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1 Energie a její druhy 

1.1 Druhy energie 

Ve fyzikálních dějích, které můžeme pozorovat kolem sebe, lze rozeznat několik druhů 

energií. Letící vrtulník má potenciální i kinetickou energii současně, horká pára v kotli má 

energii vnitřní, padající lavina nebo jedoucí auto má energii kinetickou a energii má např. 

i elektromagnetické záření, mezi které patří rádiové vlny, mikrovlny, RTG záření, 

infračervené a UV záření a mnohá další. 

 

1.1.2 Druhy mechanické energie 

Fyzikální veličina mechanická energie nám slouží k popisu stavu těles a udává, kolik práce 

jsme museli tělesům dodat, aby tuto energii získaly. Značíme ji velkým písmenem E a má 

stejně jako mechanická práce stejnou jednotku, kterou je joule J.  

Energie, kterou má každé těleso zdvihnuté nad zemský povrch, se nazývá potenciální 

tíhová neboli polohová energie. Každé toto zvednuté těleso při návratu na Zemi, může 

vykonat práci na jiné těleso např. tím, že ho zdeformuje anebo zdvihne jiné těleso nad 

podložku. Např. panel, který zvedá jeřáb, činka v rukou vzpěrače…  

Dalším druhem energie je potenciální energie pružnosti, Mají ji všechna tělesa, která jsou 

pružně deformovaná. Jsou to například pružiny v postelové matraci, na nichž leží člověk, 

natažené pero v hodinách… 

Všechna tělesa, která se pohybují, mají energii, která se nazývá energie kinetická neboli 

pohybová. Všechna tato tělesa byla uvedena do pohybu tím, že jsme na ně působili silou 

a posunuli jsme je po nějaké dráze. Opět se tedy konala mechanická práce. 

Jelikož žádná z těchto energií nemůže sama vzniknout ani zaniknout a vždy se její jedna 

podoba mění v jinou, platí pro všechny druhy mechanických pohybů zákon zachování 

mechanické energie. Takže všechna tělesa, která se nachází v izolované soustavě, mají 

celkovou energii stále stejnou. 
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1.1.3 Vnitřní energie tělesa 

Částice, ze kterých se skládají látky všech skupenství, jsou v neustálém neuspořádaném 

pohybu a v důsledku toho mají energii, která se nazývá vnitřní a je označována U. Tuto 

energii můžeme měnit konáním práce nebo dodáváním či odebíráním tepla látce. Touto 

energií je také určováno množství tepla, které si látky předají při tepelné výměně. 

 

1.2 Energie a práce 

Těleso získává tím větší energii, čím větší práce byla na něj vykonávána. Aby se práce 

konala, musí síla působit na těleso a posunout ho po nějaké dráze. Čím je člověk silnější, tím 

větší práci vykoná a např. při hodu oštěpem dohodí dále. Větší práci také vykoná ten, kdo 

působí silou po delší dráze a např. bedna, kterou táhne do schodů, získá větší potenciální 

energii. I pára, která má vysokou teplotu, má zároveň větší vnitřní energii může tedy vykonat 

víc práce. I destruktivní práce, kterou koná třeba výbušnina, je tím větší, čím více výbušniny 

je a čím má tedy větší energii. Takže pouze těleso, které má energii, může konat práci. Také 

velikost vykonané práce nám udává množství přeměny energie na její jiný druh. Těchto 

přeměn energie užívá člověk již celá staletí, ať už začneme u síly vody otáčející lopatkami 

mlýnského kola po lopatky dnešních turbín poháněných jadernou energií. 
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Otázky a úkoly 

1. Vyjmenujte alespoň tři činnosti, při kterých se nekoná mechanická práce? 

2. Vyjmenujte alespoň tři činnosti, při kterých se koná mechanická práce? 

3. Koná práci střela, která prorazí překážku? 

4. Konáme práci, pokud se opíráme o zeď a tlačíme na ni svou vahou? 

5. Jakým způsobem získá autíčko na klíček energii k pohybu a o jakou energii se jedná? 

6. Jakými způsoby roztáčí voda v přehradě rotor generátoru, jakou energii při tom má  

a v jakou ji přeměňuje? 

7. Energie jakého média se přeměňuje při práci sbíječky? 

8. Jak těleso získává energii? 

9. Která síla koná práci, padá-li těleso volným pádem? 

10. Který anglický mechanik významně zdokonalil parní stroj a jednotka jaké veličiny nese 

jeho jméno? 

11. Kterou energii udělíš tělesu, pokud jej z klidu uvedeš do pohybu? 
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2 Neobnovitelné zdroje energie 

Charakteristika neobnovitelných zdrojů energie 

Za neobnovitelný zdroj energie lze považovat každý zdroj, jehož vyčerpání může nastat 

během desítek až stovek let, ale jeho obnovení by trvalo dobu několikanásobně delší. Jedná se 

tedy o neobnovitelné, vyčerpatelné zdroje, které poskytuje člověku neživá příroda.  

Příklady neobnovitelných zdrojů: 

1. fosilní paliva = zdroje tepelné energie – např. uhlí, ropa, zemní plyn, rašelina 

2. uranové rudy = zdroje jaderné energie 

 

2.1 Fosilní paliva 

Uhlí, ropa, zemní plyn a rašelina, jsou nerostné suroviny, které vznikly v pravěku 

přeměnou odumřelých těl rostlin a živočichů bez přístupu vzduchu v takzvaném anaerobním 

prostředí. Nazýváme je tedy fosilní neboli pravěká paliva.  

2.1.1 Uhlí 

Proces, při kterém vznikalo uhlí, se nazývá karbonizace neboli prouhelňování. Tento 

proces trval podle výzkumů miliony let. Zjednodušeně se dá říci, že čím déle tento proces 

trval a čím působila větší teplota a tlak, tím kvalitnější uhlí při něm vzniklo. Nejnižší tlak, 

nejkratší čas a teplotu kolem 210 °C potřebovala ke vzniku rašelina, z ní pak následně vzniklo 

hnědé uhlí. Při teplotách mnohem vyšších asi mezi 300 °C až 500 °C probíhala přeměna 

černého uhlí a antracitu, které řadíme mezi horniny metamorfované neboli přeměněné. Díky 

těmto různorodým podmínkám vzniku rozlišujeme různé typy uhlí, které se liší chemickými 

a fyzikálními vlastnosti, ale především různou výhřevností. Uhlí tedy dělíme na hnědé, černé 

a antracit. Uhlí je hornina hnědé nebo černé barvy. Jedná se o směs makromolekulárních 

látek, které mají svůj původ v odumřelých tělech rostlin a živočichů. Jedná se o látku, která je 

hořlavá. Skládá se z uhlíku, kyslíku, vodíku, síry a radioaktivních příměsí (uranu, thoria). Po 

spálení uhlí vždy zůstává určité množství popela, který svědčí o přítomnosti minerálních látek 

v uhlí. Uhlí můžeme v zemi najít ve vrstvách o různých tloušťkách, kterým se obecně říká 

uhelné sloje. Získává se dolováním z hlubinných nebo povrchových dolů. Finančně 
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výhodnější je získávat uhlí z povrchových dolů, zvlášť pokud se sloj nachází těsně pod 

zemským povrchem. Hlubinná těžba probíhá v šachtách, jejichž hloubení, odvodňování, 

vyztužování a další činnosti, prodražuje těžbu. Mezi nejznámější místa těžby v ČR patří 

Mostecká uhelná pánev. Uhlí, především hnědé, stále ještě patří k nejužívanějším palivům. 

Černé uhlí se více než jako palivo užívá k chemickému zpracování (karbonizaci), jelikož 

obsahuje více uhlíku a méně příměsí, které jsou nežádoucí. Nejznámějším produktem, který 

takto vzniká je koks. Jedná se nejen o velmi výhřevné palivo, ale především o nezbytnou 

surovinu pro vysoké pece při zpracování železných rud. Dalším takto vzniklým produktem je 

koksárenský plyn, využívaný jako palivo v průmyslové výrobě a černouhelný dehet, který se 

z něj získává. Tato hnědočerná, hustá a páchnoucí kapalina je základem pro výrobu arenů 

(areny jsou cyklické aromatické uhlovodíky, jejichž řetězce jsou uzavřené, patří mezi ně např. 

benzen, toluen, naftalen…). Použití frakcí černouhelného dehtu je široké. Hodí se pro výrobu 

kresolu, toluenu, izolačních materiálů, jako pojivo při výrobě briket atd. Zásoby uhlí jsou 

odhadovány ještě asi na 200 let, pokud nebude uhlí výraznou měrou nahrazovat ropu, což 

 např. v dopravě ani není realizovatelné. Spalováním uhlí vzniká oxid uhličitý a siřičitý, který 

reaguje s vodou za vzniku kyseliny siřičité. Pokud se uvolní do ovzduší, začne reagovat 

s vodní párou a vrací se v koloběhu vody na zem ve formě kyselých dešťů. Z toho vyplývá, že 

emise z uhelných elektráren tvoří největší umělý zdroj oxidu uhličitého a tím výrazně 

přispívají ke globálnímu oteplování. Díky tomu, že uhlí obsahuje uran a thorium, je v okolí 

tepelných elektráren naměřen vyšší výskyt radioaktivity než v okolí jaderných elektráren. 

 

2.1.2 Zemní plyn 

Zemní plyn je přírodní hořlavý plyn, který je tvořen z 90 % metanem a z 1-6% etanem, 

které řadíme mezi alkany, což jsou uhlovodíky acyklické, nasycené. V přírodě se může 

vyskytovat samostatně, ale také společně v nalezištích ropy nebo uhlí. Je nejedovatý a bez 

zápachu, proto je před dodáním do spotřebitelské sítě obohacen složkou, která mu přináší 

charakteristický zápach. V domácnostech nahradil jedovatý a výbušný svítiplyn, který se 

využíval k vaření a ohřevu vody dříve. Zemní plyn je základní surovinou pro výrobu topného 

plynu, který užíváme i v domácnostech a pro celou řadu organických látek. Je to fosilní 

palivo, které poškozuje životní prostředí nejmenší měrou, protože při jeho spalování vzniká 

nejméně oxidu uhličitého a také nezanechává žádný odpad, např. popel. Lze ho rozvádět až 

k bydlišti spotřebitelů a jeho odběr se nechá snadno měřit.  
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2.1.3 Ropa 

Ropa je hnědočerná až světle žlutá hořlavá kapalina tvořená směsí především alkanů 

(alkany jsou nasycených acyklické uhlovodíky, mají pouze jednoduché vazby, uhlíkové 

řetězce mají otevřené, patří mezi ně např. metan, etan, propan…). Obsahuje 80 až 85 % 

uhlíku, 10 % vodíku, 5 % síry a malé množství dusíku. Její složení se liší především podle 

naleziště, ze kterého se ropa těží (ropu dělíme např. na parafinickou, naftenickou, asfaltickou, 

aromatickou atd.). Významná naleziště ve světě jsou v USA, Venezuele, Středním východě, 

v Rusku atd. Vznikla pravděpodobně rozkladem odumřelých drobných organismů 

za vhodného tlaku a teploty v anaerobním prostředí. Dodnes není přesný postup jejího vzniku 

zcela objasněn. Ropná ložiska se nacházejí ve velkých hloubkách až několika stovek metrů, 

kde se ropa hromadí vlivem určitých geologických podmínek v tzv. nádržních porézních 

horninách společně se zemním plynem. Při těžbě ropa buď pod tlakem tryská nebo ze zdroje 

musí být vyčerpána, pokud v ložisku není uložena pod tlakem. Některé přímořské státy (např. 

Norsko, Anglie…) využívají k těžbě mělké části mořského dna tzv. ložiska v šelfu. Práce 

na těchto vrtných plošinách je velmi finančně náročná a vzhledem ke klimatickým 

podmínkám i značně nebezpečná. Při vytěžení na povrch je surová ropa potrubím 

dopravována do přístavů na ropné tankery nebo přímo do míst dalšího zpracování. Toto místo 

se nazývá ropná rafinerie. V ČR najdeme největší rafinerii v Záluží u Mostu. Postup 

zpracování není však všude stejný, záleží na tom, jaké produkty chceme z ropy vyrobit a jaké 

má surová ropa složení. V první fázi je třeba odstranit z ropy nečistoty a pak dochází  frakční 

destilací k v destilační věži k rozkladu ropy na jednotlivé části neboli frakce. Tyto frakce 

nazýváme těžký benzín, petrolej, plynový olej, lehký topný olej a mazut. Při dalším 

zpracování těchto frakcí vzniká oddělováním z plynné složky směs butanu a propanu, která 

slouží např. jako náplň vařičů v domácnostech. Aby se mohl těžký benzín použít k pohonu 

motorových vozidel, upravuje se tak, aby se zvýšilo jeho oktanové číslo, podle něhož se 

motorový benzín hodnotí. Ropa obsahuje kolem 20 % benzínu, takže se jeho stále rostoucí 

spotřeba musí pokrýt syntetickou výrobou. Užívá se při ní např. metoda, kdy se z uhlí vyrobí 

plynná směs oxidu uhelnatého a vodíku, která se za pomoci katalyzátoru přemění při vyšší 

teplotě na směs uhlovodíků. Petrolej se po úpravách využíval dříve ke svícení nebo topení. 

Dnes se dá použít jako pohonná hmota do proudových leteckých motorů. Při smíchání 

petroleje s plynným olejem se vyrobí další pohonná látka, kterou je motorová nafta. Mazut se 

dále zpracovává v tzv. vakuové věži. Zde metodou oddělování směsí, kterou je destilace 

a zušlechťtovacím procesem, kterému říkáme krakováním (krakování - štěpení uhlovodíků, 

které mají delší řetězce za vysokých teplot za přítomnosti katalyzátorů, na řetězce kratší), 
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vzniká parafín, asfalt, topné oleje, mazací oleje atd. Tvoří základní surovinou 

petrochemického průmyslu, který se zabývá výrobou hospodářsky nezbytných chemikálií 

z ropy a zemního plynu. Ropa patří mezi strategické suroviny s obrovským vlivem 

na hospodářství a zahraniční politiku státu. Většina dodávek ropy pro ČR pocházela vždy jen 

z Ruska, což je ale pro naši republiku riziková situace. Nesmíme zapomenout na rok 1973, 

kdy ropné embargo, které uvalily arabské státy na vývoz ropy do Evropy a Ameriky, vedlo 

k válečnému konfliktu. Z toho důvodu je správné, že se naše vláda orientuje na přísun ropy 

a plynu i z ropovodů a plynovodů vedoucích přes území i jiných států (např. plynovod - 

Norsko, ropovod - Německo a Rakousko).  Přesto tyto ropné krize měly i své pozitivní 

stránky, které vedly země k úsporám ropy a objevům nových nalezišť. 

 

Obr. 2. 01 Zpracování ropy v ropné rafinerii 

 

2.1.4 Rašelina 

Rašelina vzniká tlením rostlin v anaerobním prostředí (prostředí, kam nemá přístup 

vzduch) s nadbytkem vody. Jedná se tedy o usazeniny neboli sedimenty, které jsou 

organického původu. Jde vlastně o vývojový předstupeň hnědého uhlí, který obsahuje téměř 
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95 % vody. Místo, kde se rašelina vyskytuje, se nazývá rašeliniště. Vzniká tam, kde je trvalý 

přísun dešťové nebo podzemní vody. Podle kyselosti půdy dělíme tyto bažinaté ekosystémy 

na vrchoviště nebo slatiniště. V nich lze rozeznat při těžbě jednotlivé vrstvy, které vypovídají 

o stáří rašeliny a stupni zrašelinění. Svrchní, nejmladší vrstva může obsahovat ještě 

rozlišitelné zbytky odumřelých rostlinných těl. Základním rostlinným zástupcem rašelinišť je 

mech z čeledi rašeliníkovitých, který se nazývá rašeliník. Ten na povrchu stále přirůstá 

a z jeho odumřelých dolních vrstev vniká rašelina. Po vytěžení, které je dnes strojní, se musí 

rašelina lisovat a sušit na vzduchu. Rašelina se užívá jako palivo, prostředek pro zvyšování 

úrodnosti a provzdušnění zeminy v zahradnictví, stelivo a pro přípravu léčivých koupelí 

v lázeňských zařízeních. Rašelinové bahno se užívá k léčení např. při onemocnění 

pohybového ústrojí. Známé jsou např. lázně v Třeboni, které se na tento způsob léčby 

specializují. 

 

2.2 Jaderná energie  

Existují dva způsoby, jak získat energii z atomových jader. Při prvním z nich se jaderná 

energie uvolňuje při štěpení těžkých jader (např. uranu) a lidstvo už jej běžně pro získávání 

energie používá. V Evropě patří mezi jaderné velmoci třeba Francie, která získává z jádra přes 

70 % veškeré energie, kterou spotřebuje. ČR má také na svém území dvě jaderné elektrárny 

a jejich další dostavba má státní podporu. 

Druhým způsobem je slučování (fúze, syntéza) lehkých atomových jader. Tento způsob 

získávání energie je obdobou dějů probíhajících na Slunci, které tímto způsobem vytváří 

energii po miliony let. Výzkum a spuštění fúzního reaktoru zaměstnává v posledních letech 

vědce mnoha zemí, mezi nimiž jsou i zástupci ČR.   Přes mnohá úskalí je tento objev 

považován za možnost, jak lidstvu opatřit nevyčerpatelný zdroj energie budoucnosti. Dnes se 

prakticky využívá pouze štěpení jaderného paliva (k čemuž se užívá přírodní nebo obohacený 

uran, plutonium) během jaderné reakce. Pro užití v jaderné elektrárně je palivo zpracováváno 

do podoby palivových článků. Např. jaderná elektrárna v Temelíně do nedávné doby 

kupovala palivo americké firmy, ale nyní už probíhá zavážka palivem ruským, které se více 

osvědčilo a nedocházelo při něm k stáčení palivových proutků. Vyhořelé palivo je skladováno 

v meziskladech a probíhající výzkum ukazuje, že v budoucnosti se bude recyklovat na palivo 

nové.  K životnímu prostředí je provoz jaderné elektrárny šetrný, ale je potřeba uvážit 

obrovskou pořizovací cenu, ubývající zásoby uranu (poklesy těžby jsou zatím hrazeny 
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palivem z jaderných zbraní), energetickou i finanční náročnost a nároky na bezpečnost 

zařízení. Výstavba a provoz JE může u některých obyvatel proto vzbuzovat obavy a zhoršovat 

tím i vztahy se sousedními státy. V případě ČR se jedná především o Rakousko, které hodnotí 

provoz a dostavbu JE Temelín velmi negativně, což může vést dočasně i ke zhoršení politické 

situace mezi oběma státy. 

http://mm1.denik.cz/1/58/elektrarna_jaderna_temelin_denik_clanek_solo.jpg 

 

Obr. 2. 02 Chladící věž 
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Využívání přírodních zdrojů dle údajů z roku 2007 

 

 

2.3 Vliv získávání energie z neobnovitelných zdrojů na životní 

prostředí 

Většina energie v celém světě se získává z fosilních paliv. Je tomu tak i u nás, i když 

z historie je známo, že když si v roce 1766 nechal pražský alchymista Ch. Bergner patentovat 

první kamna na uhlí, netěšil se z jejich provozu dlouho. Na základě četných stížností z jeho 

okolí mu městská rada kvůli hustému dýmu jejich provoz zakázala. Pokrok se ale nezastavil 

a jeho důsledky dnes dobře známe. Víme, že spalování fosilních paliv v tepelných 

elektrárnách má vliv na zvyšování kyselosti prostředí, čímž je způsobeno vymírání lesů 

a uvolňující se oxid uhličitý přispívá k prohlubování skleníkového efektu. Největší zátěž tedy 

způsobuje oxid uhličitý, siřičitý, oxidy dusíku, oxidy některých aromatických uhlovodíků 

a popílek. Tyto látky nazýváme emisemi. Přízemní koncentrace těchto látek asi do výšky 1,8 

metru nazýváme imise. Jejich hodnoty jsou měřeny a sledovány, jelikož mají nesporný vliv na 

zdraví lidí a následně na stav životního prostředí. Na tvorbě těchto škodlivin se tepelné 

elektrárny podílejí asi z poloviny, neméně závažná je jejich tvorba v lokálních topeništích, 

v automobilech, v chemickém průmyslu atd.  Nelze tedy opominout osobní zodpovědnost 

každého obyvatele státu, který si pořizuje topné zařízení anebo volí prostředek pro svou 

Využívání přírodních zdrojů dle údajů z roku 
2007
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dopravu např. do zaměstnání. Každý z nás může svou volbou životního stylu a ochotou 

ke střídmosti přispět ke stavu životního prostředí na naší planetě. 

V ČR se 75 % energie získává z tepelných elektráren a 20 % z jaderných elektráren. Zdroje 

elektrické energie v ČR na počátku 21. století tedy pochází z 91 % z fosilních paliv, 7,5 % 

z energie jaderné a 1,5 % z obnovitelných zdrojů. 

http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/177432-umele-stromy-maji-spolykat-skodlive-emise.html 

 

Obr. 2. 03 Vznik emisí 

 

2.4 Klíčové pojmy:  

Karbonizace, černouhelný dehet, uhelná pánev, antracit, metamorfované horniny, anaerobní 

děj, aerobní děj, poddolování, těžební limity, koksárenský plyn, kyselé deště, svítiplyn, 

uhlovodíky-alkany; rafinérie; ropná plošina; šelf; frakce ropy-těžký benzín, petrolej, plynový 

olej, lehký topný olej, mazut; krakování; frakční destilace, štěpná reakce, fúzní reaktor, 

palivový článek, vyhořelé palivo, emise, imise, oxidy uhlíku a síry. 
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Otázky a úkoly 

1. Uveď alespoň tři přírodní zdroje látek a zdroje energie, které poskytuje neživá příroda. 

2. Porovnej využívání energetických zdrojů v různých zemích světa a uvažuj, o čem tyto 

vypovídají. 

3. Vyjmenuj alespoň tři lokality v ČR, ve kterých dochází k těžbě rud, nerudných surovin 

nebo fosilních paliv (písky, vápenec, uhlí…). Uveď jaké má tato těžba důsledky na danou 

oblast. 

4. Nachází se některá z oblastí těžby v blízkosti tvého bydliště a mohla by třeba ohrozit 

některou chráněnou krajinnou oblast? 

5. V kterých oblastech naší republiky se těží uhlí a jakým způsobem? 

6. Jaké důsledky má těžba uhlí pro danou lokalitu? 

7. Umíš vysvětlit pojem „těžební limity“? 

8. V které historické epoše bylo životního prostředí nejvíce ovlivněno spalováním fosilních 

paliv? 

9. Porovnej z hlediska možnosti získávání energie zdroje, které poskytuje hornictví 

a zemědělství. 

10. Uveď alespoň tři příklady, jak můžeš přispět k šetření energiemi ve svém životě. 
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3 Zdroje obnovitelné vyčerpatelné a nevyčerpatelné 

3.1 Druhy zdrojů 

Mezi obnovitelné zdroje energie zařazujeme na Zemi dosažitelné formy energie, které se 

získávají zejména jadernými přeměnami v nitru Slunce nebo tepelnou energii vytvořenou 

v nitru Země. 

Zdroje lze dále dělit na zdroje obnovitelné vyčerpatelné a nevyčerpatelné. Mezi 

nevyčerpatelné zdroje patří sluneční záření, energie vody, větrná energie, geotermální energie, 

nukleární energie a energie přílivu.  

Mezi zdroje obnovitelné vyčerpatelné řadíme zdroje, které získávají energii z  organismů 

a  jejich společenstev. Mluvíme zde např. o biomase, bioplynu. 

 

3.1.1 Sluneční energie 

Energie ze Slunce je počátečním zdrojem veškeré energie, kterou máme na Zemi 

k dispozici. Tepelná energie, které Slunce uvolňuje stále obrovské množství, vzniká tzv. 

jadernou fúzí. Při ní dochází ke slučování lehkých atomových jader prvků na Slunci. Záření, 

které dopadá na Zemi, se přemění v teplo asi ze ⅔, což je přibližně 120 000 terawattů. Zpět 

do kosmu vyzařuje Země stejné množství tepelného záření. Tato energetická rovnováha je 

stále narušována např. i činností člověka, což má za následek tzv. globální oteplování. 

Člověk získává energii ze Slunce dvěma způsoby: 

1) Využití fotoelektrického jevu – jedná se o přímou přeměnu, kdy se v látce pomocí 

dopadajícího světla uvolňují elektrony. Přeměna probíhá v tzv. fotovoltaickém článku, které 

pokud spojíme za sebou nebo vedle sebe, vytvoříme sluneční, solární panel. Jejich využití je 

v poslední době stále častější a je podporováno státními dotacemi.  

2) Využití termoemise termoelektrického článku – jedná se o nepřímou přeměnu, kdy 

do míst, kde sbíráme sluneční teplo, umístíme termočlánky, které přemění teplo v elektrickou 

energii. Termočlánek funguje na principu Seebeckova jevu – ve dvou vodičích z různých 

materiálů na jednom konci vodivě spojených, vzniká termoelektrické napětí, jestliže spojené 

konce mají vyšší teplotu než volné. 
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Ze slunečního záření získáváme elektrickou energii také přes energii chemickou v tzv. 

palivovém článku, např. vodíkovo-kyslíkovém.  

Využití sluneční energie v praxi je sice stále častější, ale většina zařízení najde své 

masovější uplatnění nejspíše až v budoucnosti, jelikož náklady na výzkum a výrobu zařízení 

jsou obrovské.  

V současnosti se můžeme setkat s těmito zařízeními, které využívají sluneční energii:  

- fotovoltaické a sluneční elektrárny 

-baterie palivových článku v astronautice 

-ohřívače vody 

- skleníky  

- sluneční sušičky se sušícími komorami 

-vytápění domů, sluneční Trobeho stěna 

- sluneční pece a vařiče 

-sluneční motory, čerpadla a automobily 

- pohon z biomasy, vodíkový a elektrický 

 

3.1.2 Vodní energie 

Koloběh vody v přírodě je zdrojem energie, který se stále obnovuje. Nejvíce a z hlediska 

historického i nejdéle, využíváme energii kinetickou (pohybovou) a potenciální (polohovou) 

u vody, která proudí.  

V minulosti bylo nejvíce využíváno vodní kolo, které bylo součástí pohonu na vodních 

pilách, hamrech nebo vodních obilných mlýnech. Vodní energii dnes využíváme především 

na výrobu elektrické energie ve vodních elektrárnách. V naší republice slouží tyto elektrárny 

jako doplňkové, aby mohly vyrovnat okamžitou zvýšenou spotřebu elektrické energii, jelikož 

pracují s velkým výkonem, při velmi krátké době náběhu.  

Vodních elektráren existuje více druhů po celém světě. Jedná se např. o elektrárny 

akumulační, ledovcové, přečerpávací, derivační. Centrem každé elektrárny je turbína 

s elektrogenerátorem. Nejčastěji používané turbíny jsou Kaplanova, Francisova a Peltonova. 

Volba turbíny závisí na velikosti spádu, na účelu a všech podmínkách celého vodního díla. 
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Podíváme-li se např. na vodní díla tzv. Vltavské kaskády, jsou zde použity Kaplanovy 

a Fracisovy turbíny, které vyhovují zdejším spádům. Nedílnou součástí vodních děl v naší 

republice jsou i tzv. malá vodní díla, jejichž obnova začala především  po roce 1989. 

http://www.ecmost.cz/voda.php?page=vodni_dila_krimov 

 

Obr. 3. 01 Přehradní nádrž 

 

3.1.3 Větrná energie 

V oblastech naší planety, kde fouká stálý a dostatečně silný vítr, se využívá energie větru 

pro výrobu elektrické energie. Jedná se především o přímořské státy, jako je Německo, 

Holandsko, Dánsko, Švédsko atd. Mezi největší patří větrná elektrárna v dánském Esbjergu, 

jejíž výkon je 2 MW, jestliže vítr dosahuje rychlosti 14 m/s. Výška stožáru je 70 metrů, rotor 

má kolo o třech listech a průměr 60 metrů.  

Vítr vzniká tím, že zemský povrch je nerovnoměrně ohříván slunečním zářením, další 

příčinou jsou teplotní rozdíly mezi mořem a souší, dnem a nocí, údolími a horami atd. 

Větrnou energii využívali již naši předci. Mezi historicky nejstarší patří větrné mlýny 

v Německu, kde se proti větru natáčela celá konstrukce. Výhodnější se proto jeví mlýny 

v Holandsku, kde se proti větru otáčela jen horní část stavby a oběžné kolo. 
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Druhy zařízení, které využívají větrnou energii: 

- větrný mlýn, sloužil na mletí obilí nebo vyčerpávání vody 

- plachtové kolo, slouží na vyčerpávání vody 

- farmářské kolo, slouží k výrobě elektřiny nebo čerpání vody 

- vrtule, slouží k výrobě elektrické energie, účinnost generátoru je 45 % 

- motory vztlakové, jsou nejvíce rozšířeny, pracují na principu obtékání těles 

aerodynamického tvaru, slouží k výrobě elektrického proudu, stejnosměrného i střídavého, 

účinnost je asi 38% 

- motory odporové slouží k výrobě stejnosměrného proudu a k vyčerpávání vody, účinnost 

je 23 % 

U nás jsou větrné podmínky méně výhodné, proto je tento způsob výroby elektrické 

energie méně rentabilní. V České republice byla první elektrárna spuštěna u Litvínova a má 

výkon 315 W. V České republice tvoří energie z větru asi jen 3 % z celkového množství 

energie u nás vyrobené.  

Větší nárůst se nepředpokládá vzhledem k malé vytrvalosti větru, velkým pořizovacím 

nákladům stavby elektrárny, hluku, který pohyb vrtule vyvolává a také častým poruchám, 

které provoz zařízení provází. 

www.tim.cz/album/2005/ven/… 

 

Obr. 3. 03 Větrná elektrárna 
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Obr. 3. 04 Větrná elektrárna 

 

3.1.4 Energie z biomasy a bioplynu 

Za biomasu považujeme všechnu hmotu organického původu, které vzniká v tělech 

živočichů a rostlin. Pokud je biomasa pouze rostlinného původu, nazýváme ji fytomasou. 

Pro výrobu energie lze využít biomasu buď k přímému spalování, kde se využívá např. sláma, 

dřevný a rostlinný odpad, energetické rostliny, mezi které patří např. sléz krmný nebo 

komonice bílá. Dále pro výrobu bioplynu, kde se spotřebovává např. zelená tráva, odpad 

zeleniny a ovoce, odpady z jatek, hnůj, kejda, kal z čističek odpadních vod atd. nebo pro 

výrobu bionafty z řepky a bioetanolu z cukrové řepy či obilí. 
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http://www.bioplanet.cz/blog/co-je-to-biomasa/ 

 

Obr. 3. 05 Biomasa 

 

3.1.5 Geotermální energie 

Zdrojem této energie je teplo zemského nitra. Tato energie vzniká zejména v oblastech, 

kde probíhá sopečná činnost nebo tam, kde se spodní voda ohřívá od  teplejších vrstev 

magmatu. Nejznámější geotermální elektrárny najdeme na Islandu, v Itálii, v Kalifornii a na 

Novém Zélandu. V naší republice se nacházejí teplé prameny geotermálních vod např. 

na Karlovarsku nebo v oblasti Dolnomlýnských nádrží na jižní Moravě. 

Pro výrobu elektřiny lze využít energii vodní páry přímo v geotermálních elektrárnách.  

Využít energie ze Slunce, kterou pohltily povrchové vrstvy Země, lze pomocí tzv. 

tepelných čerpadel. Pracují na principu přenášení rozdílu teplot mezi dvěma prostředími, 

např. z povrchových vrstev zemského povrchu, z  povrchové i spodní vody, z hlubinných vrtů 

a ze vzduchu. 
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Otázky a úkoly 

1. Které zdroje zařazujeme mezi obnovitelné zdroje energie na Zemi? 

2. Které zdroje zařazujeme mezi nevyčerpatelné zdroje energie? 

3. Které zdroje zařazujeme mezi zdroje obnovitelné vyčerpatelné? 

4. Jakým způsobem vzniká tepelná energie na Slunci? 

5. Jakými způsoby získává člověk energii ze Slunce? 

6. Které druhy vodních elektráren známe? 

7. Jaké druhy zařízení, které využívají větrnou energii, známe? 

8. Vysvětlete, co považujeme za biomasu a fytomasu. 

9. Kde vzniká tzv. geotermální energie? 

10. Lze obnovitelné zdroje energie kombinovat? Pokud ano, tak které a proč? 
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