
Lukáš Feřt
SPŠ dopravní, Plzeň, Karlovarská 99, 326 00

V rámci projektu: 
Inovace odborného vzdělávání na středních školách

zaměřené na využívání energetických zdrojů pro 21. století



 Solární elektrárny
 v Japonsku ve městě Gifu na 3000 m2 stojí 5000 

fotovoltaických článků. Uvnitř budovy je muzeum. 
Výkon je 0,5 MW (průměrná spotřeba 100 Čechů)



V Číně, ve městě Dezhou



 Větrná energie

 elektrárny se svislou osou rotace –
neupřednostňují směr větru



Drak, který táhne dopravní loď – převezme část 
výkonu lodi. Na 100 km spálí dopravní loď cca  
50 000 l pohonných hmot.
Drak může převzít cca 15% (což není malé číslo)



 stroj, který čerpá teplo z jednoho místa na jiné 
vynaložením vnější práce (z chladnějšího místa 
na teplejší)

 princip dostatečně známý (chladnička, 
mraznička, klimatizace, vytápění)





 v zemi, vodě, vzduchu je obsaženo velké 
množství tepla;



Nízká teplotní hladina neumožňuje jeho 
přímé využití pro ohřev;

je zapotřebí jej převést na vyšší teplotu
dochází k tomu, že vodu, zemi nebo vzduch 

ochladíme o několik stupňů a toto teplo využijeme 
k ohřevu jiné látky 

(voda v topné soustavě, voda v bazénu, …)



 ochladíme například půdu na zahradě z 10°C 
na 5°C

 tepelné čerpadlo zajistí ohřátí vody např.       
z 20°C na 45°C

 Slunce společně s energií akumulovanou      
v okolní půdě zajistí dohřátí půdy zpět na 
10°C. 







 Přílivové elektrárny

 využívají pro roztočení turbín opakujícího se 
odlivu a přílivu moře – tím nepřímo kinetickou 
energii Země

 starší typ – má nepříjemné ekologické 
dopady (migrace biosféry)

 novější typy – jsou instalovány většinou přímo 
do na hladinu nebo pod ní









 biomasa?

 je souhrn látek, tvořících těla všech organismů 
(rostlin, sinic, hub, živočichů)

 využití biomasy?

 rostlinná biomasa je využitelná pro energetické 
účely.

 biomasu lze obnovovat



Peletky



Skupina Technologie Produkt Výstup

chemické 
přeměny

Spalování olej, plyn, dehet, 
metan, čpavek, 
metanol

teplo, elektřina

Zplyňování elektřina, teplo, 
pohon

Rychlá pyrolýza elektřina, teplo, 
pohon

chemické 
přeměny ve 
vodním prostředí

Zkapalňování olej

Esterifikace bionafta, pohon vozidel

biologické
procesy

anaerobní digesce bioplyn, metan elektřina, teplo,
pohon

alkoholové 
kvašení

etanol pohon

kompostování teplo



 biomasa se může přidávat k uhlí (ČEZ)

 kompletní zahřívání vody biomasou (Rakousko)



 Sluneční farma na Měsíci  (japonská 
firma Shimzu Corp. – Lunar Ring)

 z prvopočátku šířka prstence několik km, 
délka 11 000 km



Převod do mikrovln
Poslání na Zem a následný převod



Vesmírná elektrárna



www.designmagazin.cz

http://www.uni-top.cz/tepelnecerpadlo.html

www.youtube.com
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