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VÝHODY  

A NEVÝHODY 

VODNÍ 

ENERGETIKY 

SOLÁRNÍ 

ENERGETIKA 



OTÁZKY A ÚKOLY PRO 

STUDENTY 

 Zopakuj si následující pojmy: 
 obnovitelný zdroj energie 

 neobnovitelný zdroj energie 

 fotosyntéza 

 

 Má vaše rodina / někdo známý na střeše domu 
solární panel? Jaké výhody to přináší? 

 

 Jaký význam má Slunce pro přírodu a 
člověka? 



VYUŽITÍ SLUNCE 

 velmi šetrný způsob získávání energie (z hlediska ochrany ŽP) 

 

 obrovská energie uložená na Slunci 
 využíváme jen malou část 

 podíl fotovoltaiky na celkové produkci elektrické energie ve světě pouze  
0,01 % 

 z 1 metru aktivní plochy lze získat (dnes) maximálně pouze 110 kWh 
elektrické energie za rok 

 neustálý vývoj technologií 

 

 budoucí zdroj energie?? 

 

 v ČR od 1997 do 2002 na Mravenečníku (nejstarší SE) 
 10 kW, Si- články 

 dnes součástí Dukovanské JE 

 



obr. 1. 

obr. 2. 

Solární elektrárna součástí JE Dukovany 



VYUŽITÍ SLUNCE 

 180 tisíc terawattů celkově dopadajícího záření 
 1/4 se odráží zpět do kosmického prostoru 

 1/5 pohlcena atmosférou 

 1/2 přeměněna v teplo na povrchu Země 

 

 využití primární  
 zdroj elektrické energie (fotovoltaika) = přímé využití 

 nebo tepla zdroj tepla = nepřímé využití 

 

 využití sekundární 
 90 terawattů ze 180 tis. z celkového záření 

 význam Slunce při fotosyntéze 

 využití biomasy jako zdroje energie (sluneční energie uložena 
do jiného typu energie) 

 

 

 

 



PŘÍMÉ VYUŽITÍ SLUNCE 

 zdroj elektrického proudu 

 

 sluneční články z polovodičových materiálů 
 vodivost typu N (způsobena přítomností příměsí dodávajících volné elektrony - 

negativní nosiče náboje) 

 vodivost typu P (způsobena přítomností příměsí zachycující elektrony, po elektronech 
v polovodiči zbydou „volná místa“ – pozitivní nosiče náboje) 

 na rozhraní mezi nimi (tzv. P-N přechod) samovolný rozdíl potenciálů 

 polovodič typu N – kladný X polovodič typu P – záporný 
 

 foton → jeho energie předána látce → některý elektron přechází na 
vyšší energetickou hladinu →po něm „volné místo“ (chová se jako +)  

 

 oba náboje z vytvořeného páru odděleny od sebe vlivem difuzního 
rozdílu potenciálů  
 elektron do oblasti typu N 

 „volné místo“ do oblasti typu P 

 

 proud světla → mnoho nábojů → vznik napětí, při uzavřeném 
elektrickém obvodu protéká proud 



PŘÍMÉ VYUŽITÍ SLUNCE 

 fotovoltaický článek tvořen nejčastěji tenkou destičkou 
z monokrystalu křemíku 
 z jedné strany obohacena atomy boru 

 z druhé strany atomy arsenu 

 1 cm2 → proud 12 mW (miliwattů) 

 1 m2 → proud až 150 W  

 

 nutné potřebné napětí                                                                      
(0,5 V/článek) → zapojení článků                                    za sebou 
nebo vedle sebe → vzniká                                                                                            
sluneční panel   

 výkon od 10 do 300 W 

 

 rozměry jednoho článku asi                                                                           
10 × 10 cm 

obr. 3.   



Fotovoltaická elektrárna Brno - Tuřany 

obr. 4. 



Fotovoltaická elektrárna Vepřek 

obr. 5. 
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