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11 Ostatné prírodné zdroje: Slnko 
Slnečná energia je hnacím motorom života na Zemi. Zohrieva atmosféru a Zem, vytvára  

vietor, zohrieva oceány, spôsobuje odparovanie vody, dáva silu vodným tokom, rastlinám aby  

mohli rásť a z dlhodobého hľadiska vytvára aj fosílne palivá. Slnečná energia a z nej  

pochádzajúce obnoviteľné zdroje energie – veterná, vodná a biomasa môžu byť využité na  

výrobu všetkých foriem energie, ktoré dnes ľudstvo využíva. (viď obr. 11.1) 

 

Obr. 11.1 Spôsoby využitia slnečnej energie 

Každý rok dopadá zo Slnka na Zem asi 10 tisíckrát viac energie, ako ľudstvo za toto  

obdobie spotrebuje. Množstvo dopadajúcej slnečnej energie na územie Slovenska je asi 200násobne  

väčšie, ako je súčasná spotreba primárnych energetických zdrojov u nás. Je to obrovský, doposiaľ  

takmer úplne nevyužitý potenciál. Využívanie slnečnej energie je dnes najčistejším spôsobom 

využívania energie vôbec a na rozdiel od iných zdrojov (aj obnoviteľných) sú dopady na okolité 

životné prostredie zanedbateľné. Jedinú bariéru širšieho využívania tohto zdroja predstavuje problém 

s hustotou energie. Tá je totiž mnohonásobne nižšia ako v prípade fosílnych palív. Na druhej strane je 

však slnečné žiarenie na Zemi rozložené homogénnejšie ako zásoby akýchkoľvek iných, najčastejšie 

fosílnych palív.  

Slnko 

Slnko je jedna zo 150 miliárd hviezd Mliečnej dráhy. Svojou gravitáciou a elektromagnetickým 

žiarením ovplyvňuje nielen Zem, ale všetko dianie v celej slnečnej sústave. Maximálne množstvo jeho 

žiarenia prichádza v žltej oblasti spektra, preto ho vidíme ako žlté teleso. Má priemer 1,4 milióna 
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kilometrov, čo je 109 priemerov Zeme. Jeho hmotnosť je miliónkrát väčšia ako hmotnosť Zeme. Je 

plynným telesom so 75%-ným obsahom vodíka, 24%-ným obsahom hélia a ďalších chemických 

prvkov (kyslík, železo). V slnečnom jadre panuje nepredstaviteľne vysoká teplota (15 miliónov 

stupňov Kelvina), pričom jeho hustota (150 g/cm3) niekoľkonásobne prevyšuje hustotu olova. To sú 

podmienky priaznivé pre 

termojadrové reakcie, ktoré 

v tejto hviezde prebiehajú už 

4,5 miliardy rokov. Za jednu 

sekundu sa asi 600 miliónov ton 

vodíka premení na hélium, 

pričom sa uvoľňuje energia, 

ktorá sa za tisícky až milióny 

rokov dostáva vo forme 

fotónov do okolitého vesmíru. 

Ľudská populácia vníma túto 

energiu ako svetlo a teplo.  

Obr. 11.1 Slnko  
Zdroj: NASA (www.nasa.gov) 

 

Slnečné žiarenie je elektromagnetické spektrum s vlnovými dĺžkami v rozsahu 280 nm až 3µm. 

Ultrafialové žiarenie (280-380 nm), ktoré je pre ľudské oko neviditeľné, predstavuje len asi 2% 

solárneho spektra. Viditeľné svetlo (VIS) má vlnové dĺžky od 380 nm do 800 nm a predstavuje asi 49% 

spektra. Zvyšok tvorí infračervené žiarenie (IR) s vlnovými dĺžkami 800 nm až 3 µm.  

 

Rozlišujeme niekoľko základných spôsobov využitia priamej slnečnej energie: 

1. Pasívne využitie vhodnou slnečnou architektúrou, keď sú tvar a konfigurácia budov 

navrhnuté tak, aby čo najväčší podiel slnečného žiarenia čo najdlhší čas dopadal do 

vnútorných priestorov domu, izolovaných od vonkajšieho prostredia, takže dom v podstate 

netreba vykurovať. 

2. Využitie slnečných kolektorov na výrobu tepla 

a. prípravu teplej úžitkovej vody v domácnostiach, priemysle a komerčných budovách 

b. ohrev vody pre bazény, 

c. vykurovanie priestorov (budovy, skleníky, sauny), 

d. sušenie rastlín a pod. 

3. Výroba elektrickej energie slnečnými (fotovoltaickými) článkami alebo inými systémami 

koncentrujúcimi slnečné žiarenie. 

4. Inteligentné fasádové a tieniace materiály a prvky – obsahujú tzv. termotropné alebo 

fototropné látky, ktorých odraz, priepustnosť alebo absorpciu svetla riadi ich teplota alebo 

intenzita, resp. farba dopadajúceho svetla.  

 

 

http://www.nasa.gov/
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Využitie slnečného žiarenia na výrobu elektrickej energie 

Premena slnečnej energie na energiu elektrickú sa realizuje pomocou slnečných alebo 

fotovoltaických článkov. Ich vývoj má za sebou viac ako 50 rokov. Počas tohto obdobia sa vyvinuli 

rôzne konštrukčné typy článkov z viacerých druhov materiálov. Kvôli prehľadnosti fotovoltaické 

články rozdeľujeme do 3 generácií: 

V prvej generácii fotovoltaických článkov ide o doštičky z monokryštalického kremíka. Tento 

typ sa vyznačuje dobrou účinnosťou a dlhodobou stabilitou výkonu. V súčasnosti je ešte stále 

najpoužívanejším typom najmä v rozsiahlych inštaláciách. Jeho nevýhodou je relatívne vysoká 

spotreba veľmi čistého a teda drahého kremíka, ako aj náročná výroba. 

Vývoj druhej generácie fotovoltaických článkov bol motivovaný snahou znížiť množstvo 

potrebného kremíka a následne cenu článku tým, že sa použili tenké vrstvy tohto prvku. Najbežnejšie 

sú články z polykryštalického, mikrokryštalického alebo amorfného kremíka. Tieto články vyžadujú asi 

100-krát menej kremíka ako doskové články. Ich hlavnou nevýhodou je podstatne nižšia účinnosť, ale 

aj nižšia stabilita výkonu, ktorý po čase klesá. Z toho dôvodu sa začínajú používať aj iné prvky 

a materiály.  

Treťou generáciou fotovoltaických článkov sú kompozitné články zložené z viacerých vrstiev. 

Tieto články dokážu veľmi efektívne využívať širokú časť slnečného spektra, a to z dôvodu, že každá 

vrstva využije svetlo v určitom rozsahu vlnových dĺžok a nevyužité svetlo prepúšťa do hlbších vrstiev, 

ktoré ho absorbujú. V dôsledku takmer exponenciálneho rastu výroby kremíkových článkov sa 

fotovoltaický priemysel potýka s nedostatkom kremíka. Tento fakt stimuluje vývoj fotovoltaických 

článkov na inej báze, než je kremík. Väčšinu nových vývojových typov tvoria spravidla tenkovrstvové 

články vyrábané naparovaním alebo elektrochemickou depozíciou (dokonca i tlačou). Tieto 

technológie disponujú väčším potenciálom nevyhnutného znižovania výrobných nákladov 

a zabezpečenia potrebnej efektívnosti výroby. 

V rámci vývoja 3. generácie fotovoltaických článkov existuje niekoľko smerov, ktorým sa 

v súčasnosti pripisuje najväčší význam: 

- Tandémové tenkovrstvové články, 

- Články s viacnásobnými pásmi, 

- Články, ktoré by využívali „horúce“ nosiče nábojov na generovanie viacerých párov 

elektrón – diera, 

- Články využívajúce kvantové javy s kvantovými bodmi alebo kvantovými jamami, 

- Priestorovo konštruované články, ktoré vznikajú samoorganizáciou počas rastu aktívnej 

vrstvy, 

- Články z organických polymérov.  

Premenu slnečného žiarenia na elektrickú energiu možno uskutočniť dvomi základnými spôsobmi: 

- Solárnymi fotovoltaickými systémami a solárnymi elektrárňami – tieto zariadenia pracujú 

na princípe fotoelektrického javu, teda priamej premeny svetla na elektrickú nenergiu, 

pričom slnečné žiarenie dopadajúce na polovodičový fotovoltaický článok produkuje 

jednosmerný elektrický prúd. (Shone a kol. 2008) 
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- Solárnymi koncentrickými elektrárňami – tieto zariadenia pracujú na princípe 

koncentrácie slnečných lúčov do ohniska prostredníctvom parabolického profilu zrkadiel. 

Teplo vzniknuté v ohnisku potom generuje paru, ktorá poháňa parnú turbínu (Zhan a kol. 

2013).  
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