubami 
 
Baktérie boli používané na bioremediáciu medzi prvými 

a na ich príklade boli predstavené základné princípy 
dekontaminačných postupov pomocou živých organizmov. Okrem 
baktérií, ktoré sa využívajú už takmer storočie na bioremediácie, 
predstavujú veľkú skupinu organizmov aj huby a rastliny. O úlohe húb 
v remediačných postupoch sa hovorí najmä v posledných 
desaťročiach a zaoberá sa nimi napríklad prehľadná publikácia Gadda 
z roku 2001, či Singha z roku 2006, ktorých úplná citácia je uvedená 
v zozname literatúry.  

 
Huby sú na Zemi približne 5 300 rokov a dokonca Armillaria 

gallica (pôv. Armillaria bulbosa) patrí medzi najdlhšie žijúce organizmy 
sveta. Sú to mikroskopické eukaryotické organizmy, ktoré rastú 
na rôznych substrátoch, a ich siete mycélií pokrývajú niekoľko 
hektárov lesnej pôdy, čím sa považujú za prirodzených 
ekosystémových inžinierov. Delia sa na plesne, kvasinky a vláknité 
huby a dokážu dekontaminovať odpady a odpadové vody. Niektoré sú 
veľmi tolerantné voči veľkým výkyvom koncentrácie vodíkových iónov 
a rastú nielen vo výrazne zásaditom, ale aj v pomerne dosť kyslom 
prostredí. Mnohé huby majú prevažnú časť buniek totipotentných, čo 
znamená, že celý organizmus môže byť obnovený nielen zo spór, ale 
aj z fragmentov hýf. Biodegradácia látok pomocou húb sa označuje 
pojmom mykodegradácia, a týmito látkami môžu byť rôzne druhy 
dreva, papiera, textilu, plastov, kože, či rôzne elektroizolačné 
materiály. Druhy, ktoré dokážu tolerovať stres, ako rody Mucor, 
Fusarium, Gliocladium, Penicillim a Trichoderma a rastú aj 
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v podmienkach nedostatku vody a živín, pri vysokých teplotách ako aj 
v neprítomnosti kyslíka, a preto sú vhodnými kandidátmi 
pre mykoremediáciu. Podobne aj niektoré vodné huby, najmä triedy 
Mastigomycetes, či niektoré Zygomycetes, Ascomycetes, 
Deuteromycetes, kvasinky a zopár z Basidiomycetes, ktoré sa 
nachádzajú či už vo vodách, alebo v morskom prostredí, môžu byť 
využívané pri mykoremediácii kontaminovaných povrchových, 
podzemných alebo odpadových vôd.  

 
Tieto organizmy sú vhodné na rozloženie dreva a teda lignínu, 

z ktorého sa spolu s hemicelulózou drevo prevažne skladá. Lignín je 
veľmi rozšírený a extrémne nerozpustný polymér, ktorý odoláva 
mikrobiálnej degradácii. Je to komplex aromatických heteropolymérov 
para-hydroxyfenylpropánových jednotiek, ktoré sú pospájané 
mnohými C‒O‒C a C‒C väzbami. Lignín predstavuje z bunkových 
stien  nahosemenných a krytosemenných rastlín 30 % pri mäkkom 
dreve (ihličnany) a 20 % pri ťažkom dreve (listnaté stromy) spolu 
s prítomnými polysacharidmi celulóza a hemicelulóza. Celulózové 
vlákna zabezpečujú pevnosť rastliny, a hemicelulóza sa viaže 
s lignínom krížovými väzbami. Podľa toho, aký typ dreva huby 
rozkladajú, sa delia na tri skupiny:  

 
- huby rozkladajúce mäkké drevo (tzv. „soft-rot“) – 

rozkladajú hlavné zložky dreva vrátane lignínu (napr. 
plesne triedy Ascomycetes, Allescheria, Graphium, 
Monodictys, Paecilomyces, Papulospora, Thielavia) 

 
- huby čiastočne rozkladajúce drevo (tzv. „brown-rot“) – 

rozkladajú celulózu a hemicelulózu, ponechávajú drobiaci 
sa hnedý zvyšok lignínu, ktorý je demetylovaný, čiastočne 
zoxidovaný a depolymerizovaný. Všetky tieto huby majú 
Fentonov typ katalytického systému, ktorý vytvára 
hydroxylové radikály napádajúce zložky dreva 
(Gloeophyllum trabeum, Coniophora puteana, Poria 
(Postia) placenta) 

 
- huby úplne rozkladajúce drevo (tzv. „white-rot“) – 

najúčinnejšie degradujú a mineralizujú lignín a uhľovodíky 
na oxid uhličitý a vodu, oveľa lepšie rozkladajú drevo 
listnatých drevín ako ihličnanov (Basidiomycetes, 
Ascomycetes).  

 
Gloeophyllum trabeum, ktorá patrí do druhej spomínanej skupiny, 
akumuluje kyselinu oxálovú (šťaveľovú), ktorou hydrolyzuje 
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polysacharidy, a ktorá je chelátorom pre Fentonov systém Fe(II)-H2O2, 
produkujúci hydroxylové radikály. Enzýmy, ktoré rozkladajú lignín, sú 
lignínperoxidáza (LiP), mangánperoxidáza (MnP), lakkáza a enzýmy 
tvoriace peroxid vodíka.  
 

Huby patria k druhom, ktoré dokážu rásť na pôdach 
s obsahom bifenylov a premieňať ich na vo vode rozpustnejšie 
hydroxylované formy, čo je zaujímavé z pohľadu syntetických 
polychlórovaných bifenylov (PCBs), ktoré sa v minulosti používali ako 
chladiace zmesi, a ktoré sú pomerne ťažko rozložiteľné v prírode, 
preto zostávajú aj v súčasnosti dosť veľkým problémom pre biotu. 
Nízkochlórované PCBs dokáže rozkladať napr. Aspergillus niger . 
Hydroxyláciu bifenylov vedci pozorovali aj v prípade ďalších 11 druhov 
húb vrátane Cunninghamella elegans, či kvasiniek Candida tropicalis. 
Mikrobiálnej degradácii pesticídov sa články venovali v období 
od sedemdesiatych po deväťdesiate roky minulého storočia, ale málo 
je známe o tejto degradácii v prípade kvasiniek a húb. Úplné 
rozloženie pesticídov môže prebiehať v Krebsovom cykle. 
Pri degradácii pesticídov využívajú huby dôležité biochemické reakcie, 
ktorými sú alkylácia, dealkylácia, hydrolýza amidu alebo esteru, 
dehalogenácia, dehydrogenácia, hydroxylácia, štiepenie éteru, 
aromatického kruhu, oxidácia, redukcia, kondenzácia a tvorba 
konjugátov.  

 
Ďalšou organickou látkou je polyetylén, ktorý má veľkú 

molekulovú hmotnosť (od 4 000 do 28 000), a ktorý môže byť 
rozložený pomocou Penicillium simplicissimum YK. Podobne existujú 
kmene Mucor rouxii a Aspergillus flavus, ktoré dokážu túto látku 
rozkladať. Kyseliny, ktoré produkujú Aspergillus niger a Mycelia 
sterilia, dokážu zvýšiť pórovitosť cementu ako aj vylúhovanie (stratu) 
vápnika z neho (tzv. „leaching“). To je len pár príkladov z využitia húb 
na biodegradáciu syntetických organických látok. Táto oblasť je 
v súčasnosti popri baktériách a rastlinách vedcami intenzívne 
študovaná na celom svete.  

 
Výhodou húb je ich zloženie bunkových stien, v ktorej sa 

nachádzajú popri proteínoch a lipidoch aj polysacharidy (najmä chitín, 
chitosan, glukán), ktoré sú veľmi dobrými sorbentami pre nabité 
ióny kovov a slúžia pri dekontaminácii prostredia. Bunková stena 
kvasiniek je tiež bohatá na polysacharidy, ale len prevažne na glukány 
a vonkajšia vrstva obsahuje manoproteíny (bielkoviny, na ktorých je 
naviazaný sacharid manóza). Iónové výmeny prebiehajú na záporne 
a kladne nabitých skupinách – karboxylovej, sulfátovej, fosfátovej, 
hydroxylovej, amino a imino skupine, sulfonáte, imidazole, tiolovej 
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alebo karbonylovej skupine, tioéteru a ďalších skupín. Iónové výmeny 
sa uplatňujú pri bioremediácii roztoku kontaminovaného kovovými 
iónmi.  

 
Prepojením húb s rastlinnou ríšou je symbiotické spoločenstvo 

– mykoríza, ktoré predstavujú pôdne huby a rastlinné korene 
prirodzene sa vyskytujúce v životnom prostredí. Ich symbióza je 
založená na tom, že externé mycélium huby dodáva živiny 
pochádzajúce z pôdy koreňom rastliny, s ktorou je v symbióze. 
Mykorízy možno rozdeliť na dva typy:  

  
- vezikulárno-arbuskulárna mykoríza (VAM) – najstarší typ 

spoločenstva a osídlenia rastlín pre využitie fosfátu, patria 
sem 2/3 známych spoločenstiev, kolonizujú korene 
na pôdach kontaminovaných ropou, uhoľným odpadom, či 
kovmi 

 
- ektomykorízne huby (ECM) – tieto huby sú viac 

špecializované na získavanie živín, tiež sa tieto huby 
nazývajú aj extrémofily pre ich výskyt v extrémnych 
habitátoch vrátane napr. vysokej alebo nízkej teploty, pH, 
koncentrácie solí a kovov, či sucha. Patrí sem napr. 
Pisolithus tinctorius, či dominantná erikoidná mykorízna 
huba Hymenoscyphus ericae, ktorá je v spoločenstve 
s Calluna vulgaris, a dominujú v oblastiach znečistených 
kovmi.  

 
Huby typu ECM produkujú rôzne enzýmy, ktoré degradujú viaceré 
organické zložky pôdy. Hydrolytické enzýmy (proteinázy a peptidázy) 
mobilizujú dusík z organickej hmoty v niektorých erikoidných 
a ektomykoríznych húb. Ďalšie enzýmy týchto húb sú amyláza, 
želatínáza, lipáza a ureáza, niektoré ECM huby majú zvýšené hladiny 
celulázy, fosfatázy, peroxidázy, či proteinázy. Huby typu VAM 
vytvárajú xylanázy, manázy a ďalšie glykanázové komplexy a môžu 
sa zúčastňovať čiastočnej degradácie nebezpečných látok. ECM huby 
sú na prítomnosť kovov citlivé v čistých pevných a kvapalných 
kultúrach, ale VAM huby znižujú koncentrácie Cd, Mn a Zn v listoch 
hosťujúcej rastliny v oblastiach kovmi znečistených pôd. 
Podľa koncentrácie kovov v pôde môžu byť semenáčiky Pinus a Pices 
ochránené pred toxicitou kovmi prostredníctvom ECM huby Suillus 
luteus. Huby typu ECM vyrábajú vo vakuolách polyfosfáty, ktoré 
v komplexe s katiónmi vytvárajú nerozspustné granule, čo sa javí ako 
spôsob vnútrobunkovej (intracelulárnej) detoxifikácie kovov hubami. 
Huby typu VAM produkujú glomalín – nerozpustný glykoproteín, ktorý 
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sekvestruje (vychytáva) potenciálne toxické prvky ako Cu, Cd, Pb 
a Mn a účinkuje ako biostabilizér pre remediáciu znečistených pôd.  

 

2.2.3 Bioodegradácia kontaminantov rastlinami 
 

Popri organických látkach sa v životnom prostredí vyskytujú aj 
kovy, ktoré nemôžu byť na rozdiel od organických látok ďalej 
rozložené, preto sa v tejto kapitole bude viac rozoberať schopnosť 
rastlín elmininovať ich zo znečisteného prostredia. Kovy pochádzajú 
z priemyslu od oceliarní až po farmaceutický priemysel a mikro-
organizmy ich nemôžu ďalej už degradovať, môžu však meniť ich 
reaktivitu a mobilitu. Mikroorganizmy a huby vyrábajú kyseliny, ktoré 
extrahujú kovy (napr. Cu) z nízko kvalitných rúd, alebo tiež môžu 
demobilizovať kovy ich vyzrážaním (precipitáciou). Kovy nielen že 
pretrvávajú v životnom prostredí, ale sú okrem ich esenciálnosti aj 
toxické pre biotu. Z organizmov, ktoré sú vhodné na remediáciu kovmi 
znečisteného územia, treba spomenúť aj rastliny, ktoré dokážu 
akumulovať tieto prvky v sebe, čo predstavuje veľmi sľubný spôsob 
dekontaminácie vo forme fytoremediácie, ktorá je pomerne 
ekonomicky výhodná.  

 
Látky, ktoré sa nachádzajú v životnom prostredí vo zvýšenej 

miere kvôli antropogénnej činnosti, môžu byť pre rastliny toxické. 
Na testovanie ich účinkov v prostredí sa používajú testy 
na suchozemských rastlinách, ktoré sú väčšinou vo vývoji. Návodom 
pre tieto ekotoxikologické testy priemyselných polutantov sú 
požiadavky z tzv. 6. Dodatku Európskej komisie pre testy na prvej 
úrovni (Official Journal CEC L259 of 15.10.1979) a vypracovanie 
a zavedenie nových noriem OECD pre túto oblasť (OECD 1984, 
2006). Laboratórne testy pomáhajú zhodnotiť účinok kontaminantov 
na rastliny a nájsť vhodné spôsoby remediácie znečistenej lokality.  

 
Nielen pri nedostatku stopových prvkov (teda kovov), ale aj 

pri ich nadbytku dochádza v rastlinách k narušeniu metabolizmu. 
Vo všeobecnosti platí, že rastliny sú odolnejšie voči zvýšenej 
koncentrácii, než voči nedostatku určitého prvku. Toxické prvky môžu 
v rastlinách vyvolávať nasledovné reakcie:  

 
1) zmeny v priepustnosti (permeabilite) bunkovej membrány 

(Cd, Cu, Hg, Pb) 
2) reakciu katiónov s tiolovými skupinami (Ag, Hg, Pb) 
3) kompetíciu o väzobné miesto s esenciálnymi prvkami (As, 

Se, Cd) 
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4) afinitu k reakcii s fosfátovými skupinami a aktívnymi 
skupinami adenozyldifosfátu (ADP) alebo adenozíntrifosfátu 
(ATP) (všetky ťažké kovy) 

5) náhradu esenciálnych prvkov (Se nahrádza síru) 
6) naviazanie sa na miesta pre esenciálne skupiny akými sú 

fosfáty a dusičnany (zlúčeniny arzénu – arzeničnany, selénu 
– selénany).  

 
Toxicita arzeničnanov a selénanov môže byť výrazne znížená 

v prítomnosti nadbytku fosfátu alebo síranu. Metaloorganické 
zlúčeniny As a Se môžu byť toxickejšie alebo menej toxické ako 
kovové ióny. Niektoré zložky, akými sú napríklad kyslíkaté katióny 
kovov, môžu byť toxickejšie ako ich čisté katióny. Toxicita kovových 
prvkov na rastliny dobre koreluje s elektronegativitou bivalentných 
iónov kovov (teda kovov v oxidačnom stupni +2), rozpustnosťou 
sulfidových produktov, stabilitou chelátov a bioprístupnosťou kovov. 
Pre vyššie rastliny aj pre niektoré mikroorganizmy sú za najtoxickejšie 
kovy považované Hg, Cu, Ni, Pb, Co a Cd, a pravdepodobne aj Ag, 
Be a Sn.  

 
Jednou z foriem bioremediácie je využitie rastlín ako 

predstaviteľov živých organizmov v procese fytoremediácie. Využíva 
sa v nej rastlinná schopnosť hyperakumulácie väčšieho množstva 
kovov, ktoré sa následne ukladajú do rastlinných pletív a orgánov. 
Táto vlastnosť je druhovo špecifická a častokrát sa vyvinula ako 
dôsledok selekčného tlaku na územiach, ktoré sú dlhodobo 
kontaminované príslušným kovom. V procese fytoremediácie sa 
využívajú hlavne rýchlorastúce druhy rastlín, spomedzi ktorých treba 
spomenúť napr. zástupcov čeľade Salicaceae. Tieto rastliny rastú 
veľmi intenzívne, dosahujú značnú biomasu a následne vysokú 
rýchlosť transpirácie, ktorou rýchlo a účinne extrahujú anorganické 
a organické látky z prostredia procesom fytoextrakcie. Prijaté látky sa 
uložia do pletív, alebo sa metabolizujú na netoxické látky. Kovy 
hromadiace sa v pletivách rastlín týmto spôsobom, môžu byť z rastlín 
recyklované, čím sa znečistené územie (pôda alebo voda) bezpečne 
a komplexne dekontaminuje. Fytoextrakcia patrí k spôsobom 
ekonomicky veľmi výhodným.  

 
Na rastliny do veľkej miery preto pôsobia okrem rôznych 

ďalších faktorov aj pôdne faktory. V súčasnosti zaberajú kyslé pôdy 
vyše 40 % celkovej výmery poľnohospodársky využívanej pôdy sveta. 
Tento podiel sa vďaka intenzívnej antropogénnej činnosti neustále 
zvyšuje predovšetkým v rozvojových krajinách Afriky a Južnej 
Ameriky. Pri okyslení pôdy sa zvyšuje koncentrácia iónov vodíka, 
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hliníka a mangánu, a znižuje sa koncentrácia (a teda biodostupnosť) 
esenciálnych prvkov pre rastliny, ktorými sú horčík a vápnik. Tiež sa 
znižuje rozpustnosť fosfátu a molybdénu a tzv. stresom suchom sa 
inhibuje aj príjem vody. Podiel uvedených faktorov na celkovom 
negatívnom účinku na rastliny závisí od genotypu rastliny, typu pôdy 
a jej pH hodnoty, ako aj od ďalších pôdnych a klimatických 
podmienok. Najviac sú postihnuté lesné ekosystémy tropických 
oblastí, pretože pre viac ako 70 % kyslých pôd týchto oblastí Ameriky 
je charakteristická toxicita hliníka, ako aj nedostatok esenciálneho 
dusíka, vápnika, horčíka a fosforu. V dôsledku znečisťovania 
atmosféry plynnými imisiami (najmä oxidom siričitým) dochádza 
k zakysľovaniu pôd aj v severných oblastiach Európy a Ameriky. 
Mnohé ióny kovov sú menej rozpustné v alkalických pôdach. Takéto 
pôdy sa nachádzajú v polosuchých a suchých klimatických 
podmienkach, sú známe vysokým obsahom CaCO3 v hornom 
horizonte pôdy a typickým je nedostatok esenciálneho Fe, Zn a P, 
prípadne aj Mn, čo môže limitovať rast rastlín. Pôdy s vysokým 
obsahom ťažkých kovov sú v oblastiach výskytu rúd ťažkých kovov 
(Zn, Pb, Ni, Co, Cr a Cu). Prítomnosť Mn, Mg, Cd a Se zvyšuje 
uvoľňovanie vyššieho množstva kovov, ktoré potom toxicky pôsobia 
na rastliny. Rod kozinec (Astragalus) toleruje vo svojich pletivách 
veľmi vysoké koncentrácie Se, ktoré sa po translokácii do semena 
pohybujú okolo 10 % jeho sušiny. V súvislosti s pôdou treba 
spomenúť aj spoločenstvo húb s koreňovým systémom rastlín 
(mykoríza), ktoré sa bežne v prírode vyskytuje a vzájomne interaguje 
– arbuskulárne a vezikulárno-arbuskulárne huby, a ktoré 
v bioremediáciach tiež zohrávajú dôležitú úlohu. Rastliny uvoľňujú 
z koreňov anorganické aj organické látky (tzv. exudáty) s cieľom 
získať živiny z blízkeho okolia, látky, ktoré uvoľňujú naviazané prvky 
do roztoku a stávajú sa tak bioprístupné pre rastlinu, čo je prospešné 
aj pre mikroorganizmy, ktoré žijú v blízkosti koreňov rastlín. 
Nevýhodou je, že tieto látky zvyšujú rozpustnosť aj toxických látok 
v rizosfére.  

 
Niektoré cievnaté rastliny si môžu v rámci genotypu vyvinúť 

v priebehu pár rokov toleranciu ku kovom. Získaná tolerancia môže 
byť fenotypového, ale aj genotypového pôvodu. Takúto toleranciu 
preukazujú najčastejšie sa vyskytujúce čelade vyšších rastlín: 
klinčekovité (Caryophyllaceae), kapustovité (krížokveté) (Cruciferae), 
šachorovité (Cyperaceae), lipnicovité (Gramineae), bôbovité 
(motýľokveté) (Leguminosae) a mrlíkovité (Chenopodiaceae). 
Niektoré rastliny sú schopné tolerovať stres vyvolaný ťažkými kovmi a 
označujú sa pojmom akumulátory. Môže sa v nich nachádzať 
približne 5 000 mg Al.l-1 listovej šťavy, kým pri rastlinách, ktoré sa 
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vyhýbajú stresu z kovov (exklúdery) obsahujú za rovnakých 
rastových podmienok len 10-50 mg Al.l-1 listovej šťavy. 
K akumulátorom patrí pomerne málo kultúrnych plodín, z ktorých 
zaujímavým je napríklad čajovník, ktorý pre svoj optimálny rast 
vyžaduje prítomnosť Al v pôde. Obsah hliníka sa totiž v starých listoch 
pohybuje okolo koncentrácie 30 mg.g-1 sušiny. Rastliny sa môžu 
brániť stresu vyvolaného ťažkými kovmi rôznymi spôsobmi – môžu 
vytvárať štruktúrne aj metabolické bariéry, alebo brániť vstupu 
toxických prvkov do koreňa a koreňových buniek (napr. zvýšeným 
vylučovaním slizu – mucigelu na povrchu koreňa), môžu vylučovať 
chelátotvorné organické kyseliny (napr. kyselinu citrónovú, či malát) 
do pôdy, alebo na úrovni bunky stimulovať syntézu 
makromolekulových zlúčenín (napr. fytochelatínov, či metalotionínov), 
čím dochádza k naviazaniu kovov na tieto molekuly, ktoré sú potom 
transportované do vakuol, čím sa detoxifikuje cytoplazma bunky 
od týchto kovov. Posledný uvedený spôsob detoxifikácie je 
pri rastlinách častý nielen v prítomnosti kovov, ale aj solí. Kovy môžu 
byť ďalej prenášané do listov a vylučované cez hydatódy na povrch 
listov, čím sa rastlina môže úplne zbaviť prítomnosti týchto prvkov. 
Jedným z mechanizmov tolerancie voči toxickým prvkom je aj ich 
zabudovanie do organických molekúl (biotransformácia), prípadne 
už spomínaná syntéza fytochelatínov a následný transport do vakuol, 
kde ióny v kyslom prostredí vakuoly disociujú a uvoľňujú sa z peptidu, 
ktorý sa po disociácii kovu vráti do cytosolu, aby sa na neho mohol 
naviazať ďalší toxický prvok. Uvoľnené kovy sú vo vakuole 
inaktivované vysokou koncentráciou organických kyselín. 
Na podobnom princípe funguje aj konjugácia toxického kovu 
s glutatiónom, ktorý vstupuje do vakuoly špecifickými vakuolárnymi 
GS-X pumpami. 

 
Fytoextrakcia s pomocou využitia chelátotvorných látok má 

svoje obmedzenia spôsobené nízkou rozpustnosťou kovov, ich 
bioprístupnosťou a malou translokáciou kovov z koreňov do výhonkov. 
Kým samotné cheláty štatisticky významne zvyšujú koncentráciu 
kovov v roztokoch, príjem chelátovaných kovov rastlinami sa výrazne 
líši v závislosti od konkrétneho kovu, chelátu, a kombinácie rastliny 
spolu s pôdnymi podmienkami. Nezvyčajné pridanie chelátov môže 
zabrániť úspešnej fytoextrakcii a spôsobiť negatívny účinok na životné 
prostredie. Táto oblasť remediácií je v súčasnosti veľmi sledovaná 
a študovaná, pretože je potrebné nájsť environmentálne vhodné 
a ekonomicky výhodné chelátotvorné látky, aby sa tento proces mohol 
vo fytoextrakcii chelátmi optimalizovať na konkrétne podmienky 
prostredia.  
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Na základe fyzikálnych a biologických pochodov, ktoré 
fytoremediácia zahŕňa, môže byť rozdelená na niekoľko podtypov.  

 
- fytohydraulická  
- fytodegradačná 
- fytoextrakčná 
- fytostabilizačná 
- fytovolatilizačná 
- rizodegradácia 
- rizofiltrácia.  

 
Tieto technológie založené na prítomnosti rastlín sú alternatívnou 
remediačnou metódou vhodnou pre miesta s nízkou alebo miernou 
kontamináciou pôdy na veľkej ploche, alebo pre miesta s veľkým 
objemom podzemnej vody s nízkou hladinou kontaminácie. 
Podľa toho, či ide o remediáciu vody alebo pôdy, možno tieto postupy 
rozdeliť aj na:  
 

- systémy pre remediáciu, úpravu a kontrolu vody 
(hydraulické bariéry, vegetačné pokrývky, umelé vodné zdrže 
a mokrade, rizofiltrácia) 

- systémy pre remediáciu pôdy (fytoextrakcia, fytostabilizácia, 
fytostimulácia, fytovolatilizácia, fytotransformácia).  

 
Pri fytoextrakcii sa využívajú rastlinné hyperakumulátory, 

ktoré dokážu akumulovať kovy v rastline a transportovať ich 
do nadzemných častí bez toho, aby sa ich prítomnosť v rastline 
negatívne odrazila na raste organizmu. Hyperakumulátory sú 
rastliny, ktorým neprekáža vysoká koncentrácia kovov v pôde, 
produkujú dostatočné množstvo biomasy a dokážu hromadiť kovy 
z okolia v rastlinných pletivách bez toho, aby to negatívne vplývalo 
na ich život. Hyperakumulátor je napr. taká rastlina, ktorá v listoch 
a stonkách obsahuje viac ako 0,1 % Ni, Co, Cu, Cr, či Pb a viac ako 
1 % Zn zo sušiny bez ohľadu na koncentráciu kovov v pôde (napr. 
Agrostis stolonifera – psinček výbežkatý, Minuartia verna – kurička 
jarná, rody Alyssum a Thlaspi, Sebertia acuminata, Armeria maritima 
– trávnička prímorská, atď.). Niekedy však rastliny nedokážu 
prirodzene translokovať toxické prvky do nadzemných častí, a preto 
sa pridávajú chelatačné činidlá, ktoré zvýšia biodostupnosť a uľahčia 
presun kovu. Týmito látkami môžu byť kyselina 
etyléndiamíntetraoctová (EDTA) alebo kyselina etyléndiamín-
disukcinylová (EDDS). Pridávanie týchto látok v životnom prostredí 
však zvyšuje rozpustnosť kovov, ktoré sú chelatované a môžu tak 
ľahko prenikať do podzemných vôd. Aj salinita zvyšuje pri niektorých 
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rastlinách translokáciu kovov smerom do listov, čo sa zistilo pri olove 
v rastlinách Aster tripolium a Plantago maritima. V praxi sa vysadia 
vybrané rastliny na kontaminovanú plochu a po akumulácii sa rastliny 
zozbierajú, a tepelne, mikrobiálne alebo chemicky spracujú. Výhodou 
fytoextrakcie je možnosť ekonomického znovuzískania kovov 
z rastlinnej biomasy, či skládkovanie takej biomasy. Podtypom 
fytoextrakcie, ktorou sa odstraňujú rastlinami práve anorganické látky 
s nízkym alebo miernym znečistením prostredia kovmi, je fytoťažba 
(„phytomining“). Táto extrakcia je vhodná pre komerčné získavanie 
kovov (najmä Ni a Au) z pôd alebo rúd. Pre použitie fytoťažby je 
dôležité, aby boli kovy v pôde v bioprístupnej forme, pretože vo 
všeobecnosti sú kovy absorbované z pôdy na miestach iónovej 
výmeny, ktoré sú v rovnováhe s kovmi v pôdnych roztokoch 
a prístupné pre príjem rastlinami. Kovy, ktoré existujú v inej ako 
kremičitanovej (silikátovej) forme – napr. kovy naviazané na organickú 
matricu pôdy, oxidy, hydroxidy, či uhličitany – sú menej bioprístupné 
(menej rozpustné). Ich rozpustnosť sa čiastočne alebo úplne zvýši 
pridaním látok, ktoré mobilizujú kovy (napr. organické kyseliny, 
syntetické cheláty, či látok s obsahom síry). V súčasnosti sa využívajú 
dve fytoextrakčné stratégie: kontinuálna alebo prirodzená 
fytoextrakcia a chemicky vyvolaná fytoextrakcia. Využívajú sa 
pôvodné divé typy rastlinných hyperakumulátorov alebo geneticky 
upravené hyperakumulátory na zber rastlinných pletív (zvyčajne 
výhonkov) so zvýšeným množstvom kovov. Druhý prístup využíva 
prídavok látok, ktoré zvýšia prístupnosť kovov a ich príjem rastlín 
s veľkou biomasou.  

 
Ďalší spôsob vychytávania znečistenín z pôdy, ich premena 

na prchavé zlúčeniny a následné odparenie do atmosféry predstavuje 
fytovolatilizácia. Aj niektoré mikroorganizmy dokážu s pomocou 
enzýmov redukovať ortuťnaté ióny na kovovú ortuť, ktorá je plynná 
a rozptýli sa do okolia. Do genómu rastlín Arabidopsis thaliana 
a Lyriodendron tulipifera vniesli vedci gén, ktorý kóduje reduktázu 
ortuti, čo zvýšilo odolnosť rastlín voči vyššej koncentrácii Hg2+ 
v rastlinných pletivách a súčasne sa väčšina ortuti premenilo 
na elementárny prvok, ktorý sa rozptýlil do atmosféry. Podobná 
metóda sa použila pri odstránení selénu. Pri fytovolatilizácii sa však 
musí dbať aj na opatrenia, ktoré zamedzia nekontrolovanému rozptylu 
plynných splodín.  
 

Na čistenie podzemných, povrchových alebo odpadových vôd 
s nízkymi koncentráciami kovov sa vyžíva rizofiltrácia a rastliny môžu 
byť aj suchozemské aj vodné, ale v princípe také, ktoré dokážu 
akumulovať a vyzrážavať kovy z tečúcej vody do koreňov. 



Molnárová, M.                     2 Dekontaminácia xenobiotík a fytoremediácie 

97 

Znečisťujúce látky nemusia byť transportované do výhonku, čo je 
výhodou tejto remediačnej techniky, a zároveň sa nemusia používať 
len hyperakumulátory. Pre rizofiltráciu sú vhodné korene kapusty 
sitinovej (Brassica juncea) alebo slnečnice ročnej (Helianthus 
annuus), ktoré sa osvedčili pri odstraňovaní rádionuklidov, ako aj 
kukurica, slnečnica a ryža pre akumuláciu ťažkých kovov. Je možné, 
že v budúcnosti sa využitie rastlín na rizofiltráciu rozšíria zo skupiny 
kovov aj na organické látky.  

 
Na pôdy silne znečistené kovmi sa využíva fytostabilizácia, 

pretože fytoextrakcia týchto pôd by trvala veľmi dlho (aj niekoľko 
desiatok tisíc rokov). Týka sa to napr. háld, či odkalísk. Ako rastliny sa 
vysádzajú rýchlo rastúce druhy (napr. kŕmne), ktoré sú odolné 
voči suchu, schopné rásť na pôdach s vysokou koncentráciou kovov 
a nízkym obsahom živín a akumulovať alebo vyzrážavať kovy 
v koreňovej zóne. Kovy môžu byť redukované (napr. z CrVI na CrIII), 
premenené na nerozpustnú formu (napr. olovo naviazané 
na fosforečnany), alebo zabudované do rastlinných štruktúr. Cieľom 
tejto metódy je výrazné obmedzenie prenosu znečistenín do okolia.  

 
Ak sa rastliny využívajú na premenu kontaminantov 

na netoxické látky priamo v pôde, označuje sa tento postup ako 
fytostimulácia (bioremediácia uľahčená rastlinami) alebo sa tiež 
označuje pojmom fytodegradácia. Rastlina uvoľňuje z rizosféry rôzne 
látky vrátane enzýmov, ktoré uľahčia degradáciu organických látok 
mikroorganizmami a hubami žijúcimi v blízkosti koreňov. Podmienkou 
tejto remediácie je, aby produktom metabolizmu bola látka, ktorá je 
netoxická nielen pre rastliny, ale pre celú biotu. Ak je daná organická 
látka akumulovaná a metabolizovaná v rastline, označuje sa tento 
proces ako fytotransformácia.  

 
Na kontrolu hladiny spodných vôd pomocou koreňových 

systémov rastlín sa využíva tzv. hydraulická kontrola 
(fytohydraulická remediácia).  

 
Rastliny, ktoré majú byť využité pri fytoremediáciách, by mali 

mať nasledovné vlastnosti:  
 

- toleranciu ku kovu (kovom) v pôde 
- adaptované na pôdu a klimatické podmienky 
- priestorovo uspôsobené korene na distribúciu 

škodliviny (polutantu) 
- veľkú biomasu 
- vysokú schopnosť hromadenia (akumulácie) kovu.  
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Výhodou rastlinných hyperakumulátorov kovov vrátane vysokého 
bioakumulačného faktoru, ktorý je zvyčajne vyšší ako 1 
a v niektorých prípadoch dosahuje hodnotu 50-100, je aj vysoký 
translokačný koeficient (pomer koncentrácie kovov vo výhonkoch 
ku ich koncentrácii v koreňoch je väčší ako 1) a hypertolerancia 
voči kovom v médiu a v rastlinných bunkách. Hypertolerancia je braná 
do úvahy v prípadoch zvolenia druhov pre fytoextrakciu kovov 
v miestach, kde sa kovy nachádzajú vo vysokých koncentráciách 
a kde tieto koncentrácie sú fytotoxické pre rastliny, ktoré nepatria 
k hyperakumulátorom. Niektoré divé hyperakumulátory však majú 
svoje obmedzenia pri ich využití, pretože rastú veľmi pomaly, majú 
nízku biomasu a niektoré z nich dokonca vytvárajú len malé rozety 
(ružice). Do tejto skupiny však nepatria niektoré hyperakumulátory Ni 
(napr. Berhkeya coddii). I keď nízka biomasa sa môže vyrovnať 
výraznou akumuláciou kovov vo výhonkoch, rastliny s malou 
biomasou sa mechanicky veľmi ťažko zberajú. Dôležitejšie je však to, 
že mnohé rastliny sú endemitmi, ktoré sú viazané na špecifickú pôdy 
a klimatické podmienky a veľmi ťažko súťažia s pôvodnými druhmi, 
ktoré sa nachádzajú v ich prirodzenom habitáte. Prevažná väčšina 
prírodných fytoextrakcií je zameraná na Ni, Zn a Cd. V optimálnych 
podmienkach v laboratórnych a poľných pokusov majú Berkheya 
coddii, Sedum alfredii a ekotyp z Gangy Thlaspi caerulescens veľký 
potenciál extrahovať z pôdy Ni, Zn a Cd. Vzhľadom na uvedené 
obmedzenia prírodných hyperakumulátorov sa preto javia geneticky 
upravené hyperakumulátory ako vhodnejšie rastliny pre fytoextrakciu, 
ale pre zvýšenú pozornosť verejnosti pri geneticky upravených 
organizmoch (GMO) sa kultivácia týchto transgénnych rastlín zatiaľ 
nerealizovala, pretože je veľmi pravdepodobné, že ju budú regulačné 
opatrenia vetovať pri ich využívaní. Alternatívou je vyselektovať druhy 
s využitím ich genetickej diverzity ako je to v prípade dvoch veľmi 
účinných hyperakumulátorov Ni – Alyssum murale a Alysuum 
corsicum.  

 
Výhody fytoremediácie v porovnaní s ostatnými bioreme-

diáciami sú: 1) minimálne narušenie životného prostredia počas 
fytoremediácie, 2) možnosť využiť túto metódu nielen na kovy 
a rádionuklidy, ale aj na ďalšie znečisťujúce látky (organické látky ako 
napr. BTEX, PAHs, PCBs), 3) nižšia tvorba sekundárnych odpadov, 4) 
rozloženie organických látok až na netoxický oxid uhličitý a vodu, 5) 
ekonomicky výhodné pre veľké plochy pôdy alebo veľké objemy vody 
s nízkymi koncentráciami polutantov, 6) využiteľnosť vrchnej časti 
pôdy po remediácii aj na poľnohospodárske účely, 7) nevzniká nový 
druh odpadu (pôda) po odstránení kontaminantov z miesta, a 8) 
rastliny bránia rozšíreniu kontaminantov do okolia ich zachytením 
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v podzemných vodách. Nevýhodami fytoremediácie sú: 1) vyžaduje 
si pomerne dlhý čas, 2) účinnosť tejto remediácie je viazaná len 
na hornú časť pôdy do hĺbky približne 1 m a na podzemnú vodu blízko 
zemského povrchu, 3) klimatické a hydrologické podmienky vplývajú 
na rýchlosť rastu použitých rastlín, 4) zabránenie zaplaveniu alebo 
erózii povrchu určeného na fytoremediáciu, 5) ak sa použijú rastliny, 
ktoré slúžia ako potrava živočíchov, akumulované znečisteniny v nich 
sa môžu dostať do potravinového reťazca, a 6) niekedy je potrebné 
dodať pôdu.  

2.2.3.1 Fytoremediácia pomocou chelátov 

 
V prípadoch, keď je mobilita a fytoprístupnosť kovov v pôde 

extrémne nízka, pridávajú sa syntetické cheláty alebo organické 
kyseliny do pôdy, aby sa zvýšila rozpustnosť kovov, ich difúzia 
k povrchu koreňov a translokácia z koreňov do nadzemných častí 
rastlín. Týmito látkami sú syntetické cheláty (napr. EDTA, CDTA, 
DTPA, EGTA, EDDHA, HEDTA, NTA) alebo organické kyseliny (napr. 
kyselina citrónová, kyselina oxálová (šťaveľová), kyselina 
jablčná (malát)), ktoré sa využívajú na fytoextrakciu kovov, ktorými sú 
napr. Pb, Cu, Zn, Cd, či Cr. Vo všeobecnosti sú organické kyseliny 
menej účinné ako syntetické cheláty pri mobilizácii alebo vyvolaní 
fytoextrakcie ťažkých kovov (Pb, Cu, Zn alebo Cd). Výnimku tvorí 
kyselina citrónová, ktorá veľmi účinne zvyšuje hyperakumuláciu 
uránu rastlinami. Fytoťažba vzácnych kovov sa tu nebude bližšie 
rozoberať, i keď je tiež študovaná.  

 
V príjme kovov rastlinami sú zahrnuté štyri hlavné procesy: 

desorpcia kovu z pôdnych častíc, transport rozpustného kovu 
k povrchu koreňov prostredníctvom difúzie alebo prúdením hmoty, 
príjem kovu koreňmi a translokácia kovu z koreňov do nadzemných 
častí rastlín. Všetky uvedené pochody môžu byť ovplyvnené pridaním 
chelátov. Po pridaní chelátov do pôdy vytvoria rozpustné komplexy 
s kovmi v pôdnom roztoku a mobilizujú kovy z pevnej fázy. Cheláty 
existujú vo voľnej forme bez naviazania kovu veľmi vzácne. Princíp 
chelatácie kovu chelátotvorným činidlom je znázornený na obr. 1, kde 
sa kladne nabité ióny kovu viažu (akoby uchopia do svorky) dvomi 
alebo viacerými koordinačnými väzbami na záporne nabité 
karboxylové skupiny chelátu.  
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Obr.1: Príklad chelatácie kovového iónu chelátotvorným činidlom EDTA 
(zdroj: http://www.ntskeptics.org/1994/1994january/january1994.htm, dňa 
9.10.2011).  

 
Nevýhodou použitia chelátov v životnom prostredí sú vedľajšie 

účinky na rastlinnú a pôdnu biotu, či vyextrahovanie kovov 
z podzemných vôd. Na rastlinách sa negatívny účinok prejavuje na ich 
raste, listovej nekróze, vädnutí a opadávaní listov, vysychaní 
výhonkov, znížení vyparovania (transpirácie) a zníženej tvorby 
biomasy.  
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VÝKLADOVÝ SLOVNÍK  
 
akumulátory – rastliny, ktoré sú schopné rásť v prostredí 
so zvýšeným obsahom ťažkých kovov a hromadiť (akumulovať) ich 
vo vysokých koncentráciách vo svojich pletivách bez toho, aby kovy 
na ne pôsobili toxicky.  
 
biomasa - substancia biologického pôvodu, ktorá zahŕňa rastlinnú 
biomasu pestovanú na pôde, hydroponicky alebo vo vode, živočíšnu 
biomasu, vedľajšie organické produkty a organické odpady.  
 
bioremediácia – proces očistenia prostredia (dekontaminácia) živými 
organizmami.  
 
exklúdery – rastliny, ktoré sa vyhýbajú stresu vyvolaného kovom.  
 
fotovoltaický (solárny, slnečný) článok – článok, ktorý premieňa 
slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu, keď napätie v článku 
vzniká po dopade lúča svetla (fotónov) na rozhranie dvoch rôznych 
polovodičov.  
 
fytoextrakcia – schopnosť rastlín účinne extrahovať anorganické ako 
aj organické látky z prostredia.  
 
fytoremediácia – využitie rastlín na ošetrenie kontaminovaného 
územia (anorganickými alebo organickými látkami) vrátane pôdy, kalu, 
sedimentu, povrchovej a podzemnej vody, či ovzdušia.  
 
hydatódy – rastlinné prieduchy, ktoré stratili schopnosť zatvárať sa 
a zostávajú preto trvalo otvorené. Kvapalina, ktorá sa z nich uvoľňuje, 
obsahuje okrem vody aj soli, sacharidy a organické zlúčeniny.  
 
kogenerácia – proces, pri ktorom sa vyrába spoločne teplo 
a elektrina. Zariadenie, ktoré spája výrobu tepelnej energie 
pre kúrenie s výrobou elektrického prúdu, sa nazýva kogeneračná 
jednotka.  
 
kolektor – je akýsi transformátor energie elektromagnetických vĺn 
na tepelnú energiu a súčasne je aj výmenníkom predávajúcim tepelnú 
energiu hmoty kolektorovej dosky teplonosnej tekutine. 
 
konvekcia – prúdenie, alebo prenos látky a energie prúdením (šírenie 
tepla prúdením, prenos vlhkosti vzduchu nerovnomerným ohrievaním 
povrchu Zeme).  
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kreozot – zmes fenolov používaná najmä v lekárstve na dezinfekciu.  
 
odpad – vzniká pri každej premene látky, tvorí sa pri ťažbe 
a spracovaní surovín, z obalov na tovar a z vlastných výrobkov 
po ukončení ich životnosti, ako aj v procese výroby energie. 
 
oxidačný stres – porušenie rovnováhy tvorby radikálov a ich 
zneškodňovania v živom organizme, pričom dochádza k poškodeniu 
životne dôležitých molekúl (DNA, lipidov a proteínov).  
 
pyrolýza – termický (tepelný) rozklad organických látok 
na nízkomolekulové zlúčeniny, ktoré sa môžu využívať k syntéznym 
výrobám alebo ako vykurovací olej, príp. vykurovací plyn. Podľa druhu 
spracovávaného materiálu a požadovaných produktov sa tento 
rozklad uskutočňuje pri atmosférickom, zvýšenom alebo aj zníženom 
tlaku za vysokých alebo nízkych teplôt.  
 
reflektancia – odrážavosť.  
 
rekuperácia – spätné získavanie tepla, teda dej, v priebehu ktorého 
sa do budovy privádzaný vzduch predhrieva teplom odpadového 
vzduchu.  
 
slapové elektrárne - elektrárne, ktoré využívajú pre svoj chod morský 
príliv a odliv.  
 
spaľovanie - postup, pri ktorom sa obzvlášť pri tuhom komunálnom 
odpade využíva vysoký obsah energie, čím sa získava tepelná, 
prípadne elektrická energia.  
 
transmitancia – priepustnosť.  
 
vitrifikácia – zalievanie vysoko toxických a rádioaktívnych odpadov 
do sklovitej hmoty.  
 
xenobiotikum  - z gréckych slov xenox = cudzí, bios = život, je to 
cudzorodá umelá zlúčenina, látka, ktorá sa nevytvorí prirodzene 
prírodnými procesmi.  
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