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V rámci projektu: 
Inovace odborného vzdělávání na středních školách

zaměřené na vyuţívání energetických zdrojů pro 21. století



rostliny vyuţívají Slunce

většina rostlin bez světla neroste

fototropie



Ţivočichové vyuţívají Sluneční energii

studenokrevní ţivočichové si zajišťují teplo



 Člověk vyuţívá elektřinu mnoha způsoby

 světlo – beze Slunečního svitu se člověk 
neobejde



 Člověk vyuţívá elektřinu mnoha  
způsoby

 světlo – beze Slunečního svitu 
se člověk neobejde

 teplo – člověk vyuţívá tepelnou energii







 Člověk vyuţívá elektřinu mnoha způsoby

světlo – beze Slunečního svitu se člověk neobejde

teplo – člověk vyuţívá tepelnou energii

elektřina – přeměna sluneční energie na elektrickou







 dopadající energie na m2





Výkupní cena za 1 kWh v roce 2010 a 
částečně 2011 je 14 Kč/kWh

Nákupní cena za 1 kWh pro obyčejného 
spotřebitele v roce 2011 je cca 4,35 Kč

důsledek: investiční záměr hodně firem = 
hodně solárních elektráren







 mnoţství dopadající energie na povrch Země    
by pokrylo současnou spotřebu 6000x

 během výroby se neznečišťuje ţivotní prostředí

 minimální údrţba

 vysoká, státem garantovaná, podpora

 můţe být připojena do místní sítě – sníţí se 
ztráty v rozvodné soustavě.





 relativně drahá instalace (vysoká pořizovací 
cena)

 elektrická energie je drahá ve srovnání s jinými 
zdroji

 solární energie není k dispozici  v noci a velmi 
nespolehlivá za špatného počasí

 produkují stejnosměrný proud – musí se převést 
na střídavý = ztráty 4 – 12% 

 s časem klesá účinnost

 ekologická likvidace je nákladná



 Fotony slunečního záření dopadají na P-N 
přechod a svou energií vyráţejí elektrony           
z valenčního pásu do pásu vodivostního.

 Takto vzniklé volné elektrony se pomocí elektrod 
odvedou do spotřebiče nebo akumulátoru





 Kanada – Ontario

 výkon 96 MW

 dodává energii cca do 12 000 domácnostem

 Itálie – Rovigo

 výkon 74 MW

 rozloha cca jako 120 fotbalových hřišť

 Německo

 výkon 53 MW

 rozloha 210 fotbalových hřišť









 9 600 elektráren připojeno k síti do 1. 8. 2010 

 výkon 622 MW

 10 145 elektráren připojeno k síti do 1. 9. 2010

 výkon 694 MW

 cena za pořízení elektráren do 1. 9. 2010 je cca 
59 mld Kč (cena za Temelín 98 mld Kč)



 největší elektrárna u obce Vepřek

 výkon 35 MW ve špičce

 plocha je 82,5 ha



 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



 Auto – většinou hybrid

 u některých aut je pouţita solární energie na pohon 
oken, radia, …

 Letadlo

 Nabíječka na mobil

 Solární plachetnice
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