
SLNKO AKO ZDROJ ENERGIE – encyklopedické heslo. 

 
Zdrojom slnečnej energie je termonukleárne fúzia prebiehajúca v slnečnom jadre. 

Z celkového výkonu, ktoré Slnko vyžaruje dopadá na našu Zem len nepatrná časť, približne 

jedna dvojmiliardtina. Na povrch našej planéty dopadá slnečná energia prevažne ako svetlo. 

Zahrieva zemský povrch  a mení sa na  iné formy energie  od  ktorých je závislá celá biosféra.  
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Slnko ako zdroj energie – čo má vedieť žiak 

 
Slnko ako naša najbližšia hviezda je zo všetkých hviezd pre nás najdôležitejšia, 

nakoľko je zdrojom svetla a tepla a má zásadný význam ako zdroj energie pre život a ľudskú 

spoločnosť zvlášť. Zdroj slnečnej energie sa nachádza v jeho vnútri v tzv. slnečnom jadre a je 

založený na princípe spaľovania vodíka a jeho premene na hélium pri súčasnom uvoľňovaní 

termojadrovej energie. Slnko má na to dostatok „paliva“ a v jeho vnútri je  dostatočne vysoký 

tlak a teplota pri ktorej prebieha termonukleárna fúzia. 

Energia vyrobená v jadre Slnka sa šíri k jeho povrchu formou žiarenia približne do 

dvoch tretín jeho polomeru, potom začína prevládať prenos konvekciou – prúdením 

a nakoniec energia opúšťa povrch Slnka vo forme fotónov ako častíc viditeľného svetla, ktoré 

približne za osem minút dopadá na zemský povrch. 

                             

                           

 
  

                  Vnútorná štruktúra Slnka vzhľadom na prenos energie 

 

 

 

Slnečná energia je koncentrovaná vo všetkej živej hmote a každom pohybe na našej 

planéte. Slnko ju rozdeľuje po povrchu podľa dennej a ročnej doby a zemepisnej šírky. Je 

zadarmo a úplne ekologicky čistá a praktický nevyčerpateľná. Má len jednu podstatnú 

nevýhodu, že ju zatiaľ nevieme pre jej príliš „zriedenú“ formu dostatočne akumulovať, 

respektíve efektívne premeniť na iné formy energie. 

 



 

Slnko ako zdroj energie – čo má k dispozícii na prípravu učiteľ. 

 
Slnko a hviezdy všeobecne ako zdroje energie pracujú na princípe premeny 

potencionálnej jadrovej energie na teplo a žiarenie. Zdrojom jadrovej energie je vnútro Slnka, 

jeho jadro, kde pri vysokých teplotách (13 000 000 K) a obrovskom tlaku (2
10

 MPa) dochádza  

termonukleárnymi reakciami k premene vodíka na hélium pri uvoľňovaní obrovského 

množstva energie. Nakoľko Slnko pri svojej obrovskej hmotnosti (320 000 krát väčšej ako 

Zem) je zložené prevažne z  atomárneho vodíka s neveľkou prímesou hélia a nepatrným 

množstvom ostatných prvkov, má dostatok  „paliva“ na produkciu energie. 

Tým, že pri spomínaných podmienkach v jadre Slnka sú všetky atómy vodíka úplne 

ionizované, ich jadrá a voľné elektróny sa prudko pohybujú a narážajú vzájomne na seba. 

Niektoré zrážky protónov končia ich zachytením a premenou na ťažšie jadro, ktoré má 

menšiu kľudovú  energiu ako voľný protón a práve tento rozdiel nazývaný väzbová energia je 

pri zachytení protónu  uvoľnený. Premena vodíka na hélium je znázornená na obrázku 

 

  
 

   

Pri  prvej zrážke vzniká izotop vodíka nazývaný deutérium 2H. Spojením deutéria 

s ďalším protónom vznikne ľahký izotop hélia 3He a spojením dvoch ľahkých izotopov  sa 

vytvorí obyčajné hélium 4He. Keďže zrážky protónov sa v jadre Slnka často opakujú a zráža 

sa tam mnoho biliónov protónov každú sekundu, čo je dostatočný počet prekonaní 

odpudivých síl, ktoré zaručujú kontinuitu termojadrovej reakcie vo vnútri Slnka a tým aj 

tvorbu jeho energie. 



Podľa zásob vodíka v Slnku a množstva hélia, ktoré vzniklo v jadre do dnešnej doby sa dá 

vypočítať vek Slnka, ktorý vychádza asi na 5 miliárd rokov, ako aj dobu, kedy Slnko spáli 

všetku zásobu vodíka, čo je približne tiež 5 miliárd rokov.  

Energia vyrobená v jadre Slnka sa šíri k jeho povrchu vo forme žiarenia. Najprv je to 

tvrdé gama žiarenie, ale postupne mnohonásobným absorbovaním a emitovaním sa vlnová 

dĺžka žiarenia predlžuje, čo znamená, že energia fotónu klesá až napokon fotón opúšťa povrch 

Slnka vo forme viditeľného svetla. Jeho cesta z jadra k povrchu je však veľmi zložitá a trvá 

fotónu často až milión rokov. Okrem žiarenia vznikajú pri termojadrových procesoch aj 

zaujímavé častice – neutrína, ktoré nereagujú s hmotou a priamo doletia zo stredu Slnka  

k Zemi za necelých osem minút.    

 

                                               
                                  Obr. Znázornenie cesty vyžarovania fotónu a neutrína.  

 

Na svojom povrchu má Slnko hustotu žiarivého toku asi 60 000 kW/m2. Na Zem dopadá  

značne zriedené a hustota jeho toku je asi 1,4 kW/m2 – nazývame ju slnečnou konštantou. 

Z celkového výkonu, ktoré Slnko vyžaruje, na Zem dopadá len veľmi nepatrná časť, približne 

jedna dvojmiliardtina. Jej percentuálne rozloženie využitia je na obr. 

 

 
              



Spektrálna hustota intenzity slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem má nasledovný priebeh:  

 

    

 
Vidíme, že takmer polovica žiarivého toku  zo Slnka je pohltená zemským povrchom 

a premení sa na teplo, ktoré je následne vyžarované späť do atmosféry ako infračervené 

žiarenie. Jeho absorpcia vedie k zvýšeniu teploty na Zemi a tento úkaz nazývame 

skleníkovým efektom. Dôležité je, aby medzi prijatým a vyžiareným tokom bola rovnováha, 

pretože pri jej narušení dochádza ku globálnym zmenám klimatických pomerov Zeme. 

22% slnečnej energie spôsobuje vyparovanie vodných hladín najmä morí a oceánov, 

čo má za následok vznik oblačnosti v atmosfére a kolobeh vodných zrážok. Tým, že zohriaty 

vzduch stúpa hore a na jeho miesto prúdi ťažší chladný vzduch, vzniká prúdenie atmosféry – 

vetry. 

Asi najdôležitejšie využitie slnečného žiarenia pre náš život je jeho transformácia 

v biomase, ktorá je zároveň aj najzložitejšia a všeobecne jej hovoríme fotosyntéza. Jej 

schématické  znázornenie je na obrázku : 



 

 

                         
 

         

 

Vďaka fotosyntéze prijímame energiu potrebnú pre život v potrave, kyslík na dýchanie 

v atmosfére. Jej zakonzervovaná forma pomocou geologických procesov je uložená vo 

využívaných fosílnych palivách ako sú uhlie, plyn ropa, na ktorých je v súčasnosti  založená 

celá ekonomika našej civilizácie. Len málokto si uvedomuje, že primárny zdroj tejto energie 

pochádza z vnútra  Slnka. 

Na našu Zem dopadá obrovský tok slnečnej energie, dvadsaťtisíckrát väčší ako 

ľudstvo v súčasnej dobe spotrebováva. Táto energia bude k dispozícii v rovnakej miere 

niekoľko mliárd rokov, kým zásoby fosílnych palív vystačia už len na dobu niekoľkých málo 

generácií. Z týchto dôvodov je nutné v budúcnosti venovať pozornosť helioenergetike. 

Vzhľadom na neskladovateľnosť a prílišnú „zriedenosť“ slnečnej energie v súčasnosti ju 

využívame len formou premeny na iný druh energie a to teplo a elektrickú energiu. Teplo 

získavame hlavne pomocou slnečných kolektorov (obr.), kde slnečné žiarenie zohrieva 

prúdiacu vodu v uzavretých moduloch a tá sa využíva prevažne na vykurovanie budov.  

V tropických a subtropických oblastiach, kde je dostatok slnečného svitu, je výhodné stavať 

slnečné elektrárne. Pomocou systému riadených zrkadiel sa sústredí slnečné žiarenie do 

jedného miesta, kde sa mení voda na vodnú paru potrebnú na pohon turbín elektrárne (obr.) 

 



  

 

                           
 

                                                     Slnečné kolektory 

 

           
 

                                                       Slnečná elektráreň 

 



 

Posledným súčasným spôsobom využitia slnečnej energie sú fotočlánky, alebo solárne 

batérie, ktoré pracujú na princípe fotovoltaického javu a umožňujú priamu premenu slnečného 

žiarenia na elektrickú energiu. Majú dominantné postavenie v kozmonautike, kde sú jediným 

zdrojom energie pre družice a kozmické stanice ako vidieť na obr. medzinárodnej orbitálnej 

stanice ISS. 

 

 
 

 

Veľmi perspektívnym spôsobom akumulácie slnečnej energie je rozklad vody na 

kyslík a vodík a využívanie takto získaného vodíka ako univerzálneho paliva budúcnosti. 

Je nutné konštatovať, že všetky ostatné zdroje nami využívanej energie majú spoločný 

pôvod v Slnku a slnečnú energiu nemôžeme ničím nahradiť. Celá biosféra našej planéty 

s nespočetnými generáciami ohromného množstva druhov rastlín a živočíchov existuje na 

Zemi cez dve miliardy rokov len vďaka slnečnej energii.  

 

www.stránky 
http://www.inforse.dk/europe/fae/OEZ/slnko/slnko.html 

 

http://sk.wikipedia.org/wiki/Slnko 

 

http://elektrarne.unas.cz/subory/slnecna.htm 

 

http://astroportal.sk/sol_syst/sun_strukt.html 

 

http://kekule.science.upjs.sk/fyzika/environmentalna/enslnka/ 


