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elektrické energie

Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Magnetismus,  elektrostatika
Anotace:

1. tepelné elektrárny
2. jaderné elektrárny
3. geotermální elektrárny
4. solární elektrárny
5. vodní elektrárny
6. větrné elektrárny
7. sluneční baterie

I 2818:32

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE

• celý svět - 10 bilionů kWh elektrické 
 energie za rok

• asi 3 kW denně na 1 obyvatele Země

• elektrická energie se získává z tepla, 
z vody, ze Slunce a z větru

I 2818:34

• nejčastěji se elektrická energie získává 
z tepla

• teplo se uvolňuje 4 způsoby:

spalováním
štěpením atomových jader
ze Slunce
z hloubi Země

I 2818:35

Tepelné elektrárny

• fosilní paliva - uhlí, ropa, zemní plyn
• obnovitelné suroviny - dřevo, sláma, bioplyn

• spalováním se uvolňuje teplo - var vody v kotli - 
pára s velkým tlakem a teplotou se přivede na turbínu 
(kola s lopatkami na ose) - pára naráží do lopatek - 
předává energii - kola se roztáčejí - pára do 
kondenzátoru, kde se dále ochlazuje a zkapalní

I 2818:38

• společná osa: turbína + el. generátor
• vznik elektrického proudu

• vyrobený elektrický proud se převádí na 
proud s velmi vysokým napětím 
v transformátorech

• velmi vysoké napětí je výhodné
pro dálkový přenos (až 420 kV)
• v rozvodnách se snižuje na 23 kV
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• poblíž měst transformátory snižují napětí 
na 400 V a 230 V

• do domácností pomocí nadzemních vodičů 
nebo kabelů pod zemí

I 2818:43

schema tepelné elektrárny

I 2818:47 I 2818:50

plynem zapouzdřená rozvodna v Chotějovicích

I 2819:26

Jaderné elektrárny

• místo kotle jaderný reaktor a parogenerátor
• jádra uranu se štěpí na dvojice jader lehčích atomů
• jádra se štěpí pohlcením neutronu
• stálá řízená jaderná reakce = řetězová
• při štěpení se uvolňuje velká energie
• zahřívání uranu
• uran a reaktor se chladí vodou

I 2819:28

• voda se zahřívá na vysokou teplotu
• přehřátá voda s velkým tlakem vyrábí 
páru v parogenerátoru - pohon turbíny

jaderná
elektrárna
Temelín
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Geotermální elektrárny

• využití vysoké teploty z hlubin zemské 
kůry

• Island, Nový Zéland

• v malých hloubkách dostatečně vysoká 
teplota, aby uvedla vodu do varu

• turbína se připojuje k vrtu

I 2819:34

Vodní elektrárny

• přehrada 
• voda se pouští na vodní turbíny v dolní části 

přehrady
• polohová energie vody se mění na pohybovou
• turbína
• elektrický generátor

• přečerpávací elektrárny - vyrovnávají 
nerovnoměrnou spotřebu elektřiny během dne

I 2819:36

Větrné elektrárny

• pohyb vzduchu v atmosféře působením 
Slunce

• vrtule roztáčí elektrický generátor
• nepracují, když nefouká

I 2819:33

Solární elektrárny

• solární = sluneční

• sluneční záření soustředěné do malého 
prostoru z mnoha zrcadel

I 2819:41

fotovoltaická elektrárna v Ostrožské Lhotě - 
největší ve střední Evropě

I 2819:37

Sluneční baterie

• destičky z polovodičů (velmi čistý 
křemík)

• 2 vrstvy s odlišnými elektrickými 
vlastnostmi

• světlem vzniká malé elektrické napětí, 
asi 1 V

• velké množství destiček do série
• vyrobený proud se nehodí k dálkovému 

přenosu, ukládání je velmi nákladné



VY_32_INOVACE_60.notebook

4

June 15, 2012

I 2819:39

• ze Slunce na 1 m2 přichází výkon asi 1 kW

• účinnost jen asi 10%

• z 1 m2 výkon asi 100 W

• pracují jen za světla
• když je pod mrakem - malá energie
• potmě nic

IV 611:55

V 299:41 XII 2210:52
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Schema tepelné elektrárny
Http://www.energyweb.cz/web/index.php?display_page=2&subitem=1&ee_chapter=2.5.3. 
Energyweb.cz [online]. 2012 [cit. 20120128]. Dostupné z: 
http://www.energyweb.cz/web/EE/images/02/23_schema_tep_el.jpg 

Schema přenosových sítí ČR
Http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2006/mapy/16.htm. Eru.cz 
[online]. 2012 [cit. 20120128]. Dostupné z: 
http://www.eru.cz/user_data/files/statistika_elektro/rocni_zprava/2006/mapy/images/16.png 

Rozvodna v Chotějovicích
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chotejovicich2665.html. Asbportal.cz [online]. 2012 [cit. 20120128]. Dostupné z: 
http://www.asbportal.cz/UserFiles/Image/tzb/energie/plynemizolovanazapouzdrena
rozvodnavchotejovicich2665/plynemizolovanazapouzdrenarozvodnavchotejovicich
2665bigimage.jpg

Jaderná elektrárna Temelín
Http://www.isover.cz/reference. Isover.cz [online]. 2012 [cit. 20120128]. Dostupné z: 
http://www.isover.cz/data/imgs/00041l.jpg

Fotovoltaická elektrárna v Ostrožské Lhotě
Http://www.estav.cz/zpravy/nove/solarnielektrarnafotovoltaika.html. Estav.cz [online]. 2012 
[cit. 20120128]. Dostupné z: http://www.estav.cz/gfx/we/zpr/solarnielektrarnaoh.jpg 

Větrná elektrárna
Http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFfbT1YV6LGvJnug2x3MtIvRKf
Co0FQl2cHoDhozN1vb0mPW8liBKd4y3. Linkuj.cz [online]. 2012 [cit. 20120128]. Dostupné 
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Ostatní materiály byly vytvořeny v programu SMART NOTEBOOK 
verze 10.8.864.0 z roku 2011.

Schema jaderné elektrárny (použito v testu list č.20)
Http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/822jadernaelektrarna. Jreichl.com [online]. 
2012 [cit. 20120406]. Dostupné z: http://fyzika.jreichl.com/data/Mikro_
4jaderka_soubory/image163.jpg 

Tepelná elektrárna (použito v testu list č.20)
Http://www.nazeleno.cz/nazelenoplus/komentare1/5iluzioobnovitelnychzdrojichjsou
opravduciste.aspx. Nazeleno.cz [online]. 2012 [cit. 20120406]. Dostupné z: 
http://www.nazeleno.cz/Files/ResizedImages/FckGallery/iluze2.zip/01DReuter%20West_
1x250.jpg 
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Ročník: 8. ročník
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Poznámky:
list č.3 až č.19  výklad
list č.20  test  přiřazení fotografie typu elektrárny a jejího schematu, kartičky se otočí dotykem na ně
list č.21  test  žáci přiřazují správné pojmy
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