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Energie

Jaká fosilní paliva znáte?

Víte, jak fosilní paliva vznikla?

Je to nerostná surovina vzniklá přeměnou 
odumřelých rostlin a těl živočichů za přístupu 
vzduchu

Uhlí, ropa, zemní plyn



Fosilní paliva

• Získává se z nich energie (teplo, světlo, elektřina…)

• Při jejich zpracování dochází k poškozování životního prostředí 
(ovzduší, skleníkový efekt, znečištění vod…)

• Je důležité mít na paměti, že to jsou neobnovitelné zdroje

• Jejich masivní využívání odstartovala průmyslová revoluce

• V posledních letech se prosazuje snaha nahradit uhlí, ropu a 
zemní plyn obnovitelnými zdroji, případně jadernou energií

• Veškerá moderní výroba je závislá na fosilních palivech

• Zatímco uhlí se většinou spotřebovává lokálně (v blízkém okruhu 
těžby), ropa a zemní plyn se dopravují na velké vzdálenosti

• V přírodě se z fosilních paliv nejčastěji vyskytuje uhlí



Uhlí

Jakou barvu může uhlí mít?

Místo, kde se na západě Čech těží uhlí je ? a ? pánev…

Uhlí jaké barvy se těží na Ostravsku a jakou barvu má 
to v západních Čechách?



Uhlí

Jakou barvu může uhlí mít?

Místo, kde se na západě Čech těží uhlí je mostecká a 
sokolovská pánev…

Uhlí jaké barvy se těží na Ostravsku a jakou barvu má 
to v západních Čechách?

Na Ostravsku se těží uhlí černé barvy, v západních 
Čechách těží hnědé uhlí

Černou, hnědou, hnědočernou



Uhlí

• Hořlavá hornina hnědé, černé nebo hnědočerné barvy

• Vzniká desítky až stovky miliónů let

• Na začátku je uhelnatění rostlinných látek

• V poslední fázi uhlí vzniká tak, že je rašelina překryta pískem a 
jílmem, a za pomoci stlačení se mění na uhlí

• Černé uhlí obsahuje 75%-90% uhlíku, hnědé okolo 65% uhlíku

• Největší zásoby nalezišť – USA(30%),
Rusko (25%), Čína (10%)

• Ekonomické důvody dovolují těžbu
pouze 12% známých světových zásob

• Dříve se uhlí říkalo „hořlavý kámen“

[1 - zdroj. 2011-15-07]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coal_mine_Wyoming.jpg>



Ropa

• Kapalina hnědé či nazelenalé barvy, kterou tvoří směs uhlovodíků

• V počátcích se ropa těžila vědry ze studní, od poloviny 19. století 
se začaly využívat vrty

• Bývá buď čerpána nebo pod tlakem vyvěrává na povrch

• Vyskytuje se společně se zemním plynem

• Zpracovává se frakční destilací v 
rafinériích

• Získáváme: benzín, petrolej, mazut,
asfalt, mazadla, těžké oleje, barviva,
umělá vlákna, kaučuk, propan butan

• Je nerozpustná ve vodě

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Šetření_energií#cite_note-eu-7 >



Celosvětová spotřeba ropy

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Šetření_energií#cite_note-eu-7 >

Barel na osobu/den

1 barel = 158,987 l

Z mapy je patrné, že největší spotřebu mají v USA a Kanadě, ale také v Norsku. (2007)

Naopak největšími producenty ropy jsou Saudská Arábie, Rusko, USA, Írán a Čína. 



Zemní plyn

• Plynné fosilní palivo obsahující okolo 90% metanu

• Vysoká hořlavost, ale na rozdíl od ropy bez zápachu

• Bývá doplňován zapáchájícími plyny, aby jej bylo možno ucítit

• Při spalování uvolňuje poměrně málo CO2, a tak patří mezi 
ekologické zdroje

• Využívá se pro topení, ohřev vody, vaření či pohon vozidel

• Při výrobě dusíkatých hnojiv se 
používá jako zdroj vodíku

• Zápalná teplota 650 °C

• Teplota plamene 1957 °C

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Natural_gas.jpg>



Fosilní paliva vs. životní. prostředí

• Těžba fosilních paliv má významný dopad na okolní ekosystém, 
například: 
znečištění okolních vod, úbytek spodních vod, velké množství odpadu a 
ohrozit může také druhovou rozmanitost

• Velkým problémem je ale takzvaný Skleníkový efekt, který je spojován s 
globálním oteplováním

• Při zpracovávání  a spalování fosilních paliv se do ovzduší uvolňují 
skleníkové plyny (velkou měrou se na tom podílejí zejména ropné 
společnosti – spalování zemního plynu)

• Často se těží v rozvojových zemích, kde nejsou ekologická pravidla tak 
přísná

• Příkladem je Nigérie, kde byl o těžbě natočen krátký film, naleznete 
jej i na youtube pod názvem Poision fire (Jedovatý plamen)



Jaderná energie

• Uvolňuje se z jaderných reakcí v atomovém jádře

• Pro reakce se používá štěpná reakce uranu a plutonia

• Využívá se i pro pohon vojenských lodí či ponorek

• Výroba je ale mimořádně nebezpečná, největší havárie se stala v 
roce 1986 v Černobylu (Ukrajina). Zjistěte si na internetu více.

• V ČR máme dvě jaderné elektrárny – Dukovany a Temelín

• Víte, jak funguje jaderná elektrárna?
Na stránkách ČEZU v sekci výroba 

elektřiny, jaderná energetika 
naleznete interaktivní model. 
Podívejte se na něj!

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JE_Temelin1.jpg>



Jaderná energie a ekologie

• Jaderné elektrárny jsou k životnímu prostředí velice šetrné 

• Náročný proces nemá za následek vypouštění skleníkových plynů  
nevznikají ani škodlivé zplodiny

• Problémem je ale jaderný odpad – nízkoaktivní, středně aktivní a 
vysoce aktivní odpad

• Odpad je vložen do speciálních kontejnerů a poté
uložen do podzemí

• Speciální úložiště radioaktivního odpadu

[1 - zdroj. 2011-15-07]. < http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Radioactive.svg>



Znáte odpověď?

K čemu slouží pro jadernou elektrárnu typické „široké 
komíny“?

V nedávné době tsunami způsobily vážné problémy v 
jaderné elektrárně Fukušima. Ve které zemi to bylo?

[1 - zdroj. 2011-15-07]. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JETE-chladici_veze.jpg>



Znáte odpověď?

K čemu slouží pro jadernou elektrárnu typické „široké 
komíny“?

V nedávné době tsunami způsobily vážné problémy v 
jaderné elektrárně Fukušima. Ve které zemi to bylo?
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Jedná se o chladící věže

V Japonsku.




