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Anotace: Sluneční energie jako prvotní zdroj energie na Zemi. 
Význam a podstata průběhu fotosyntézy.



Energie pro život



Sluneční energie

• nejvýznamnější zdroj energie pro všechny 
procesy na povrchu Země

• 33% = odraz od zemského povrchu
• 45% = přeměna na teplo• 45% = přeměna na teplo
• 21% = vypařování
• 1% = přeměna na jinou formu energie a      

využití pro fotosyntézu (zelené   
rostliny)



Fotosyntéza

• Složitý děj přeměny látek a energií
• Průběh v buňkách zelených částí rostlin
• Chloroplasty – chlorofyl (zeleň listová)
• Chlorofyl – schopnost zachycovat energii • Chlorofyl – schopnost zachycovat energii 

světelného záření



Základ fotosyntézy

• Z jednoduchých a energeticky chudých 
molekul oxidu uhličitého a vody vznikají 
energeticky bohaté molekuly sacharidu 
glukózy a současně se uvolňuje kyslík do glukózy a současně se uvolňuje kyslík do 
prostředí

• Vzniklý sacharid – další využití pro reakce 
v buňkách, tvorba molekul organických 
látek



• Energie světelného záření je převáděna 
do energie chemických vazeb organických 
sloučenin

• Rovnice fotosyntézy:• Rovnice fotosyntézy:

12H2O+6CO2   C6H12O6+6O2+6H2O

Sluneční 
energie



Obrázek č. 1 - Fotosyntéza



• Existence života – závislost na fotosyntéze
• Úbytek fotosyntézy
• Celosvětová ochrana tropických pralesů, 

lesů, zabránění znečištění moří (zelené lesů, zabránění znečištění moří (zelené 
mořské řasy), ochrana zeleně



Získávání energie pro život

• Způsob získávání energie pro život je 
hlavním rozdílem mezi buňkami 
(organismy)

• 1) Autotrofní organismy = výživově • 1) Autotrofní organismy = výživově 
soběstačné (zelené rostliny)

• 2) Heterotrofní organismy = výživově 
nesoběstačné (živočichové, houby)
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