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jako zdroje energie. K těmto obnovitelným zdrojům energie poskytuje práce ve své 

první části teoretický výklad, na který následně navazuje praktická část, jejímž cílem 

je za pomoci experimentů zachycených v pracovních listech přiblížit danou 

problematiku studentům.  

Teoretická část je zaměřena na teoretické minimum potřebné k vypracování 

pracovních listů. Dále je v této části popsána vhodnost jednotlivých zdrojů energie 

v podmínkách České Republiky. Druhá část práce je ryze experimentální. Popisuje 
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Úvod 

Pokrok, ekonomie, politika, ekologie, budoucnost, věda - je mnoho důvodů, 

proč se v dnešní době tolik hovoří o obnovitelných zdrojích energie. Aby člověk 

mohl skutečně porozumět tak komplexnímu problému jako jsou obnovitelné zdroje, 

musel by být dobře znalý každého z těchto dílčích důvodů. Smyslem této práce však 

není poskytnout hloubkový rozbor všech zmíněných důvodů, nýbrž poskytnout 

náhled na nejdiskutovanější otázky, které se k danému tématu pojí. 

  Hlavním důvodem psaní práce na toto téma byl můj vlastní zájem 

o problematiku obnovitelných zdrojů. Při diskuzích vedených odbornou veřejností 

může člověk vyslechnout spoustu rozumných argumentů pro, ale také proti zavádění 

obnovitelných zdrojů energie. Mnohdy pak po vyslechnutí všech argumentů ani není 

schopen se sám racionálně přiklonit na jednu nebo druhou stranu názorových táborů. 

Nekladu si za cíl, poskytnout čtenáři jednoznačnou odpověď na to, který názorový 

proud je ten správný, a proč, neboť daná problematika je natolik obsáhlá a složitá, že 

by takový cíl byl nad rámec této práce. Smysl celé práce naopak shledávám v tom, že 

je sto docílit pochopení u čtenářů, jak funguje fotovoltaika, větrné elektrárny 

a vodíková technologie. Práce se zaměřuje pouze na fyzikální podstatu věci 

a možnosti, jak danou problematiku prezentovat studentům středních škol. 

K naplnění těchto cílů je vhodným pedagogickým nástrojem fyzikální 

experiment „fyzik navozuje umělé děje v laboratořích a tyto děje nazýváme fyzikální 

pokusy neboli experimenty. Fyzikální pokus je tedy děj uměle navozený, a to tak, aby 

byly zajištěny podmínky, které jsou důležité pro jeho průběh. Přitom jde o to, aby tyto 

podmínky mohly být při opakování pokusů zachovány stejné nebo aby se daly vhodně 

obměňovat.“ [1 str. 179]. Experiment představuje jeden ze způsobů, jak si osvojit či 

získat nové poznatky. Umožňuje nám zatraktivnit výuku a motivovat studenty 

k porozumění probírané látky. 

Aktuálním trendem ve výuce je přenášení zodpovědnosti výuky ze strany 

učitele, jakožto nosiče „neotřesitelné“ pravdy, na stranu studenta. Je tedy žádoucí 

provádět experimenty, ale ne formou demonstrační, ale jako žákovský experiment. 

Vzhledem k možnostem vybavení škol připadá v úvahu pouze skupinové vyučování 

definované dle publikace [2 str. 87] takto: „Skupinová výuka je taková organizační 
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forma výuky, při níž jsou žáci v rámci třídy rozděleni na 3 – 5 členné pracovní 

skupin; úkoly se zadávají pracovním skupinám a ty je řeší společnou prací všech 

svých členů. Tato forma výuky se vyznačuje individuálním přístupem k žákovi 

a současně je druhem učení se žáka ve spolupráci s ostatními členy své skupiny.“ 

Aktuálnosti a potřebnosti daného tématu odpovídá i skutečnost, že učivo 

týkající se obnovitelných zdrojů energie, jakožto důležité nauky o životním prostředí, 

je uvedeno ve všech vzdělávacích programech. Například v Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání (dále jen „RVP ZV“ [3]) a v Rámcovém 

vzdělávacím programu pro gymnázia (dále jen „RVP G“ [4]) je toto učivo zařazeno 

ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Kromě toho je v RVP ZV ve vzdělávací 

oblasti Fyzika uveden jako jeden z výstupu, že žák „zhodnotí výhody a nevýhody 

využívání různých energetických zdrojů z hlediska vlivu na životní prostředí“ [3 str. 

66], „využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich 

přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh“ [3 str. 65]. Problematika 

obnovitelných zdrojů energie není v rámcových programech zařazena pouze do 

oblasti Fyziky, ale jde o téma, které je průřezové a zasahuje i do dalších oblastí 

rámcových programů (např. Environmentální výchova, Chemie, Biologie, Přírodopis 

či Zeměpis). Tímto svým charakterem obnovitelné zdroje vytváří mezipředmětové 

vazby a jednotlivé oblasti tak logicky propojují. 

Práce samotná je členěna do několika logicky na sebe navazujících částí. 

V první části práce čtenáři poskytnu výklad o nejvyužívanějších obnovitelných 

zdrojích energie při zohlednění možností a podmínek v České Republice. Zaměřím 

se především na fyzikální vysvětlení funkčnosti a teoretické odvození jejich 

účinnosti. V další kapitole uvedu dostupné pomůcky. Následovat bude třetí, ryze 

praktická část, ve které popisuji způsob a proces vytváření pracovních listů. Součástí 

této části bude vzorové řešení pracovních listů. Čtvrtá a poslední část pak bude 

reflektovat reálné testování pracovních listů na studentech střední školy. Prostor 

v této části bude věnován také vyhodnocení užitečnosti, zajímavosti a podmětnosti 

pracovních listů.  



 

Kapitola 1  

Obnovitelné zdroje 

Základní dělení zdrojů energie je na obnovitelné a neobnovitelné. Paradoxně 

oba dva zdroje jsou obnovitelné. Jenomže zdroje energii, které považujeme za 

neobnovitelné, jsou takové zdroje, jejichž vyčerpání je očekáváno v blízké 

budoucnosti a jejichž případná obnova by trvala o mnoho déle. Jak je vidět na 

obrázku Obr. 1, mezi neobnovitelné zdroje patří fosilní a jaderná paliva. 

 

Obr. 1: Rozdělení energetických zdrojů [5] 

Obnovitelné zdroje mají tři hlavní zástupce, a to sluneční energii, energii ze 

zemského jádra a slapovou energii. Vítr, biomasa, koloběh vody, mořské proudy. 

Žádnou z těchto energií bychom neměli, nebýt Slunce. Dokážeme využít i přímého 
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slunečního záření pomocí fotovoltaiky nebo přeměnou na teplo v solárních 

kolektorech. Vše přehledně znázorněno na obrázku Obr. 1. 

Jak je naznačeno v následující podkapitole, tak se práce zaměřuje výhradně na 

solární, větrnou a vodíkovou energetiku, kterým bude věnován prostor 

v následujících kapitolách. Podrobnějším popisem ostatních elektráren se zabývá 

například Mastný s kolektivem v publikaci [6]. 

1.1 Proč obnovitelné zdroje? 

Zásadní otázka zní: proč se chceme zaměřit na obnovitelnou energii? Všichni 

víme, že existuje tzv. konečný termín pro fosilní paliva. Tímto tématem se zabýval 

Marion King  Hubbert v jednom ze svých článků [7], kde předpověděl tzv. ropný 

vrchol. Otázkou je, kdy se tak stane, a jaký to bude mít vliv na ekonomiku.  

Dalším důvodem, proč se zajímáme o obnovitelné zdroje, je všeobecný zájem 

na produkování čisté energie. Z vědeckého zkoumání víme, že oxid uhličitý (CO2) 

není pro naše klima dobrý. Zapříčiňuje změny v klimatickém podnebí, které 

v budoucnu budou moci negativně ovlivnit život na Zemi. Z tohoto důvodu je zájem 

společnosti na snížení emise CO2 během výroby energii. 

To, že se planeta Země potýká s nárůstem CO2  je dobře patrné na obrázku 

Obr. 2, kde můžeme vidět průměrný nárůst CO2 během jednotlivých let, který je 

vyznačen černou křivkou. Červená křivka pak zobrazuje roční kolísání CO2, a to 

v důsledku fotosyntézy květin. Ty totiž vždy v letních měsících pomáhají snížit 

množství  CO2. 

 

Obr. 2: Světová měsíční průměrná koncentrace CO2 [8] 
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To, že by zde mohla být souvislost mezi nárůstem CO2 a oteplováním naší 

planety, by mohl naznačit obrázek Obr. 3. 

 

Obr. 3: Průměrný nárůst teploty [9] 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/aktualizace obrázku 9a [10 str. 12]  

Vše, co je pro lidstvo důležité, a na čem je naše civilizace postavena, stojí na 

inovacích, vědě, technologii, strojírenství a na matematice, která je jejich společným 

jmenovatelem. Ať už jde o dopravu, zdravotnictví, komunikační kanály, či chytré 

telefony, které komunikují přes GPS satelity. Nic z toho, ale nemůže fungovat bez 

energie. Jaké tedy máme jiné možnosti než spalování fosilních paliv nebo štěpení 

jádra? Jsou tu některé druhy tzv. obnovitelné energie – např. větrná energie, sluneční 

energie, přílivová energie, vlnová energie, bioenergie, geotermální energie a jiné. 

V poslední době dochází k nárůstu výroby energie pomocí obnovitelných 

zdrojů. O jak enormní nárůst výroby energie na světě se jedná, můžeme vidět ve 

srovnání s jadernou energetikou na obrázku Obr. 4. Ve srovnání s obnovitelnými 

zdroji energie, lze uvést, že jaderné elektrárny takovýto vzestup zažívaly v 70. a 80. 

letech. 

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/graphs/
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Obr. 4: Světová jaderná (fialová), větrná (modrá) a sluneční (žlutá) výroba energie 

[11] 

Jak můžeme vidět na obrázku Obr. 4, jen samotná větrná energetika je již na 

vyšší výrobní kapacitě než jádro. Musíme však vzít v potaz, důležitou skutečnost, 

a to, že na takové množství energie je potřeba pouhých 453 jaderných reaktorů [11], 

kdežto větrných elektráren je třeba nepočítané množství. 

V posledních pěti až deseti letech jsme byli svědky toho, že technologie 

obnovitelné energie jako větrná energie či fotovoltaika se vyvinuly neuvěřitelně 

rychle. Takže pokud se nyní podíváme na stav větrné energie (viz modrá křivka na 

obrázku Obr. 4), jde pravděpodobně o nejperspektivnější obnovitelný zdroj 

z hlediska nákladů a efektivnosti. Obdobný progres můžeme také spatřovat 

u fotovoltaiky (viz žlutá křivka na obrázku Obr. 4). Z tohoto důvodu a v důsledku 

vývoje v Evropě (viz graf Obr. 5) jsem se v této práci zaměřil na fotovoltaiku 

a větrnou energetiku, jakožto nejdynamičtěji se vyvíjející odvětví v oblasti 

obnovitelných zdrojů. 

 

Obr. 5: Podíl v instalované kapacitě v letech 2005 a 2017 [12 str. 16] 
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Situaci s obnovitelnými zdroji v České Republice bohužel tomuto trendu není 

tolik nakloněna. Jak můžeme vidět na obrázku Obr. 6, tak roce 2017 bylo vyrobeno 

pouze 11% elektřiny pomocí obnovitelných zdrojů [13]. 

 

Obr. 6: Podíl paliv a technologií na výrobě elektřiny brutto-2017 [13 str. 8]  str.8 

Dosavadní snaha vlády rozpohybovat výstavbu elektráren produkujících energii 

z obnovitelných zdrojů formou různých dotací má ve finále bohužel opačný důsledek 

a v lidech vyvolala negativní postoj k tématu „zelené“ energie. 

Rozložení jednotlivých elektráren v České Republice podle jejich druhu 

názorně zobrazuje obrázek Obr. 7.  

 

Obr. 7: Zastoupení obnovitelných zdrojů v ČR. (vodní elektrárny, větrné elektrárny, 

biomasa, bioplyn, solární termické systémy, fotovoltaika, tepelná čerpadla) [14] 

Dalším ukazatelem, který nasměroval vývoj mé diplomové práce, byly 

výzkumné otázky z diplomové práce [15], která se také zabývala danou 

problematikou. Například výzkumná otázka č.4: „Zatrhněte, jaké zdroje obnovitelné 

energie s žáky probíráte: biotermální energie (biomasa), sluneční energie, odpady, 

větrná energie, vodní energie, geotermální energie, energie moří a oceánů, energie 

vodíku, důlní plyn, energie blesku.“ [15 str. 73]. Nejvyšší četnost zaznamenaly 
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sluneční, větrná a vodní energie. Vodní elektrárny v této práci nenalezneme, jelikož 

tato technologie je již velmi probadána a je značně obtížné ji demonstrovat 

v podmínkách školního prostředí. Také její samotný fyzikální princip je velmi 

obdobný větrným elektrárnám. Naopak je do práce zařazena energii vodíku, jelikož 

tento způsob získávání energie dokáže vykompenzovat nedostatky větrných 

a fotovoltaických elektráren. Důvodem zařazení je také fakt, že o tomto zdroji 

energie, konkrétně o palivových článcích, není dostatek podpůrného materiálu, ze 

kterého by učitelé fyziky mohli vycházet. 

1.2 Solární energetika 

Přímé záření ze slunce je masivní zdroj energie. Potřebujeme jej proto, že je 

zdaleka největším zdrojem energie, který máme k dispozici.  

V souvislosti s problematikou fotovoltaiky je velmi diskutovanou otázkou cena 

fotovoltaických panelů. V posledních letech se ceny fotovoltaických článků začaly 

snižovat, nicméně i přesto se nejedná o nejlacinější způsob výroby energie.  

Od roku 2012 mají fotovoltaické články vlastní ekvivalent Mooreova zákona, 

tzv. Swansonův zákon (s dvojnásobným zvýšením instalovaného výkonu cena klesá 

o 20%), viz graf Obr. 8. Z grafu lze také vyčíst, že cena fotovoltaických článků každé 

desetiletí klesne o polovinu díky většímu odbytu. 

 

Obr. 8: Swansonův zákon. Závislost výrobní ceny fotovoltaických článků za jeden 

Watt na vyráběné energii těmito články. [16] 
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1.2.1 Historie 

Idea zařízení, které přijímá sluneční světlo a přeměňuje jej na elektřinu je 

překvapivě stará. Přišla s objevem fotoelektrického jevu. Jako první tento poznatek 

prezentoval francouzský fyzik Alexandre Edmond Becquerel znázorněný na obrázku 

Obr. 9, a to 29. července 1839. Fotoelektrický efekt objevil ve věku devatenácti let 

při experimentování s elektrolytickým článkem tvořeným dvěma kovovými 

elektrodami (Platinum) umístěnými v elektrickém vodivém roztoku, ve kterém se 

zvýšila výroba elektřiny poté, co jej vystavil přímému slunečnímu záření. Také 

objevil, že různé barvy a různé druhy světla měly různé účinky na výrobu energie. 

Nejlepší výsledky získal z modrých světel a ultrafialových barevných světel. 

Dokonce již i on testoval povlaky elektrod z různých materiálů. Maximální účinnost 

získal za použití chloridu stříbrného (AgCl) nebo bromidu stříbrného (AgBr) [17]. 

Vzhledem k jeho nízkému věku je možné, že objevitelem byl již jeho otec Antoine 

César Becquerel. 

 

  

Obr. 9: Alexandre Edmond Becquerel vlevo [18] a otec Antoine César Becquerel 

vpravo [19]  

I přesto to trvalo ještě dlouho, než se tento jev povedlo fyzikálně vysvětlit. 

S vysvětlením nepřišel nikdo jiný než Albert Einstein (obrázek Obr. 10) v práci [20]  

z roku 1905. Za objev zákonitosti fotoelektrického jevu obdržel v roce 1921 

Nobelovu cenu za fyziku. 
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Obr. 10: Albert Einstein [21] 

Energie uvolněného elektronu nezávisí na intenzitě dopadajícího záření, které 

ho uvolní, ale na jeho vlnové délce. Bez znalosti kvantové teorie takřka 

nepochopitelný jev. 

ℎ𝜈 = ℎ𝜈0 + 𝐸𝑚𝑎𝑥 

Kde 𝜈0  je mezní frekvence (charakteristická pro každou látku), pod kterou 

nesmí klesnout frekvence dopadajícího záření 𝜈, aby docházelo k fotoemisi. 

Jednotlivé frekvence jsou vynásobeny Planckovou konstantou ℎ, abychom získali 

rozměr energie. ℎ𝜈 je tedy energie dopadajícího záření. Minimální potřebná energie 

k uvolnění elektronu je ℎ𝜈0. 𝐸𝑚𝑎𝑥 ve výše uvedené rovnici je maximální možná 

energie uvolněného elektronu. Situaci znázorňuje obrázek Obr. 11. 

 

 

Obr. 11: Schéma fotoelektrického jevu 
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Fotovoltaické články fungují na takzvaném fotoelektrickém jevu, kterému se 

také jinak říká fotovoltaický. Jako první fotovoltaický jev pozorovali William Grylls 

Adams a jeho žák Rchard Evans Day v roce 1876 na PN přechodu vytvořeném mezi 

selenem a platinou. Geometrie vzorku je načrtnuta na obrázku Obr. 12. 

  

Obr. 12: Geometrie vzorku použitá Adamsem a Denem (1876) pro zkoumání 

fotoelektrických efektů v selenu [22].  

Od objevu fotoelektrického principu přes fyzikální vysvětlení tohoto principu 

a zkoumání PN přechodů to přesto trvalo velmi dlouhou dobu, než vznikl 

fotovoltaický článek, jak jej známe dnes (ve formě anorganických lesklých článků 

křemíku). Fotovoltaický článek v této podobě se povedlo vyvinout v roce 1954 

v Bellových laboratořích. Tyto články z monokrystalického křemíku dosahovaly 

úžasné účinnosti kolem 6% [23].  

S tímto vynálezem přišlo velké množství nápadů, jak by se dal využít. Lidé 

plánovali budoucnost se solárními domy, auty a mnohé další. Původní nadšení však 

rychle vyprchalo. Je zřejmé, že počáteční verze fotovoltaických monokrystalických 

křemíkových článků byly pro jakékoliv další využití příliš drahé. Z tohoto důvodu 

našly své hlavní využití pouze pro napájení věcí mimo dostupnou síť, zejména 

satelitů. 

V 60. letech byl vůdčím motivem pro vývoj vědy a techniky, závod o dobývání 

vesmíru. V souvislosti s tím bylo první využití fotovoltaiky v kosmonautice, kdy 

v roce 1963 byla vyslána družice Vangaurd I, jakožto první družice poháněna jen 

solární energii, viz Obr. 13. 
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Obr. 13: Vanguard I, 1963 [24] 

Na stejný rok připadá také jedno z prvních větších komerčních pozemních využití 

fotovoltaických článků. Použity byly na majácích v Japonsku (viz obrázek Obr. 14), 

kde sloužily jako zdroj energie. 

 

Obr. 14: Japonký maják 

Od počátku zavádění fotovoltaických článků lze tedy pozorovat tendenci umisťování 

fotovoltaiky do míst, kde není jiný přísun energie. Po těchto začátcích se myšlenka 

využívání slunečního světla jako zdroje energie na nějakou dobu upozadila. Znovu se 

dostala do popředí v souvislosti s energetickou krizí v 70. letech. Od 80. let do 

současnosti se pak solární průmysl stal skutečným průmyslem.  

1.2.2 Dostupnost solární energie 

Rozložení intenzity záření na světě či na území Evropy můžeme vidět na 

obrázku Obr. 15. Na něm je patrné, že ve světovém měřítku dosahují největší 

intenzity záření ty oblasti, jež nejsou příliš zalidněné, a proto zde vzniká problém 

s distribucí případným uložením energie. 
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Obr. 15: Rozložení slunečního svitu na světě a na území Evropy. [25] 

Pokud se zaměříme na Evropu, viz obrázek Obr. 15, tak bychom očekávali 

největší instalovaný výkon fotovoltaických elektráren především na jihu, hlavně na 

území Portugalska, Španělska, Itálie či Řecka. Naopak nejmenší zastoupení tohoto 

zdroje bychom očekávali ve Skandinávských zemích, Velká Británie, Německu, 

Polsku či Pobaltských státech. Tento náš předpoklad ale vyvrací statistika, viz 

obrázek Obr. 19. Jižní státy na grafu nejsou vůbec zastoupeny a paradoxně Velká 

Británie a Německo se vyskytuje na předních příčkách. Nejde tedy pouze 

o dostupnost intenzity záření na určitém území, ale zásadní roli v tomto sehrává 

i potřebná politická vůle. 

V porovnání se světovými intenzitami se zdá, že území České Republiky (viz 

obrázek Obr. 16), není vhodným místem pro budování fotovoltaických elektráren. 

Jak již však byla zmíněna Velká Británie, jakožto místo z ještě horším podnebím pro 

výstavbu fotovoltaických elektráren, tak není důvod brát nízkou intenzitu slunečního 

záření jako jediné měřítko. 

 

Obr. 16: Rozložení slunečního svitu na území České Republiky [25] 
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1.2.3 Produkce 

Naše Slunce je úžasné. Jeho světlo putuje miliony kilometrů vesmírem 

a atmosférou až k nám. Poskytuje nám teplo, světlo a rostlinám životně důležitou 

energii. V souvislosti s tím vyvstává otázka, zda bychom energii ze Slunce mohli 

využít ještě nějak jinak smysluplně? A také kolik energie ze Slunce vlastně Země 

absorbuje?  

Kolik energie ze Slunce Země vlastně absorbuje? Celková energie, kterou 

absorbuje zemská atmosféra, půda a moře, se pohybuje kolem 3,85 YJ (yottajoulů- 

1024 J) ročně (vypočteno z hodnot v 1.2.6). Kolik je to energie? Pouhá hodina 

absorbování této energie představuje více, než se na celém světě spotřebuje za jeden 

rok. Jinými slovy, jeden rok energie získané ze Slunce představuje dvakrát více 

energie, než kdy získáme ze všech zemských neobnovitelných zdrojů (uhlí, ropa, 

zemní plyn a uran) dohromady. To je spousta energie. Využít však dokážeme pouze 

její zlomek. Vezmeme-li v úvahu atmosféru, oblačnost, půdu využívanou lidmi atd., 

dokážeme využít jen zlomek sluneční energie, která k nám doputuje.  

Jak rychlá je solární revoluce? Nárůst adaptace na solární energii je celkem 

rychlý. Od roku 2004 je to každý rok o 40% (plyne z tabulky Tabulka 1). V roce 

2015 jsme produkovali 97krát více solární energie než v roce 2004, viz Tabulka 1. 

Rok Energie (TWh) % z celku 

2004 2,6 0,01% 

2005 3,7 0,02% 

2006 5,0 0,03% 

2007 6,8 0,03% 

2008 11,4 0,06% 

2009 19,3 0,10% 

2010 31,4 0,15% 

2011 60,6 0,27% 

2012 96,7 0,43% 

2013 134,5 0,58% 

2014 185,9 0,79% 

2015 253,0 1,05% 

Tabulka 1: Energie generována ze Slunce. Upravená tabulka z [26 str. 40] 

Zdá se to jako hodně, ale solární energie stále tvoří pouze něco přes 1% 

světové produkce energie [27]. Nicméně nárůst za uvedená období je povzbudivý. 
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Studie Mezinárodní energetické agentury z roku 2014 [28] předpověděla, že solární 

energie bude do roku 2050 představovat 27% světové produkce elektřiny. 

Odpůrci solární energie mohou namítat, že je příliš drahá a pro polovinu světa 

nevyužitelná kvůli počasí. Za posledních pár let se ale tyto nejčastější argumenty 

proti solární energii začaly hroutit.  

Stran ceny je potřeba se podívat se na aktuální výši nákladů. S přihlédnutím 

k inflaci byla cena solárního článku za watt kolem roku 1975 96 dolarů (2496 Kč). 

Díky technologickému pokroku a zavedení velkovýroby je dnes cena za watt 36 

centů (9 Kč).  

Zůstaňme u nákladů a pro zajímavost se podívejme na průlomové případy 

klesající ceny solární energie. Síť fotovoltaických panelů na severu Chile 

produkovala víc energie, než bylo v dané oblasti potřeba. Cena elektřiny tak klesla na 

nulu [29]. To je skvělé pro spotřebitele, ale zničující pro investory. 

 

Obr. 17: Vývoj ceny elektřiny produkované z fotovoltaický panelů v Chile [29] 

Problém vznikl tak, že na jednom místě bylo mnoho dodavatelů, kteří nemohli 

převádět přebytečnou elektřinu do sítě. Něco podobného se stalo také v Německu 

[30]. Zde byla cena elektřiny záporná kvůli přebytku ze solárních a větrných zdrojů 

vedle tradičních jaderných a uhelných zdrojů energie. Podobný případ také 

zaznamenal Apple, který ve svém sídle (viz obrázek Obr. 18) produkoval více 

elektřiny, než potřeboval [31].  
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Obr. 18: Budova společnosti Apple [31] 

V důsledku tohoto přebytku začal elektřinu prodávat pod novou firmou Apple 

Energy.  

Ještě si dovolím uvést, že největším producentem solární energie je Čína, kde 

náklady na výrobu fotovoltaického panelu mohou klesnout, díky velké výrobě, až na 

několik centů za kWh. 

 

Obr. 19: Instalovaný výkon fotovoltaických elektráren udávaný v GW. [32 str. 11]  

Jiný argument by mohl být ten, že jakmile se objeví mraky, je po všem. Jak se 

ale můžete povšimnout na obrázku Obr. 19, tak velmi velký instalovaný výkon je ve 

Velké Británii, což je země s velkou oblačností. Mraky projde 80-90% sluneční 

energie, jen nevidíme její jasný zdroj, tedy Slunce. Snadno si to uvědomíme, když se 

podíváme na rostliny. Ty by tu bez solární energie nebyly. No a Velká Británie je 

„zelená“ země, kde se rostlinám daří. 
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1.2.4 Novinky ve fotovoltaice 

Vědci z Ocean University of China a Yunnan Normal University v roce 2016 

vytvořili fotovoltaický panel, který produkuje energii ze slunečního svitu i z deště 

[33]. To je krok směrem, aby bylo možné vyrábět solární energie po celý rok. 

 

Obrázek 20: Ukázka složení fotovoltaické panelu, který krom ze Slunce získává i 

energii z deště [33] 

Podívejme se dále na technologický pokrok v solární energii za poslední roky. 

Massachusettský technologický institut (dále jen MIT) vytvořil 3D fotovoltaické 

články [34], které lépe absorbují sluneční záření pod různými úhly. Mají 2krát až 

20krát lepší produkci než ploché články. Toto 3D uspořádání funguje tak dobře díky 

počítačovému algoritmu. 

  

Obr. 21: 3D fotovoltaické panely z MIT [34] 

MIT také vytvořilo fotovoltaické články tenké jako mýdlová bublina [35]. 
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Obr. 22: Fotovoltaický článek v porovnání s mýdlovou bublinou [35] 

Další zajímavý pokrok na poli solární energie, je v užití Perkovitu (CaTiO), 

který má vyšší absorpční koeficient než křemíkový článek. Absorbuje sluneční záření 

ve vrstvě tenčí než vlas. Tento článek je lehoučký, ohebný, neláme se jako tradiční 

články. Dokáže využívat dokonce umělé světlo. Jeho výroba je díky použití 

dostupných materiálů překvapivě levná. Olga Malinkiewicz zvolila stabilní 

a reprodukovatelnou metodu tisku [36]. To umožňuje efektivní proces výroby. Fólie 

prodlouží životnost baterie běžných elektrických zařízení. Mobil, tablet či laptop se 

tak dokáží nabíjet i z umělého světla. Tradiční fotovoltaické články nahradí 

technologicky vyspělejší folie, které splynou s povrchem.  

 

Obr. 23: Fotovoltaický článek vytvořený Olgou Malinkiewicz na University of 

Valencia [36] 

Aby byl výklad úplný, nelze nezmínit také negativa. Hlavní problémy solární 

energie jsou následující. Je přirozené, že poptávka po elektřině v průběhu dne kolísá, 

u solární energie však není snadné sladit produkci s těmito výkyvy. K největší 

produkci energie dochází ve dne, ale energii potřebujeme i v noci. S tím problémem 

mohou pomoci akumulátory, které energii uchovávají na později. Příkladem může 

být akumulátor Powerwall od Tesly (viz obrázek Obr. 24) 
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Obr. 24: Domácí baterie od firmy Tesla [37]  

Další možný způsob uložení energie je ve formě vodíku a následné 

rekombinaci pomocí palivových článků. Tato problematika je více rozebrána 

v podkapitole 1.4. 

Posledním problémem, který v souvislostí s danou problematikou zmíním, je 

jejich účinnost. Nejlepší fotovoltaické panely jsou dnes účinné jen na 30-35%. 

Přestože tradiční uhlí má účinnost méně než 50%, solární energie má stále co 

dohánět. To by se mělo změnit s vývojem technologii v následujících letech.  

1.2.5 Jednotky 

Pro lepší pochopení následného textu zde krátce rozeberu fyzikální jednotky, 

které jsou v textu použity a jednotlivé vztahy pro ně platící. Mezinárodní dohodou 

byla zavedena Mezinárodní měrová soustava SI umožňující celosvětovou spolupráci 

techniků a vědeckých pracovníků. Přesto je zvykem používání takzvaných vedlejších 

jednotek. 

Výkon 

V mechanice je označován výkon obvykle písmenem 𝑃 a jedná se o vykonanou 

práci (𝑊) za čas (𝑡). 

 𝑃 =
𝑊

𝑡
 (1.1) 

Nejmenší jednotkou výkonu je jeden Watt (W). Ze vztahu (1.1) můžeme 

odvodit základní jednotky soustavy SI. 
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 1 W = 1 
J

s
= 1 

N ∙ m

s
= 1 

kg ∙ m2

s3
. (1.2) 

Z odvození (1.2) je patrná nutnost zavádění vedlejších jednotek. 

Z rovnice (1.1) je také patrné, že působením výkonu jednoho Wattu po dobu 

jedné sekundy získáme energii jednoho Joulu (J) neboli jedné Wattsekundy. 

 1 J = 1 Ws (1.3) 

Jednotka joule je relativně malá a proto se v praxi používají jiné časové 

jednotky, buď hodina (h), popřípadě rok (r). 

 

1 Wh = 3600 Ws = 3600 J 

8760 Wh = 1 Wr 

(1.4) 

Každý spotřebič je opatřen štítkem, který udává jeho příkon ve wattech, tedy 

jeho spotřebu elektřiny v provozu. Například příkon rychlovarné konvice je 1900 W, 

pokud bychom ji používali jen hodinu denně, tak by její denní spotřeba činila 

1900 Wh.  

Bavíme-li se o energii vyrobené elektrárnami, tak by nám vzhledem k (1.4) ani 

jednotka Wh nestačila. Proto se v praxi spíše setkáme s násobky (kilo „k“ (103), 

mega „M“ (106), giga „G“ (109), tera „T“ (1012), peta „P“ (1015), exa „E“ (1018). 

Například: 

 

1 kWh = 3,6 ∙ 106 J = 3,6 MJ 

1 GJ = 277,7 kWh 

1 EJ = 277,7 TWh = 277,7 ∙ 109 kWh = 31,7 GWr 

(1.5) 

Budeme-li zkoumat například energii vyprodukovanou v České Republice za 

rok 2015 (𝑊𝑅 = 83880 GWh = 83,88 TWh), postup bude následovný. Podělením 

počtem hodin v roce (8760 h) dostaneme přibližně 9,6 GWr, což znamená, že 

celoroční průměrný výkon všech elektráren je 𝑃Č𝑅 = 9,6 GW. Pro představu, jaderná 

elektrárna Temelín má přibližný výkon 𝑃𝑇 = 2000 MW. Celou výrobu elektrické 
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energie za rok 2015 by tedy šlo nahradit nepřetržitým provozem pěti Temelínských 

elektráren a ještě by zbylo na vývoz energie do zahraničí. 

Záření 

Intenzita záření 𝐼 je zářivý tok procházející jednotkovou plochou kolmou ke 

směru šíření vlnění neboli energie která projde za určitý čas touto plochou – jde 

vlastně o plošnou hustotu zářivého toku. Intenzita záření se tedy udává v jednotkách 

[𝐼] = Wm−2. 

Další důležitou jednotkou týkající se osvětlení je intenzita osvětlení 𝐸 udávána 

v jednotkách 

[𝐸] = m−2 ∙ cd ∙ sr = lx. 

Velikost intenzity osvětlení jeden lux je osvětlení plochy, na jejíž každý čtvereční 

metr dopadá rovnoměrně rozložený světelný tok 1 lumenu. Tuto jednotku 

měříme pomocí luxmetru 

Pokud bychom chtěli spočítat výkon dopadajícího záření 𝑃0 na určitou plochu. 

Musely bychom nejdříve pomocí luxmetru zjistit intenzitu osvětlení a z té určit 

intenzitu záření. Pokud bychom měli monochromatické záření o vlnové délce 555 

nm, bude jednomu Wm−2 odpovídat osvětlení 683 lx [38 stránky 14-15]. V praxi 

ovšem na danou plochu dopadá světlo o spektru 𝐼𝑒𝑛(𝜆) (viz obrázek Obr. 27) 

a osvětlení bude menší než 683 lx. 

𝐸 = 683 ∫ 𝐼𝑒𝑛(𝜆
𝜆2

𝜆1

)𝑓(𝜆)𝑑𝜆 

Pro sluneční záření se v praxi využívá vztah [39 str. 53]: 

0,0079 W ∙ m−2 = 1 lx 

Příkon 𝑃0 se tedy dá spočítat: 

𝑃0 = 0,0079 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸 

Kde 𝑆 je plocha fotovoltaického článku, 𝐸 intenzita osvětlení v jednotkách lx 

1.2.6 Výkon solární energie 

Sluneční světlo je forma energie a množství slunečního záření, které dosáhne 

Země za jednotku času, lze měřit jako výkon ve wattech. Vzhledem k tomu, že celý 

život na naší planetě je závislý na energii ze slunečního záření, tak množství sluneční 

energie, které nás dosáhne, je rozhodující a stanovuje horní hranici pro život 
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a průmysl na naší planetě. Naštěstí s jednoduchou geometrií a znalostí celkového 

výkonu slunečního záření je snadné ji vypočítat. První otázka tedy zní: kolik 

slunečního světla dosáhne Země (ve wattech)? 

 

Obr. 25: Výkon Slunce, vzdálenost a rozměry Země 

Výkon Slunce 𝑃S je přibližně 3,85 ∙ 1026W, průměrná vzdálenost Slunce od 

Země je 1,5 ∙ 1011m a Země má poloměr kolem 6,37 ∙ 106m. Vzhledem k tomu, že 

výkon Slunce je distribuován rovnoměrně ve všech směrech, je rovnoměrně rozložen 

na imaginární sféře s poloměrem 1,5 ∙ 1011m v době, kdy dosáhne Země. Tato sféra 

má plochu 4𝜋𝑟SZ
2 , kde 𝑟SZ je vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. Ozařovaná oblast 

Země v této sféře je 𝜋𝑟Z
2, kde 𝑟Z je poloměr Země. Vše je pro přehlednost znázorněno 

na obrázku Obr. 26. 

 

Obr. 26: Distribuce energie Slunce na imaginární sféře 

Z těchto údajů můžeme vypočítat výkon slunečního světla 𝑃E, který dosáhne 

Zemi. Pomocí celkového výkonu vyzařovaného Sluncem 𝑃S, poměrem promítané 

plochy Země na sféru k celkové ploše sféry: 

𝑃E = 𝑃S

𝜋𝑟Z
2

4𝜋𝑟SZ
2  



Obnovitelné zdroje 30 

 

Dosazením příslušných hodnot zjistíme, že výkon slunečního světla, který 

dosáhne Země, je přibližně 1,74 ∙ 1017W. 

Celková spotřeba energie lidmi na Zemi je přibližně 1013W, což je o několik 

řádů menší než množství slunečního světla, které Země zachycuje. Ve skutečnosti, 

pokud bychom hypoteticky mohli shromáždit veškerou přicházející energii ze 

Slunce, tak bychom uspokojili celosvětovou poptávku po energii na celý rok. 

1.2.7 Intenzita záření 

V předchozím oddílu jsme se dozvěděli, že množství slunečního záření 

přicházejícího k Zemi od Slunce je více než dostačující. Abychom zjistili, kolik je 

třeba prostoru na sběr konkrétního množství energie, musíme nejprve znát intenzitu 

záření (výkon na jednotku plochy) slunečního světla, které dosahuje povrchu Země. 

Pro výpočet této hodnoty je třeba zvážit dvě věci.  

Nejprve musíme znát tok energie 𝑃E, který dosáhne Země. Tuto hodnotu jsme 

již vypočítali v předchozím oddílu (1.2.7). Za druhé musíme znát alespoň přibližnou 

hodnotu prostupu slunečního světla v atmosféře. Některé sluneční paprsky, které 

dosahují Země, se odrážejí nebo jsou absorbovány v atmosféře, takže ne všechny 

jsou schopny dosáhnout povrchu Země. 

Spektrum slunečního záření (Země)

In
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n
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Vlnová délka  (nm)

ViditelnéUV Infračervené

Sluneční záření bez absorpce v atmosféře

5523 K černé těleso

Sluneční zářeni na úrovni moře

Atmosférické absorpční pásy

 

Obr. 27: Spektrum slunečního záření (Země). Upravený obrázek z [40]. 
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Na obrázku Obr. 27 můžeme vidět, že například 0% světla s vlnovou délkou 

1400 nm neprojde zemskou atmosférou, zatímco přibližně 90% světla s vlnovou 

délkou 1600 nm projde. Dále z obrázku můžeme vyčíst, že například světlo 

s vlnovou délkou 1400 nm je absorbováno vodní parou. 

Prvním krokem je výpočet intenzity záření slunečního světla, které dosáhne 

vrcholu zemské atmosféry. Vzhledem k tomu, že Slunce vyzařuje stejně ve všech 

směrech, v okamžiku, kdy sluneční světlo dosáhne Země, sluneční síla byla 

rozložena na sféře s povrchem 4𝜋𝑟SZ
2 , kde 𝑟SZ je vzdálenost mezi Zemí a Sluncem. 

Intenzitu záření na vrcholu zemské atmosféry 𝐼top lze vypočítat tak, že celkový 

výkon Slunce 𝑃S se dělí plochou této sféry 

𝐼top =
𝑃S

 4𝜋𝑟SZ
2 ≈ 1360 W/m2 

Podíváme-li se na křivku propustnosti zemské atmosféry, obrázek Obr. 27, 

většina hodnot vlnových délek slunečního spektra je kolem 80% původní intenzity, 

s výjimkou některých pásem, kde propustnost klesá až na 0%. Hrubým odhadem 

bychom mohli počítat se 70% propustností slunečního záření. Vynásobením 

intenzity záření v horní části atmosféry 𝐼top se 70% získáme intenzitu záření na 

povrchu Země  𝐼e přibližně 

𝐼e ≈ 1000 W/m2 

Nyní tedy můžeme zodpovědět otázku, jaká plocha by byla potřeba 

k uspokojení naší spotřeby elektřiny. Předpokládejme, že jsme schopni v kolektoru 

přeměnit intenzitu záření na povrchu Země 𝐼e s 25% úspěšností na elektrický proud. 

0,25 x 1000 W/m2 = 250 W/m2 

Celoroční průměrný výkon (viz 1.2.5) všech elektráren v ČR za rok 2015 je  

𝑃Č𝑅 = 9,6 GW = 9,6 ∙ 109 W. 

Vydělením celkové poptávky výkonem elektřiny z našeho kolektoru se získá celková 

požadovaná plocha kolektorů 

𝑆 =
9,6 ∙ 109 W

250 W/m2
= 3,84 ∙ 107 m2. 

Rozloha České Republiky je  

𝑆ČR = 78 866 km2 ≈ 7,9 ∙ 1010 m2 . 

Je vidět, že plocha potřebná na vystavení kolektorů je mnohem menší než území ČR. 

Vypočítaná oblast 𝑆 kolektorů však nezohledňuje všechny relevantní faktory. Přístup 
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k předchozímu problému předpokládá, že máme konstantní intenzitu záření bez 

ohledu na čas, oblačnost nebo pozici České republiky na planetě. V reálném životě 

však takové podmínky nejsou dosažitelné. Potřebovali bychom tudíž více prostoru 

pro kolektory, jelikož sluneční energii můžeme sbírat, pouze když Slunce svítí, což je 

nejvýše polovina času pro určitou lokalitu. 

1.2.8 Geometrie dopadajícího záření 

Pro místa vzdálená od rovníku nebude kolektor orientovaný horizontálně na 

zemský povrch schopen sbírat všechnu sluneční energii. Slunce se nikdy neobjevuje 

přímo nad hlavou na dalekých severních a dalekých jižních zeměpisných šířkách. 

Intenzita záření, která dosáhne kolektoru, by tak byla slabší. Situace je znázorněna na 

obrázku Obr. 28. 

 

Obr. 28: Závislost intenzity záření v závislosti na úhlu dopadajících paprsků 

Namísto předpokladu konstantní intenzity záření (W/m2) je užitečné znát 

dostupnou solární energii na jednotku plochy za den, např. v kWh/(m2d). Nejdříve 

předpokládejme, že je sluneční tok kolmý vzhledem k dopadům slunečního světla na 

povrchu Země (viz obrázek Obr. 29). 
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Obr. 29: Dopadající sluneční světlo na povrch Země 

Denní intenzitu záření nějakého objektu můžeme vypočítat vynásobením 

slunečního toku promítanou plochou objektu (tj. Oblast slunečního záření 

zachycenou) a rozdělit na celkovou plochu objektu. Tento výpočet předpokládá, že 

zachycený sluneční tok je rozložen rovnoměrně po ploše objektu v průběhu dne. 

Sluneční tok na povrchu Země 𝐼e = 1000 W/m2 = 1 kW/m2. Chceme-li toto 

převést na kWh/(m2d), můžeme 𝐼e vynásobit podílem 24 h/1 d = 1. Tím se 

dosáhne slunečního toku na povrchu Země 24 kWh/(m2d). 

Pokud bychom měli vypočítat průměrnou sluneční energii pro celou Zemi, 

promítaná oblast by byla dána  𝜋𝑟Z
2 (kde 𝑟Z je poloměr Země) a plocha by byla daná 

4𝜋𝑟Z
2. Díky zapojení těchto výrazů do rovnice pro denní solární zdroj, 

𝜋𝑟Z
2

4𝜋𝑟Z
2 ∙ 24 kWh/(m2d) 

dostaneme 6 kWh/(m2d) pro Zemi v průměru. 

Ve skutečnosti se však denní intenzita záření mění v závislosti na zeměpisné 

šířce. Znázorněnou situaci můžeme sledovat na obrázku Obr. 30. Mějme zeměpisnou 

šířku ϕ (může být severní nebo jižní, oba směry dávají stejnou odpověď, protože 

Země je symetrická vůči rovníku, pokud ignorujeme náklon), poté je promítaná 

oblast dána vztahem 

2𝑟Z
2 cos2(𝜙) 𝑑𝜙, 

kde 𝑑𝜙 je nekonečně malý řez Země v konstantní šířce. Důvodem je to, že 

promítanou plochou zeměpisného šířky je obdélník s výškou 𝑟Z cos(𝜙) 𝑑𝜙 a šířkou 

2𝑟Z cos(𝜙). 
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Obr. 30: Promítaná oblast v závislosti na zeměpisné šířce 

Povrch oblasti je  

2𝜋𝑟Z
2 cos(𝜙) 𝑑𝜙 , 

protože plocha povrchu je páska na sféře, která může být rozvinuta do obdélníku 

s výškou 𝑟Z𝑑𝜙 a s šířkou 2𝜋𝑟Z cos(𝜙). Výška pásku se zjistí pomocí vztahu pro 

délku kruhové výseče, šířka pásky je obvod kruhu s poloměrem 𝑟Z cos(𝜙). 

Podělením promítané plochy o povrch oblasti dostaneme 

2𝑟Z
2 cos2(𝜙) 𝑑𝜙

2𝜋𝑟Z
2 cos(𝜙) 𝑑𝜙

=
cos(𝜙)

𝜋 
. 

Denní intenzitu záření tedy určíme 

𝐼e ∙
cos(𝜙)

𝜋
. 

Se zeměpisnou šířkou asi 50° by Česká Republika měla denní intenzitu záření 

přibližně 4,9 kWh/(m2d), místo 24 kWh/(m2d), které jsme použili k výpočtu 

předchozí požadované plochy kolektoru v kapitole 1.2.7. To znamená, že pro splnění 

všech požadavků na elektrickou energii ze sluneční energie by Česká Republika 

vyžadovala asi 4,9krát tolik prostoru kolektorů, jak bylo dříve vypočteno. 

1.2.9 Roční období 

Dalším faktorem, který ovlivňuje intenzitu záření, je roční období. Tyto změny 

jsou způsobeny sklonem rotační osy vůči oběžné dráze, viz obrázek Obr. 31. 
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Obr. 31: Střídání ročních období 

Slunce po celý rok neputuje po stejné pomyslné trajektorii po obloze. To určuje 

čas, po který je nám schopno dodávat energii. Jak můžeme vidět na obrázku Obr. 32 

nejdéle se Slunce udrží na obloze v letních měsících. 

 

Obr. 32: Trajektorie Slunce po obloze v různých ročních obdobích 

Z těchto důvodů nám záření na fotovoltaické panely nedopadá vždy kolmo a je 

tedy nutné počítat s menším průměrným ročním výkonem, než je uvedeno v kapitole 

1.2.8. Tuto skutečnost bychom mohli kompenzovat pohyblivým systémem, který by 

se stejně jako slunečnice otáčel za Sluncem. 

1.2.10 Charakterizace fotovoltaických článku 

Nejdůležitějším parametrem je výkon nebo účinnost přeměny slunečního 

výkonu. To je definováno jako poměr mezi elektrickým výkonem fotovoltaického 

článku a příchodem světla.  
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 Účinnost 𝜂 =
maximální výstupní výkon

výkon dopadajícího záření
=

𝑃𝑀𝐴𝑋

𝑃𝑖𝑛
 (2.6) 

K provedení tohoto měření potřebujeme zdroj světla. Tím může být buď 

kalibrovaná lampa, nebo samotné Slunce. Při použití lampy by mělo mít spektrum 

a intenzitu světla Slunce. Jedno Slunce je definováno jako 1000 W/m2, což je 

hodnota intenzity záření na povrchu Země za jasného dne. 

Musíme také měřit napětí a proud z článku. V laboratoři se proto používá 

zdrojová měřící jednotka, která může řídit napětí, zatímco měříme proud. 

Alternativně můžeme jako zatížení použít multimetr a proměnný odpor (viz obrázek 

Obr. 33). 

 

Obr. 33: Schéma zapojení pro stanovení charakteristiky fotovoltaického článku 

Odpor je připojen ke slunečnímu článku (viz obrázek Obr. 33) a při měření se 

nastavuje na různé hodnoty. Křivka může být extrapolována tak, aby poskytla 

některé důležité parametry. Při nulovém napětí máme zkratový proud 𝐼𝑍. Při 

nulovém proudu máme napětí v otevřeném obvodu 𝑈𝑍. Jedná se o maximální napětí 

a maximální proudové parametry, které určují fotovoltaický článek. V těchto dvou 

bodech je výstupní výkon článku nulový, a to samozřejmě proto, že výkon 𝑃 je 

produktem napětí a proudu 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼. Z voltampérové charakteristiky článku (viz 

obrázek Obr. 34) můžeme určit takzvaný maximální výkonový bod 𝑃𝑀𝐴𝑋. 
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Obr. 34: Voltampérová charakteristika fotovoltaického článku 

Tyto hodnoty slouží k výpočtu dalšího důležitého parametru faktoru plnění 𝐹𝐹 

(Fill Faktor). Ten vyjadřuje poměr mezi maximálním výkonem, který článek dá 

teoreticky a napětím otevřeného obvodu 𝑈𝑍 a zkratovým proudem 𝐼𝑍. 

 𝐹𝐹 =
𝑃𝑀𝐴𝑋

𝑈𝑍𝐼𝑍
 (2.7) 

Faktor plnění by měl být co nejvyšší a informuje nás o některých interních 

hodnotách odporu v buňce, které mohou být předmětem k optimalizaci. Teoretické 

maximum se uvádí kolem 0,85 a teoretické minimum je 0,25 [41]. 

1.2.11 Sériové a paralelní zapojení 

Při použití fotovoltaických článků obvykle propojujeme více než jeden článek, 

abychom zvýšili vyrobenou energii. Když vytvoříme tato spojení, je důležité 

pochopit, jak se proud a napětí chová v závislosti na zapojení. Existují dva způsoby 

připojení fotovoltaických článků, paralelní a sériové připojení. 

Paralelní zapojení 

Při paralelním zapojení je na všech článcích stejné napětí, zatímco proudy se 

sčítají. 

𝑈 = 𝑈1 = 𝑈2 = ⋯ = 𝑈𝑛 a 𝐼 = 𝐼1 + 𝐼2 + ⋯ 𝐼𝑛 

Obrázek Obr. 35 ukazuje panel paralelně zapojených fotovoltaických článků. Vpravo 

můžete vidět charakteristické křivky panelu sestávajících ze tří, dvou a jednoho 

článku. 
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Obr. 35: Paralelní zapojení článků 

Sériové zapojení 

Když jsou články zapojeny do série, proud pro každý článek bude stejný, 

zatímco napětí se sčítají. 

𝐼1 = 𝐼2 = ⋯ = 𝐼𝑛 a 𝑈 = 𝑈1 + 𝑈2 + ⋯ 𝑈𝑛 

Na obrázku Obr. 36 je zobrazen panel se sériově připojenými fotovoltaickými články 

a charakteristická křivka pro tři, dvě a jeden připojený článek. 

 

Obr. 36: Sériové zapojení článků 

Obvykle vidíme sériové propojení článků v panelech, protože to zajišťuje vyšší 

napětí. Pokud se pokusíme představit panel fotovoltaických článků sestávající ze 100 

článků, z nichž každý má napětí 0,6 V a proud 4 A, můžeme všechny články připojit 

buď paralelně a nebo sériově. V případě paralelního připojení bude napětí panelu 

0,6 V a proud 400 A. V případě sériového připojení by napětí bylo 60 V a 4 A. 

V obou případech je výkon stejný. Přenosové ztráty by však byly výrazně odlišné, 

jelikož stoupají s druhou mocninou proudu. Potřebovali bychom tedy extrémně silné 

kabely, kdybychom přepravovali vysoký proud při nízkých napětích. Naopak vysoké 

napětí a nízké proudy poskytují mnohem nižší přenosové ztráty. 



Obnovitelné zdroje 39 

 

1.2.12 Stínové efekty 

V předešlé části jsme se dozvěděli, jak mohou být zapojeny fotovoltaické 

články. Je však důležité zvážit, co se stane, když je jeden nebo více fotovoltaických 

článků v takovém spojení ve stínu. 

Na obrázku Obr. 37 vidíte, jak stíněný článek na panelu ovlivňuje celkový 

výkon panelu při paralelním zapojení. Předpokládejme, že článek je z 90% zastíněn. 

Napětí v otevřeném obvodu zastíněného článku se mírně změní, zatímco zkratový 

proud klesne přibližně o 90%. Celková voltampérová křivka (dále jen „VA“) panelu 

poklesne o ztrátu proudu z jednoho zastíněného článku (viz obrázek Obr. 37). 

Celková ztráta výkonu panelu tedy odpovídá zastíněné oblasti.  

 

Obr. 37: Panel sestávající se ze tří paralelně zapojených článků. Po osvětlení všech 

buněk se získá modrá VA křivka. Když je jeden článek ve stínu, VA křivka panelu 

odpovídá zelené křivce. Na obrázku můžeme vidět VA křivku jednoho článku 

v situaci, kdy je nezastíněný (čárkovaná oranžová) a v situaci, kdy je naopak 

zastíněný (čárkovaně šedá). 

Zatímco paralelní zapojení je poměrně dobré, pokud jde o částečné zastínění, 

to samé nelze říci pro sériové spojení, jak je patrné z obrázku Obr. 38. Při jednom 

zastíněném článku v sériovém zapojení musí další dva články tlačit proud přes 

zastíněný článek. Proto je celkový proud panelu omezen. Jak je patrné z obrázku 

Obr. 38, tento efekt významně snižuje výkon modulu s jednou zastíněným článkem. 
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Obr. 38: Panel sestávající se ze tří sériově zapojených článků. Po osvětlení všech 

buněk se získá modrá VA křivka. Když je jeden článek ve stínu, VA křivka panelu 

odpovídá zelené křivce. Na obrázku můžeme vidět VA křivku jednoho článku 

v situaci, kdy je nezastíněný (čárkovaná oranžová) a v situaci, kdy je naopak 

zastíněný (čárkovaně šedá). 

Řešením problému se sériovým zapojením je použití obtokové diody přes 

stínovanou buňku (viz obrázek Obr. 39.) Takzvaná bypassová 

(překlenovací/obtoková) dioda umožňuje proudu obcházet zastíněný článek a tím 

snížit ztráty výkonu fotovoltaického panelu. Když se článek zastíní, jeho obtokovou 

diodou začne procházet proud. S obtokovou diodou není proud omezený zastíněným 

článkem a dopad na celkovou VA křivku je značně snížen, viz obrázek 

Obr. 40. 

 

Obr. 39: Bypassová dioda namontovaná přes zastíněný článek. Obtoková dioda 

výrazně snižuje ztráty způsobené částečným zastíněním. 

Bypassové diody také slouží jinému účelu a to k prevenci před tepelným 

zničením. V modulech s jedním zastíněným článkem a bez bypassové diody způsobí 

masivní ohřev ostatním článkům. Použití obtokových diod zmírňuje tento problém. 



Obnovitelné zdroje 41 

 

V reálných fotovoltaických panelech se nepoužívají bypassové diody pro 

každý článek. Důvod je zejména ekonomický, přispívá tomu ale i fakt, že způsobují 

určité ztráty, tím tak snižují výsledný proud dodávaný fotovoltaickými články. 

Bypassové diody se používají pro řetězce článků (například 12, 18 nebo 24 článků). 

Je proto důležité, aby panely nebyly instalovány na místech, kde by se během dne 

očekávalo částečné zastínění. 

 

Obr. 40: Panel sestávající se ze tří sériově zapojených článků. Po osvětlení všech 

buněk se získá modrá VA křivka. Když je jeden článek ve stínu, VA křivka panelu 

bez baypassové diody odpovídá zelené křivce a červené křivce s obtokovou diodou. 

Na obrázku můžeme vidět VA křivku jednoho článku v situaci, kdy je nezastíněný 

(čárkovaná oranžová) a v situaci, kdy je naopak zastíněný (čárkovaně šedá). 

1.3 Větrná energie 

Lidé používali vítr jako zdroj energie po tisíciletí let. Od plachetnic po mletí 

obilí ve mlýně. Větrná energie má mnoho způsobů využití, ale až v posledních 30 

letech se stalo použití větrné turbíny k výrobě elektrické energie zcela všední 

záležitostí. Dánsko a některé další země například generují větrem tolik elektřiny, že 

prodávají přebytek svým sousedům. 

Větrné turbíny se rychle stávají hlavním zdrojem elektřiny v těch zemích po 

celém světě, které se snaží snížit závislost na fosilních palivech. Ve větrných 

oblastech mohou poskytnout levnou, čistou a téměř nevyčerpatelnou energii.  

Větrných elektráren je mnoho druhů. Rozdělují se podle osy rotace rotorů na 

čtyři druhy. Darrieův rotor, Savoniův rotor, lopatkové kolo (Americké kolo), vrtule 
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(rychloběžný rotor). Každá má špičku své účinnosti při jiných rychlostech. Jak 

jednotlivé větrné elektrárny vypadají, můžeme vidět na obrázku Obr. 41.   

 

Obr. 41: Průběh účinnosti jednotlivých druhů elektráren v závislosti na 

rychloběžnosti [42] 

Na obrázku Obr. 41 dále můžeme vidět průběh účinnosti tzv. ideálního rotoru, který 

je omezen Betzovým limitem, o kterém bude blíže pojednáno v oddílu 1.3.3. 

1.3.1 Situace v České Republice 

Větrné podmínky v zemích střední Evropy nejsou příliš příznivé, ale i tak se 

dle studie Ústavu fyziky atmosféry [43] u nás najde dostatek míst s dostatečným 

větrným potenciálem. Na obrázku Obr. 42 můžeme vidět rozložení těchto míst i se 

zanesenými místy národních parků a chráněných území. 

 

Obr. 42: Území s dostatečným větrným potenciálem vs. velkoplošná chráněná území. 

[43 str. 12] 
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Výsledky studie [43] velmi korespondují s dosavadní výstavbou větrných 

elektráren na území České Republiky. Graf instalace větrných elektráren podle 

jednotlivých krajů můžeme vidět na obrázku Obr. 43. 

 

Obr. 43: Instalace větrných elektráren podle jednotlivých krajů v MW [44] 

 Rozložení jednotlivých větrných elektráren je znázorněno na mapě České 

Republiky, viz obrázek Obr. 44. 

 

Obr. 44: Aktuální instalace větrných elektráren [45] 

1.3.2 Účinnost 

Základní princip větrné elektrárny spočívá ve zpomalování dopadajícího 

proudu vzduchu na lopatky. Jde o přeměnu části kinetické energie větru na 

mechanickou práci rotoru. V rámci experimentu v pracovním listu (viz Příloha B) se 

pokusíme zjistit, jak moc se tato přeměna modelu elektrárny daří a jak ji 

maximalizovat. S miniaturní větrnou turbínou lze simulovat různé podmínky 



Obnovitelné zdroje 44 

 

(rychlost, směr větru, počet lopatek, natočení lopatek, testovat různý design lopatek). 

Turbína je nastavitelná, aby bylo možné tyto situace simulovat. V použité sadě (viz 

oddíl 2.1.1) jsou k dispozici tři různé turbínové lopatky, které je možné naklánět do 

tří různých úhlů. 

Účinnost využití větrné energie lze popsat jako schopnost přeměny části 

kinetické energie větrného proudu na elektřinu. 

Účinnost větrné elektrárny závisí na výkonu větru a lze ji určit ze vztahu: 

𝜂𝑉𝑇𝐸 =
𝑃𝑉𝑇𝐸

𝑃𝑣í𝑡𝑟
, 

kde je  

𝜂𝑉𝑇𝐸 - účinnost větrné elektrárny, 

𝑃𝑉𝑇𝐸 - výkon turbíny, 

𝑃𝑣í𝑡𝑟 - výkon větrného proudu procházejícího rotorem větrné elektrárny. 

Výkon turbíny (𝑃𝑉𝑇𝐸) závisí na napětí (𝑈) a proudu (𝐼) v daném obvodu: 

𝑃𝑉𝑇𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼. 

Výkon větru lze odvodit z jeho kinetické energie (𝐸), která je přímo úměrná 

hmotnosti (𝑚) a druhé mocnině rychlosti (𝑣): 

𝐸 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2. 

Hmotnost lze vyjádřit pomocí vztahu:  

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑠 = 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣 ∙ 𝑡, 

kde jednotlivé symboly znamenají: hustota (𝜌), objem (𝑉), plocha (𝑆), dráha (𝑠) a čas 

(𝑡). 

Pokud dosadíme za hmotnost do vztahu pro energii, dostaneme vzorec 

𝐸 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣 ∙ 𝑡 ∙ 𝑣2 =

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑡 ∙ 𝑣3. 

Pro hledaný vztah pro výkon větru (𝑃𝑣í𝑡𝑟) využijeme vztah 

𝑃 =
𝐸

𝑡
. 

dosazením a úpravou dostaneme: 

𝑃𝑣í𝑡𝑟 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣3, 

kde 𝜌 je hustota vzduchu, 𝑣 rychlost větru, 𝑆 plocha vytyčená rotorem s lopatkami. 

Jak můžeme dohledat ve fyzikálních tabulkách [46 str. 157], tak hustota vzduchu 𝜌 

při tlaku 𝑝 a teplotě 𝑡 se určí z výrazu 
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𝜌 =
𝜌0

1 + 𝛾𝑡
 

𝑝

𝑝0
, 

𝜌0 = 1,276 kg ∙ m−3; 𝑝0 = 105Pa;  𝛾 = 0,00366K−1. 

1.3.3 Maximální účinnost (Betzův limit)1 

Větrná turbína je zařízení, které slouží k získání energie z větru. Dělá to tak, že 

přeměňuje kinetickou energii větru. Vítr tedy ztrácí rychlost při průchodu turbínou. 

V této kapitole popíši, jak je tok větru brzděn turbínou, a kde jsou její limity. Ideální 

by byla maximální přeměna. Nicméně, jak v následujícím textu uvádím, nelze 

zpomalit tok vzduchu na nulu a využít tak jeho veškerou kinetickou energii.  

Stanovením tzv. Betzova limitu se zabývá teorie ve zjednodušeném 

jednorozměrném systému. Betzova studie stanovuje několik předpokladů. „Rotor 

turbíny je nahrazen infinitezimálně tenkým propustným diskem s nulovým třením, 

tedy nezpůsobuje žádný odpor proudící tekutině. Rychlostní profil na disku je ideálně 

rovnoměrný, tekutina je neviskózní, nestlačitelná a proudění je považováno za 

izoentropické. Tlak má po obou stranách rotoru v dostatečné vzdálenosti od něj 

stejnou hodnotu a žádné vnější působící síly nejsou uvažovány.“ [47 str. 26] překlad 

z knihy [48 str. 27]. Takto zjednodušený stav ale napoví, kde se nachází horní 

hranice účinnosti. Ideální stav znázorňuje obrázek Obr. 45. 

                                                 

1 Odvození a obrázky v této kapitole jsou inspirovány literaturou, která se 

podrobněji zabývá aerodynamikou větrných elektráren [48].  
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Obr. 45: 𝑣0, 𝑝0, 𝑆0 rychlost, tlak, plocha kontrolního objemu před rotorem. 𝑢, 𝑝, 𝑆 

rychlost, tlak, plocha v oblasti rotoru. 𝑣1, 𝑆1 rychlost a plocha za rotorem. 

Na obrátku Obr. 45 je v grafu rychlosti znázorněn pokles rychlosti na rotoru. 

Dále je v grafu tlaku vidět, že s klesající rychlostí dochází k nárůstu tlaku, nicméně 

na začátku a na konci musí být stejný atmosférický tlak 𝑝0, čehož lze docílit 

zvětšením plochy kontrolního objemu na 𝑆1. Toto plyne z Bernoulliho principu. 

Ke stanovení Betzova limitu bude nejdříve třeba popsat vztah mezi 

jednotlivými rychlostmi – nejdříve v dostatečné vzdálenosti před rotorem 𝑣0, v místě 

rotoru 𝑢 a pak v dostatečné vzdálenosti za rotorem 𝑣1. K popisu využijeme 

Bernoulliho rovnici, ze které pro oblast před rotorem plyne 

 𝑝0 +
1

2
𝜌𝑣0

2 = 𝑝 +
1

2
𝜌𝑢2 (1.8) 

a pro oblast za rotorem platí 

 (𝑝 − ∆𝑝) +
1

2
𝜌𝑢2 = 𝑝0 +

1

2
𝜌𝑣1

2. (1.9) 

Pomocí rovnic (1.8) a (1.9) získáme rozdíl tlaků 
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 ∆𝑝 =
1

2
𝜌(𝑣0

2 − 𝑣1
2). (1.10) 

Dle zákona zachování hybnosti platí 

 𝜌𝑆0𝑣0
2 = 𝜌𝑆1𝑣1

2 + ∆𝑝𝑆. (1.11) 

Za ∆𝑝 dosadíme z (1.10) 

 𝜌𝑆0𝑣0
2 = 𝜌𝑆1𝑣1

2 +
1

2
𝜌𝑆(𝑣0

2 − 𝑣1
2). (1.12) 

Krom zákona zachovaní hybnosti musí samozřejmě platit i zákon zachování hmoty 

neboli rovnice kontinuity 

 𝑆0𝑣0 = 𝑆𝑢 = 𝑆1𝑣1. (1.13) 

Nyní celou rovnici (1.12) vydělíme hustotou 𝜌 a rovnicí (1.13). Dostaneme výraz pro 

počáteční rychlost 

 𝑣0 = 𝑣1 +
1

2

𝑣0
2 − 𝑣1

2

𝑢
. (1.14) 

Z předchozí rovnice tedy vyplývá, že rychlost větru na rotoru 𝑢 je aritmetickým 

průměrem rychlosti před rotorem a za ním 

 𝑢 =
1

2
(𝑣0 + 𝑣1). (1.15) 

Pro přehlednost je vhodné zde definovat axiální faktor 𝑎, který nám pomůže vyjádřit 

požadovanou rychlost pomocí počáteční rychlosti 

 𝑎 = 1 −
𝑢

𝑣0
. (1.16) 

Pomocí (1.15) a (1.16) můžeme nově vyjádřit rychlosti 

 

𝑢 = (1 − 𝑎)𝑣0, 

𝑣1 = (1 − 2𝑎)𝑣0. 

(1.17) 
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Nyní vyjádříme samotnou tahovou sílu 𝐹 rotoru jako 

 𝐹 = ∆𝑝𝑆. (1.18) 

Dosadíme za ∆𝑝 dle rovnice (1.10) a dostaneme 

 𝐹 =
1

2
𝜌𝑆(𝑣0

2 − 𝑣1
2) (1.19) 

a za 𝑣1 dosadíme z rovnice (1.17) a dostaneme 

 𝐹 =
1

2
𝜌𝑆𝑣0

2(4𝑎(1 − 𝑎)). (1.20) 

Pomocí síly vyjádříme výkon 𝑃. Spojením (1.17) a (1.20) získáme 

 𝑃 = 𝐹𝑢 =
1

2
𝜌𝑆𝑣0

2(4𝑎(1 − 𝑎))(1 − 𝑎)𝑣0. (1.21) 

Označme si 4𝑎(1 − 𝑎)2 jako 𝑐𝑝 součinitel výkonnosti 

 𝑃 =
1

2
𝜌𝑆𝑣0

3𝑐𝑝. (1.22) 

Nyní bude možné nalézt optimální (maximální) hodnotu axiálního faktoru 𝑎. 

Toho docílíme pomocí derivace součinitele výkonnosti 𝑐𝑝 podle faktoru 𝑎. Pro 

nalezení extrémů položíme tuto derivaci rovnu nule 

 
𝑑𝑐𝑝

𝑑𝑎
= 12𝑎2 − 16𝑎 + 4 = 4(1 − 𝑎)(1 − 3𝑎) = 0. (1.23) 

Tato kvadratická rovnice má dva kořeny 𝑎1 = 1 a 𝑎2 =
1

3
. Kořen 𝑎1 je 

minimum a 𝑎2 je maximum. Maximální účinnosti, které může rotor dosáhnout, 

takzvaný Betzův limit, je tedy 

 𝑐𝑝,𝑚𝑎𝑥 =
4

3
(1 −

1

3
)

2

=
16

27
= 0,59. (1.24) 

𝐶𝑝 nezohledňuje, že část energie je skutečně použita k tomu, aby se roztočila turbína. 
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1.4 Vodík 

„Čím se tedy bude topit, nebude-li uhlí?“-

„Vodou, ovšem rozloženou na její prvky,“ odpověděl 

Cyrus Smith. „Budou ji rozkládat snad elektřinou, která 

se stane mocnou a hybnou silou. Věřím, že vody bude 

využíváno jako paliva. Voda je uhlím budoucnosti.“ 

Jules Verne (1828 - 1905), Tajuplný ostrov 

  

Na začátek je důležité si uvědomit, že „vodík není palivo, ale pouze nosič 

energie“ [49]. Toto tvrzení a výzkum na dané téma [49] ukazují, že vyrábět vodík 

proto, abychom ho následně použili jako palivo do auta není vhodná volba. Vodík by 

ale mohl nalézt uplatnění jako zásobárna energie. Za pomoci palivových článků 

můžeme nahromaděný vodík znovu přeměnit na energii. 

 Silný argument proti obnovitelným zdrojům energie je fakt, že jimi dodávaná 

energie je velmi nestabilní a tudíž se na ni nedá spolehnout. Pokud bychom ale 

obnovitelné zdroje propojili s technologií vodíku, tak bychom mohli přebytky či 

případné nedostatky energie kompenzovat hromaděním či případným 

spotřebováváním vodíku. 

Skladování vodíku ve velkých objemech není dosud uspokojivě vyřešené. 

Příčinou tohoto problému může být výbušnost daného plynu nebo fakt, že atomy 

vodíku jsou velice malé a lehké, a tudíž mohou unikat skrz krystalovou mřížku 

různých kovů nebo jejich slitin. Možnosti skladování vodíku jsou tři.  

Buďto v plynné podobě. U této varianty je však díky malé energetické hustotě 

vodíku velký problém s rozměry nádrží. Z tohoto důvodu se plyn stlačuje. Zvyšuje se 

ale riziko exploze. Proto se pro tento účel dělají speciální nádoby. 

 Dále bychom mohli vodík uchovávat v kapalném skupenství. U této varianty 

je však problém v tom, že teplota varu vodíku při atmosférickém tlaku je −259,9 ℃ 

[46]. Bylo by tedy třeba opět pracovat při vyšším tlaku a při nízkých teplotách. 

Proces ochlazení a komprese však způsobují velkou ztrátu energie. 

Poslední možností jak vodík skladovat, je způsob, že vodík navážeme do 

struktury jiné látky. Těmi mohou být například různé hydridy kovů, alkalické 

zeminy, ale dokonce i plyny. Výhodou je, že pro tento způsob skladování není 
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potřeba vysoký tlak nebo nízká teplota. Problém je pouze v procesu navázání 

a následného uvolnění vodíku z vazeb. 

1.4.1 Jak funguje palivový článek? 

Je mnoho druhů palivových článků, které se liší elektrolytem, tlakem i teplotou 

při které pracují. Detailnější popis a členění popisuje odborná publikace [50 stránky 

73-86]. Pro školní potřeby je vyhovující palivový článek s polymerní membránou 

(dále jen PEM FC). Jeho výhodou například je, že je schopen pracovat se 

znečištěným vzduchem jako okysličovadlem. Pracuje při nízkých teplotách a používá 

suchý elektrolyt, což lze ocenit při demonstraci před studenty. Elektrolyt není nutné 

doplňovat. Je nekorozivní což zvyšuje životnost článku, pouze je nutné dbát, aby 

nevyschl. Není potřeba zvyšovat tlak přiváděných plynů, a tudíž nehrozí nebezpečí 

exploze. Vyznačují se vysokým článkovým napětím, kompaktností a mechanickou 

odolností. Všechny tyto vlastnosti dohromady dávají ideální aparát pro ukázku dané 

technologie studentům. Z tohoto důvodu se níže budu již zabývat pouze 

charakteristikou PEM FC článku. 

Palivový článek je zařízení umožňující přímou přeměnu chemické energie 

vázané v palivu na energii elektrickou, aniž by bylo potřeba tepelného či 

mechanického přechodného mezistupně. V následujícím textu vysvětlím, jak vlastně 

palivový článek funguje.  

Když elektrony cestují mezi atomy, dochází k redukci či oxidace. Redukce 

probíhá, když atom získá elektron (záporný elektron snižuje celkové oxidační číslo 

atomu), přičemž oxidace probíhá v případě, že atom naopak elektron ztratí. Pohyb 

byť jen jednoho elektronu mezi atomy tedy vyžaduje, aby nastaly obě reakce 

(společně tento jev označujeme jako oxidačně-redukční reakce, redoxní reakce). 

Slovo „oxidace“ bylo poprvé použito k popisu reakce s kyslíkem, který byl 

jeden z prvních vědci uznávaných oxidačních činidel. Dokonce, i když byly poté 

nalezeny i jiné látky, které se chovají podobným způsobem, tak termín pro tuto 

reakci zůstal. Proto cokoliv, co způsobuje ztrátu elektronů, se označuje jako oxidační 

činidlo. 

„Redukce“ původně znamenala fyzickou ztrátu hmoty, která nastala, když se 

kovové rudy (např. kov oxidu) zahřívaly, aby se extrahoval kov. Větší hmota rudy 

byla „redukována“, čímž se získal čistý kov. Teprve později si vědci uvědomili, že 
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atomy kovu v průběhu procesu získávají elektrony, proto se dnes jakýkoliv zisk 

elektronů označujeme jako redukce. 

Jednoduchou redukční reakci lze demonstrovat při elektrolýze vody. Voda se 

začne rozkládat na vodík a kyslík. Reverzní palivový článek (zapojený jako 

elektrolyzér) dokáže provádět elektrolýzu vody, ale také umožňuje celou reakci 

zvrátit a vygenerovat elektrický proud tím, že rekombinuje vodík a kyslík do vody. 

Oxidace a redukce probíhá na dvou elektrodách: anodě a katodě. Anoda je 

kladná elektroda, kde elektrony vychází z vody a v důsledku toho se uvolňuje kyslík. 

Katoda je záporná elektroda, kde elektrony vstupují do vody a v důsledku toho se 

uvolňuje plynný vodík. Při reakci v palivovém článku je katoda nabita kladně 

a anoda záporně (obrátíme proces elektrolýzy). Elektrony tedy začnou samovolně 

protékat od záporného pólu ke kladnému. 

 

Obr. 46: Ukázka funkce vodíkového palivového článku 

Jak je možné vidět na obrázku Obr. 46, tak příchozí vodíkové molekuly jsou 

rozloženy na kladně nabité vodíkové ionty (H+) a volné elektrony ( ). Vodíkové 

ionty vlivem vzájemné přitažlivosti mezi vodíkem a kyslíkem mohou projít 

membránou (elektrolytem) mezi anodou a katodou. Následně reagují s kyslíkem 

a s volnými elektrony, které cestovaly přes vnější drát na druhou stranu (během této 

cesty volné elektrony vykonali nějakou práci). 

Reakce na anodě (dochází k oxidaci ⇒ atom vodíku ztrácí elektrony): 
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2H2 → 4H+ + 4e−. 

Reakce na katodě (dochází k redukci ⇒ atom kyslíku přijímá elektrony) 

O2 + 4H+ + 4e− → 2H2O. 

Celková rovnice palivového článku typu PEM: 

2H2 + O2 → 2H2O. 

1.4.2 Charakteristika palivového článku 

Palivový článek může být použit dvojím způsobem. Pokud chceme, aby 

vytvářel z vody za pomoci elektrického napětí vodík a kyslík, pak, jelikož se jedná 

o elektrolýzu, jej označujeme jako elektrolyzér (první způsob zapojení). Pro takto 

zapojený článek je důležitá charakteristika takzvaného zážehového napětí 𝑈𝑍. Tato 

hodnota udává, kdy článek začne pracovat a započne reakce. Níže uvedená měření 

byla prováděna mnou na palivovém článku od společnosti H-tec (více informací 

o tomto článku viz podkapitola 2.2). 

Zapojení elektrického obvodu k určení hodnoty 𝑈𝑍 znázorňuje obrázek Obr. 47 

 

Obr. 47: Zapojení palivového článku (elektrolyzéru) k určení voltampérové 

charakteristiky. 

Mnou naměřené hodnoty jsou uvedeny v Tabulka 2  pro názornost jsou 

vyneseny do grafu (viz obrázek Obr. 48). Pro přibližné určení 𝑈𝑍 byla rostoucí část 

grafu proložena přímkou. Pro použitý článek je 𝑈𝑍 přibližně 1,5 V. 

 

 

 



Obnovitelné zdroje 53 

 

 

Tabulka 2: Naměřené hodnoty voltampérové charakteristiky článku 

U/V I/A 

0 0 

0,1 0 

0,2 0 

0,3 0 

0,4 0 

0,5 0 

0,6 0 

0,7 0 

0,8 0 

0,9 0 

1,0 0 

1,1 0 

1,2 0 

1,3 0,01 

1,4 0,02 

1,5 0,06 

1,6 0,39 

1,7 0,79 

1,8 1,20 

1,9 1,72 

2,0 2,15 
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Obr. 48: Vynesené hodnoty z Tabulka 2. Proložené přímkou značící zážehové napětí 

𝑈𝑍 

Další možné zapojení článku je jako palivový článek (druhý způsob zapojení). 

V tomto režimu bude naopak z vodíku a kyslíku vyrábět elektrický proud. Z pohledu 

jeho funkce jakožto zdroje napětí, je však důležité, jaký má výkon. Ten lze zjistit 

pomocí voltampérové charakteristiky. Palivový článek zapojíme dle schématu Obr. 

49. 

 

Obr. 49: Zapojení palivového článku k určení jeho výkonu 

Při použití klasických měřících přístrojů by bylo nutné v průběhu měření 

udržovat danou hladinu plynů, jinak by se měnil tlak uvnitř palivového článku a tak 

i voltampérová charakteristika. Při potřebě rychlého sběru dat proto doporučuji 

ampérmetr a voltmetr od společnosti Vernier (viz obrázek Obr. 50). Mnou naměřená 

data z programu LoggerPro od této společnosti zde z důvodu přehlednosti neuvádím 

jednotlivě, ale jsou zanesena do grafu Obr. 51 
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Obr. 50: Ampérmetr a voltmetr od firmy Vernier [51] 

 

Obr. 51: Voltampérová charakteristika palivového článku 

Z grafu Obr. 51 je patrné, že účinnost palivového článku je úzce závislá na 

proudovém zatížení elektrod. Nejvyšší je při malém zatížení a při velkém zatížení 

rapidně klesá. To představuje rozdíl oproti spalovacímu motoru, kde je účinnost při 

malém zatížení nejnižší. 

V grafu Obr. 51 jsou vyznačené přibližné oblasti ztrát, které popisuje studie [50 

str. 120] 

1. Aktivační ztráty - jsou způsobeny pomalým průběhem reakce, jež se 

odehrává na povrchu elektrod. Viz graf Obr. 48. 

2. Ohmické ztráty - pokles napětí je přímo způsobený elektrickým 

odporem materiálu elektrod a různým propojením, jež je kladen do 

cesty toku elektronů, stejně jako odporem, jež klade elektrolyt do cesty 

toku iontů.  

3. Koncentrační ztráty - tyto ztráty vycházejí ze změny v koncentraci 

reaktantů na povrchu elektrod při využívání paliva. Koncentrace 

reaktantů ovlivňuje napětí, poněvadž pokles v koncentraci reaktantů 
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způsobí narušení dodávky dostatečného množství reaktantů na povrch 

elektrod. 

Neméně důležitou charakteristikou je i charakteristika výkonová. Tu vytvoříme 

z určené voltampérové charakteristiky graf Obr. 51 a za použití vzorce 𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼. 

Kde 𝑃 je výkon, 𝑈 napětí a 𝐼 proud. V grafu Obr. 52 vidíme, že maximální výkon 

použitého článku je při odběru 11 mA. 

 

Obr. 52: Výkonová křivka palivového článku 

Při této hodnotě je vidět z grafu Obr. 51, že je velmi nízká účinnost. Konstruktéři 

tedy musí dělat kompromis mezi vysokou účinností a výkonem. 

 

0

2

4

6

8

10

12

0 2 4 6 8 10 12 14
I/mA

P/mW



 

Kapitola 2       

Použité sady k experimentování 

Výběr použitých pomůcek byl jednak podřízen materiální vybavenosti 

Interaktivní fyzikální laboratoři, a jednak také ukázce toho, jaké možnosti má učitel 

při nákupu výukových pomůcek na českém trhu. Nežádoucí byla propagace jedné 

značky, nicméně nešlo se vyvarovat skutečnosti, že jedna níže uvedená značka má na 

trhu v tomto odvětví dominantní postavení. 

V následujícím textu představím jednotlivé společnosti, u jejichž produktů 

uvedu i své osobní zkušenosti. Pro větší přehled budou zmíněny i další produkty, 

které společnosti nabízejí. U těchto však bude vynechán detailnější popis. 

2.1 Horizon Fuel Cell Technologies 

Hlavní zastoupení v odvětví výukových pomůcek na téma obnovitelných 

zdrojů má společnost Horizon Fuel Cell Technologies. Jedná se o světovou špičku ve 

výrobě palivových článků o výkonu pod 1000 W.  

Společnost k propagaci svých výrobků přistoupila velmi zajímavým způsobem, 

a to skrze edukaci. Ke všem svým výrobkům pro školy má podrobné návody 

a inspirativní pracovní listy, které lze nalézt na webových stránkách [52].  

Za zmínku stojí i dlouholetý projekt H2AC (Hydrogen Horizon Automotive 

Chalange), kdy od roku 2013 tato společnost každoročně uskutečňuje celosvětovou 

sérii závodů autíček na vodíkový pohon. Během programu se studenti seznámí 

s různými druhy obnovitelné energie a způsoby, jakým z nich vytvářet energii. Na 

konci programu navrhují vozidlo s vodíkovým pohonem a účastní se s ním závodů. 

Více informací k nalezení na webových stránkách [53]. 

2.1.1 Větrná turbína 

Experimenty v pracovním listě (Příloha B) byly prováděny se starším modelem 

větrné elektrárny, viz obrázek Obr. 53. 



Použité sady k experimentování 58 

 

 

Obr. 53: Vlevo model větrné elektrárny použitý při pilotáži. Vpravo novější model 

[54]. 

K dispozici jsou čtyři druhy listů, viz obrázek Obr. 54. Pomocí rozdílných 

profilů můžeme demonstrovat důležitost designu listů. Kromě listu s označením 31 

(viz obrázek Obr. 54) můžeme listy natáčet do různých úhlů. 

 

Obr. 54: Listy. Označení z leva: 28, 44, 63, 31 

V základu je k turbíně připevněna deska, kde je obrazový LED modul voltmetr 

nebo je také možné přepnout do režimu, při kterém se za pomoci repráčku z něj line 

hudba, na čemž lze demonstrovat výstupní výkon. Pro ukázku, že turbína generuje 

napětí je repráček dostačující, ale pro experimentování je lepší připojit vlastní 

multimetr. 

Za velkou výhodu můžeme považovat to, že je možné turbínu snadno rozebrat. 

Můžeme tedy studentům ukázat, co se uvnitř skrývá, viz obrázek Obr. 55.  
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Obr. 55: Vnitřek turbíny 

Je dokonce možné rozebrat alternátor turbíny, viz obrázek Obr. 56. Lze tak 

velmi snadno demonstrovat elektromagnetickou indukci v praxi. 

 

Obr. 56: Stator a rotor větrné turbíny 

Turbína je schopna generovat až 1 W (viz Tabulka 3). To sice není mnoho, ale 

pro napájení například palivového článku je to dostačující. K tomu je však potřeba 

stejnosměrného proudu a právě zde by mohl nastat problém. Alternátor generuje tři 

fáze, které jsou následně usměrněny pomocí diod na stejnosměrné napětí. To je 

zřejmě hlavní příčina toho, že turbína dosahuje účinnosti v řádech desetin procent. 

2.1.2 Hydrocar 

Experimenty v pracovním listě (Příloha C) byly prováděny s autíčkem H-racer 

2.0. K porovnání je zde uveden i novější typ I-H2GO, viz obrázek Obr. 57. 

Sestavení a údržba autíčka a hlavně samotného palivového článku je popsána 

v přiloženém návodu nebo případně v elektronické podobě na webových stránkách 

[55].  
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Obr. 57: Sada H-racer 2.0 vlevo. Novější typ autíčka  I-H2GO 

Hydrocar, jak někteří milně překládají do češtiny „auto na vodu“, je autíčko, 

které v sobě obsahuje palivový článek a ten za pomoci vodíku a energie, která je 

v něm uschovaná, auto pohání.  

V sadě je kromě autíčka dále čerpací stanice, ovladač, fotovoltaický panel, vše 

zachyceno na obrázku Obr. 57. Dále krom montážní sady (trubičky, šroubky, 

karosérii a jiné) zde nalezneme palivový článek, viz obrázek Obr. 58. 

 
Obr. 58: Palivový článek k autíčku 

Od jiných použitých palivových článků se tento liší tím, že není tak náchylný 

na čistotu kyslíku na katodě. Ze zásobníku v autíčku je přiváděn na článek pouze 

čistý vodík. Kyslík je odebírán z okolního vzduchu. 

Přiložený fotovoltaický panel (viz obrázek Obr. 59) je určen k dobíjení čerpací 

stanice. Při neslunečných dnech je možné čerpací stanici pohánět pomocí dvou 

tužkových baterií. Fotovoltaický panel byl primárně použit k určení účinnosti 

a závislosti výkonu s ohledem na druh osvětlení viz Příloha D. 

. 
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Obr. 59: Fotovoltaický panel ze sady H-racer 2.0. 

Účinnost článku je přes 10%, takže se nejedná o pouhou hračku, ale jde 

o plnohodnotný panel. 

2.1.3 Palivový článek Horizon 

Pro ukázku fungování palivového článku byla z důvodu nezaujatosti využita 

sada, která je podrobněji rozebrána v kapitole 2.2.1. Palivový článek od firmy 

Horizon (viz obrázek Obr. 60) je zde uveden pro pouhé srovnání, jelikož i tato sada 

je k dispozici v Interaktivní fyzikální laboratoři. 

 

Obr. 60: Palivový článek od firmy Horizon [56] 

Výhoda článku z této sady spočívá v tom, že je možné ho použít zároveň jako 

elektrolyzér i jako palivový článek.  

2.2 H-TEC 

Německá společnost, stejně jako ta předešlá, vsadila na propagaci svých 

výrobků pomocí vzdělávání další generace. Výrobky z jejich divize H-TEC 
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EDUCATION se od roku 1997 staly jejich hlavní činností. Více informací na 

webových stránkách [57]. 

2.2.1 Palivový článek H-TEC 

K provádění experimentů v pracovním listě Příloha C byla použita sada od 

společnosti H-TEC. H-TEC's Junior Basic je experimentální systém, který se skládá 

z fotovoltaického panelu, PEM Electrolyser, zásobníků vodíku a kyslíku, palivového 

článku PEM a ventilátoru (pro elektrické zatížení). Vše je pevně namontováno na 

černou podložku.  

  

Obr. 61: Demonstrační sada Junior Basic od firmy H-TEC 

Velkými klady této sady je jednoduchost obsluhy a odolnost vůči neodborné 

obsluze. Soustava je primárně určena k demonstraci, ale snesla i zátěžový test 

v podobě pilotáže.  

Pro její provoz je vyžadována destilovaná voda. Článek je možné pohánět 

i normální vodou, ale výrobce to nedoporučuje, hrozí totiž zničení. Elektrolyzér se 

doporučuje uvést do provozu pomocí fotovoltaického panelu, lze jej ale také nahradit 

zdrojem stejnosměrného napětí. Výrobce udává maximální napětí 2 V. Pro urychlení 

reakce je však možné připojit krátkodobě 4,5 V baterii. Reakce je opravdu rychlá, 

nicméně hrozí přehřátí článku a následné zničení. 

Podrobný návod je přiložen k sadě, je ale možné jej nalézt i na webových 

stránkách [58]. Zprovoznění však není složité. Je potřeba nalít destilovanou vodu do 

nádobek mezi vyznačené risky, viz obrázek Obr. 62. Pak je potřeba otevřít výpusť na 

obou stranách palivového článku (obrázek Obr. 62 v kroužku). 



Použité sady k experimentování 63 

 

 

Obr. 62. Nádobka na plyn. 

Po otevření výpustí se voda přesune do dolní části nádržek. Poté je nutné 

výpusti opět uzavřít. Následně je potřeba na elektrolyzér přivést napětí, ať už 

z fotovoltaického panelu či jiného zdroje. Pokud je vše v pořádku, tak se začnou 

tvořit na elektrolyzéru bublinky, viz obrázek Obr. 63. Neděje-li se tak, je nutné 

promačkat přívodní trubičky, aby se vytlačil vzduch, který nepřipouští vodu 

k článku. 

 

Obr. 63: Tvorba plynu na elektrolyzéru 

Nyní lze pozorovat plnění nádržek plynem viditelně v poměru 2:1 

vodík:kyslík. Voda se přesouvá zpět do horní části nádržky. Zabraňuje úniku plynu 

a také následně pomocí hydrostatického tlaku vhání plyn do palivového článku. 

Pokud jsou nádržky naplněny (výrobce doporučuje minimálně 5 cm2), můžeme 

k palivovému článku připojit vrtulku. 

Pokud se vrtulka netočí nebo se točí velmi málo, tak je to pravděpodobně 

způsobeno některým z následujících problémů. Článek nebyl dlouho používán, 

a proto vyschl. Článek se suchou membránou ztrácí výkon. U tohoto článku, na 
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rozdíl od článku společnosti Horizon (obrázek Obr. 58), jsem se však s tímto 

problémem nesetkal. Výrobce udává, že je třeba pokračovat v provozu článku, který 

se následně sám navlhčí během činnosti a postupně se vrátí k plnému výkonu. 

Navlhčení je možné částečně pomoci tím, že vstříkneme trochu destilované vody 

přímo do palivového článku. 

Dalším problémem by naopak mohla být voda uvnitř palivového článku. Pokud 

se nádobky naplní výše, než stanovují rysky, tak hrozí, že se voda dostane až do 

útrob článku. Plyn se tedy nedostává tam, kam by měl a nemá dostatečný tlak, aby 

vodu vytlačil sám. V takovém případě je třeba odejmout hadičky k němu vedoucí 

a profouknout je tak, aby se nežádoucí voda dostala pryč. 

2.2.2 Ostatní pomůcky 

Společnost H-TEC má vesměs stejný sortiment jako společnost Horizon. 

Autíčko a větrnou turbínu v jejich podání můžete vidět na obrázku Obr. 64. 

 

Obr. 64: Vodíkové autíčko a větrná turbína od společnosti H-TEC [59] 

2.3 NTL 

Původně česká společnost NTL je jedna z předních společností, které vyrábí 

učební pomůcky zaměřené na fyziku. Od 1. 10. 2015 spadá pod rakouskou 

společnost Fruhmann GmBH (NTL) [60]. 

Od předešlých dvou se liší šíří sortimentu, nezaměřuje se totiž pouze na 

obnovitelné zdroje. Více informací na webových stránkách [61]. 
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2.3.1 Fotovoltaický panel NTL 

Pro pracovní list viz Příloha A byl použit fotovoltaický panel od společnosti 

NTL (viz obrázek Obr. 65). 

 

Obr. 65: Fotovoltaický panel od společnosti NTL 

Společnost NTL je na trhu již mnoho let a snaží se o ucelený design 

jednotlivých pomůcek. Na první pohled je tedy poznat, že se jedná o panel od 

společnosti NTL, ale zároveň je také poznat, že se jedná o učební pomůcku. 

Do jedné krabičky jsou zakomponovány dva stejné fotovoltaické panely, což 

z ní dělá ideální pomůcka pro zkoušení paralelního a sériového napětí. Panel byl 

použit pro experiment spíše kvalitativní. Při experimentu nebyly měřeny konkrétní 

hodnoty, ale stačilo nám pouze zjistit, zda se při tom či onom zapojení napětí 

zdvojnásobilo či zůstalo stejné. Z tohoto důvodu je velmi žádoucí mít co 

nejpodobnější fotovoltaické články. 

2.3.2 Ostatní pomůcky 

Společnost NTL nedisponuje natolik sofistikovanými a propojitelnými sadami 

jako ty předešlé. Přesto i v její nabídce se dá nalézt palivový článek a model větrné 

elektrárny (viz obrázek Obr. 66). 

 

Obr. 66:   Palivové články [62 str. 131] a vrtule [62 str. 48] 
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2.4 leXsolar 

U nás ne zcela známá společnost. Více informací na webových stránkách [63]. 

S následujícími sadami jsem se bohužel na živo nikdy nesetkal, a proto je zde jen 

zmíním. Sady připravené touto společností ale vypadají zajímavě. Vše, co je potřeba 

k experimentování je obsaženo v kufříku. Pro ilustraci jsou na obrázku Obr. 67 

zobrazeny jednotlivé sady, které lze využít k experimentům uvedeným v této práci. 

  

Obr. 67: Sady: solární, větrné, vodík. Vše jednotlivě v kufříku 

 



 

Kapitola 3        

Pracovní listy 

Tématem obnovitelných zdrojů se zabývá mnoho prací, ale prací, které by dané 

téma zpracovávalo formou experimentů pro studenty je velmi málo. V následujícím 

textu zmíním práce, které prostřednictvím experimentu studentům přibližují téma 

obnovitelných zdrojů. 

Obsáhlý seznam návrhů na experimenty je uveden ve sborníku [64]. Lze v něm 

například nalézt [64 str. 100] příspěvek Františka Lustiga který uvádí možnost 

vzdálené laboratoře [65]. V nabídce této laboratoře lze najít experiment týkající 

fotovoltaických panelů označený „Přeměna solární energie“. V rámci něj je uveden 

podrobný návod a postup měření. 

Dále ve sborníku [64 stránky 225-233] autorky Holubová a Guziurová uvádí 

návrhy na experimenty či projekty spojené s obnovitelnými zdroji. Jedná se pouze 

o krátké návrhy s vyhodnocením daného experimentu bez použití pracovního listu. 

Jde tedy spíše o inspiraci pro učitele fyziky. 

Zcela odlišné experimenty, než kterými jsem se zabýval já v této práci, jsou 

k nalezení v práci Kremeňové [66]. Experimenty se zaměřují na úsporu energie, 

tepelné čerpadlo a Stirlingův motor. 

V dalším materiálu zpracovaném společností National Renewable Energy [67] 

je pozornost věnována spíše přeměně energie. Jelikož se jedná o pracovní listy pro 

nižší stupeň studia, tak jsou obrázkové a úvahové. Kromě toho ale materiály obsahují 

i řadu podnětných návodů na výrobu vlastních pomůcek – například model Savianovi 

a Helicovi turbíny [67 stránky 42-44] či vlastní anemometr [67 str. 45]. Od stejné 

společnosti existuje i materiál [68] pro středoškolské studenty. V tomto materiálu lze 

již nalézt nějaké návrhy měření. Zpracování je velmi podobné prvně zmíněnému 

materiálu [67] a tudíž zde nenalezneme podrobné návody, jak provést dané 

experimenty či výsledky měření. 

Moc pěkně, ať už po grafické či po teoretické stránce, jsou vytvořeny brožury 

od společnosti ČEZ. Obnovitelnými zdroji se samostatně zabývá jedna brožura [69]. 

Vždy je uvedena krátká motivace ve formě teorie a to následně navazuje soupis 
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pomůcek, které jsou potřeba k provedení experimentu. Dále je pak v části „Jak na to“ 

popsáno, jak experiment provést, a k jakému závěru dospět. Pokusy jsou opět určeny 

pro základní školu. Nejedná se tedy o sofistikovaná měření. Motivaci pro studium 

obnovitelných zdrojů ale splňuje dostatečně. 

Nejlepší postup při hledání inspirace pro provádění experimentů je prozkoumat 

přímo webové stránky výrobců, které uvádím v kapitole 2. Například společnost 

Horizon vytvořila samostatné webové stránky Horizon Energy Curriculum [70], kde 

lze přehledně podle vybraných témat či podle zakoupených pomůcek nalézt návrhy 

na experimentování ve formě pracovních listů. Je zde zpracován i teoretický výklad 

k vybraným tématům. Je pouze potřeba provést bezplatnou registraci. Společnost H-

Tec elektronické náměty na experimenty nenabízí, dodává však podnětné brožury 

sloužící přímo k obsluze vybraných produktů. 

Další možností, kde bychom mohli nalézt inspiraci je u výrobců počítačových 

čidel, například společnost Vernier či Pasco. Česká divize společnosti Vernier 

vytváří vlastní podpůrné materiály, ať už v podobě videoexperimentů [71] či na 

webových stránkách FyzWeb [72]. Na FyzWebu mimo jiné můžeme nalézt 

strukturovaně podle učebnic uspořádané návrhy na různé experimenty. Například tři 

pracovní listy týkající se fotovoltaických článků pod názvem „Sluneční článek I, II, 

III“ [72]. 

3.1 Řešení pracovních listů 

V této podkapitole budou uvedeny návody na řešení mnou vytvořených 

pracovních listů s upozorněním na překážky, které můžou vyvstat při jejich 

vypracování. 

3.1.1 Sériově nebo paralelně? 

V pracovním listu „Sériově nebo paralelně“ (viz Příloha A) se zabývám 

zkoupáním, zda je výhodnější zapojovat jednotlivé fotovoltaické články sériově či 

paralelně. S přihlédnutím ke ztrátám a stínovému efektu. Přestože zde jsou hodnoty 
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měřeny, tak tuto úlohu nepovažuji za kvantitativní2, ale spíše za kvalitativní3, neboť 

jde jen o násobky naměřených hodnot. 

V první části tohoto pracovního listu studenti zjistí, že zapojení fotovoltaických 

článků je stejně závislé jako zapojení kteréhokoli jiného zdroje. Pokud jsou články 

zapojené sériově, tak se napětí jednotlivých článků bude sčítat a proud bude zůstávat 

stejný. Při paralelním zapojení se bude proud jednotlivých článku sčítat a hodnota 

napětí bude totožná, jako kdybychom užili jenom jeden článek. Detailněji je tato 

problematika rozebraná v oddíle 1.2.11. 

Výkon, ať už sériově či paralelně zapojených článků, je stejný. Přenosové 

ztráty 𝑃𝑍, jakožto rozdíl mezi energií dodanou do sítě a energií odebranou 

𝑃𝑍 = 𝑅 ∙ 𝐼2, 

by však byly výrazně odlišné, jelikož stoupají s druhou mocninou proudu. Bylo by 

tedy potřeba extrémně silných kabelů, pokud by byl přepravován vysoký proud při 

nízkých napětích. Naopak vysoké napětí a nízké proudy poskytují mnohem nižší 

přenosové ztráty.  

 V důsledku přenosových ztrát se tak zdá, že by bylo výhodné články 

zapojovat jen sériově, abychom získali co nejnižší proud a zvyšovali pouze napětí. 

Při sériovém zapojení, jak si studenti v další části pracovního listu mohou ověřit, 

však vzniká problém se zastíněním jednotlivých článků,. Tato problematika je 

rozebrána v oddíle 1.2.12. 

 Výsledkem experimentování u tohoto pracovního listu by proto mělo být 

zjištění, že je nutné kombinovat oba způsoby zapojení. 

3.1.2 Větrná elektrárna 

V tomto pracovním listu „Větrná elektrárna“ (viz Příloha B) se studenti 

seznamují s výrobou elektřiny pomocí větrné elektrárny. Názorně si vyzkouší využití 

aplikace elektromagnetické indukce. Za důležité považuji studenty upozornit na to, 

že na tomto principu funguje většina elektráren, které jim jsou známy. Vodní, 

tepelná, ale i jaderná elektrárna fungují na principu roztáčení turbíny a následné 

                                                 

2 „Kvantitativní pokusy jsou mnohem náročnější na vybavení kabinetu, neboť při nich 

vyžadujeme, aby naměřené hodnoty dávaly přesvědčivé výsledky.“ [1] str. 183. 

3 „Kvalitativní experiment prokazuje existenci, či neexistenci jevu, kvalitativní experiment 

slouží k zjišťování zákonitostí a jejich vyjadřování ve formě fyzikálních teorií.“ [2] str.93. 
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přeměně z energie vzniklé tímto otáčením na energii elektrickou za pomoci 

zmiňované elektromagnetické indukce. 

Poté co se studenti seznámí s principem větrné elektrárny, tak je čeká měření 

účinnosti této turbíny. K dispozici mají čtyři různé typy vrtulí (viz obrázek Obr. 54). 

Kvůli odlišné hlavě rotoru na příslušném modelu větrné elektrárny (viz obrázek Obr. 

53) a z důvodu malého výkonu při použití určitého typu vrtulí, doporučuji ze sady 

odebrat vrtule s označením 31(viz obrázek Obr. 54, dále v textu také označen jako 

list). 

Jelikož možností, jak nastavit model větrné elektrárny je bezpočet, tak je daný 

experiment koncipován jako soutěž o nalezení nejvýkonnější konfigurace. Mnou 

naměřená data jsou uvedeny v tabulce Tabulka 3. 

Typ 

vrtule 

Počet 

vrtulí 

Rychlost větru 

(m ∙ s−1) 

Zátěž 

(Ω) 

Napětí 

(V) 

Proud 

(mA) 

Výkon 

(W) 

List 3 12 75 6 75 0,45 

28 3 12 75 8 100 0,8 

44 3 12 75 9 120 1,08 

63 3 12 75 8,5 110 0,935 

Tabulka 3: Naměřená výkonnost větrné elektrárny pro různé typy vrtulí 

Jak lze vidět v této tabulce, tak největší výkonnosti dosahuje typ vrtule 44. 

Spočteme-li účinnost modelu 𝜂𝑉𝑇𝐸 při nejvýkonnější konfiguraci: 

𝜂𝑉𝑇𝐸 =
𝑃𝑉𝑇𝐸

𝑃𝑣í𝑡𝑟
=

𝑈 ∙ 𝐼

1
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑆 ∙ 𝑣3

, 

kde 𝑃𝑉𝑇𝐸 znamená výkon turbíny, 𝑈 napětí a 𝐼 proud v daném obvodu, 𝜌 je hustota 

vzduchu, 𝑣 rychlost větru, 𝑆 plocha o poloměru 18 cm vytyčená rotorem s lopatkami 

(detailněji je tento vztah rozebrán v oddíle 1.3.2). Po dosazení naměřených hodnot 

𝜂𝑉𝑇𝐸 =
9 ∙ 120 ∙ 10−3

1
2

∙ 1,276 ∙ 3,14 ∙ 0,182 ∙ 123
= 0,0096, 

dostáváme účinnost v procentech 

100 ∙ 𝜂𝑉𝑇𝐸 = 0,96%. 

Dosažená účinnost není příliš velká. Jak uvádím v oddíle 2.1.1 jeden z důvodu 

nízké účinnosti je, že turbína vytváří tři fáze, ale pro potřebu propojení modelu 

s jinými pomůckami od dané společnost jsou tyto fáze usměrněny.  
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Dalším důvodem nízké účinnost je použitý zdroj větru. Můžeme použít 

obdobný fukar, který je znázorněn v pracovním listu (viz Příloha B). Fukar vytváří 

ideální laminární proudění, ale jeho plocha nepokryje plochu celého rotoru turbíny 

větrné elektrárny. Dále lze také použít některý z komerčně vyráběných ventilátorů 

s dostatečnými rozměry. Ten však vytváří vířivé proudění a tím silně ovlivňuje 

ochotu roztáčení se lopatek modelu. 

3.1.3 Palivový článek 

Měření účinnost palivového článku nalezneme v pracovním listi „Palivový 

článek“ (viz Příloha C). 

Teorii, která popisuje charakteristiku palivového článku je možné nalézt 

v oddíle 1.4.2. Spíše než účinnost samotného palivového článku je v pracovním listu 

měřena účinnost celého procesu. Tzv. výroba vodíku a následná přeměna na energii 

elektrickou.  

V rámci pracovního listu se studenti seznámí i s jiným využitím této 

technologie, a to v podobě automobilu. Podrobné návody k použitým pomůckám 

v tomto pracovním listu jsou k nalezené na příslušných webových na stránkách [58] 

a [55]. 

Příklad mnou naměřených hodnot výkonu je možné vidět na obrázku Obr. 68 

 

Obr. 68: Výkonová křivka palivového článku 
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Účinnost článku je značně ovlivněna odebíraným proudem, viz oddíl 1.4.2. Je 

tak obtížné určit jednu hodnotu. Pokud bychom vzali průměrnou hodnotu účinnosti 

tohoto procesu, tak se pohybuje okolo 50%. 

3.1.4 Fotovoltaický článek 

V pracovním listu „Fotovoltaický článek“ (viz Příloha D) se prověřuje účinnost 

fotovoltaického článku. Detailněji popsaná teorie, která je potřebná k řešení, je 

k nalezení v oddílech 1.2.5 a 1.2.10. 

Jako zdroj světla je možné použít denní světlo. Intenzita dopadajícího záření je 

ale nestálá a tato proměnnost by nám mohla ovlivnit měření. Z tohoto důvodu 

doporučuji použít stolní lampu. Důležité je, aby byla použitá klasická žárovka 

a nikoliv úsporná zářivka či LED světlo. Světlo, které klasická zářivka  vytváří, je 

totiž nejpodobnější slunečnímu svitu. 

Je důležité, aby zdroj světla směřoval kolmo na fotovoltaický článek. Intenzitu 

osvětlení 𝐸 ([𝐸] = lx) změříme pomocí luxmetru. Měl by být na stejné úrovni jako 

článek, a to proto, abychom mohli změřit intenzitu osvětlení přímo na něm. 

Z hodnoty 𝐸 následně dopočítáme intenzitu záření 𝐼 ([𝐼] = W ∙ m−2). Pro sluneční 

záření platí převodní vztah 

0,0079 W ∙ m−2 = 1 lx. 

Tímto způsobem je možné zjistit výkon dopadajícího záření 𝑃0 

𝑃0 = 0,0079 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸, 

kde 𝑆 je plocha fotovoltaického článku, 𝐸 intenzita osvětlení v jednotkách lx. 

V další části studenti změří voltampérovou charakteristiku článku. K tomuto lze 

použít reostat či odporovou dekádu. Při měření (viz Tabulka 4) byla použita 

odporová dekáda. 
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𝑹/𝛀 𝑼/𝐕 𝑰/𝐦𝐀 
𝑷/𝐦𝐖 

počítáno 𝑷 = 𝑼 ∙ 𝑰 

∞ 2,62 0 0 

330 2,42 6,34 15,34 

100 1,60 12,65 20,24 

33 0,71 13,30 9,44 

10 0,37 13,51 5,00 

3,3 0,28 13,53 3,79 

1 0,25 13,81 3,45 

0,33 0,24 13,94 3,35 

0,1 0,23 13,66 3,14 

0 0,23 13,77 3,17 

Tabulka 4: Voltampérová charakteristika článku při intenzitě osvětlení 𝐸 = 3000 lx 

Hodnoty z tabulky Tabulka 4 jsou vyneseny do grafů Obr. 69 a Obr. 70. Tyto grafy 

korespondují teoretický předpoklad, viz oddíl 1.2.10. 

 

Obr. 69: Voltampérová křivka použitého fotovoltaické článku 
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Obr. 70: Výkonová křivka použitého fotovoltaické článku 

Ze změřených dat odečteme maximální výkon 𝑃𝑀𝑃𝑃. V uvedeném případě se 

𝑃𝑀𝑃𝑃 = 20,24 ∙ 10−3W. 

Tento výkon nastává při intenzitě osvětlení 𝐸 = 3000 lx. Příkon dopadajícího záření 

s přihlédnutím k obsahu 𝑆 = 0,0065 m2 je tedy 

𝑃0 = 0,0079 ∙ 𝑆 ∙ 𝐸 = 0,0079 ∙ 0,0065 ∙ 3000 = 0,154 W. 

Celková účinnost použité článku je tedy 

𝜂 =
𝑃𝑀𝑃𝑃

𝑃0
=

20,24 ∙ 10−3

0,154 
= 0,13 ≈ 13%. 

V další části pracovního listu mají studenti za úkol vyměnit zdroj světla za úspornou 

žárovku nebo LED žárovku. Po provedení stejného měření jako s normální žárovkou 

zjistí, že i při vyšší intenzitě osvětlení 𝐸 nedosahují tak velkých výkonů, a že 

účinnost článku rapidně klesla. 

Je důležité na závěr provést diskuzi, aby studenti neodcházeli s dojmem, že 

při větším osvětlení získají menší výkon. Pokles účinnosti je způsoben rozdílným 

spektrem použitých světel. Na obrázku Obr. 71 lze vidět průběh spektra klasické 

žárovky. 
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Obr. 71: Spektrum klasické žárovky 

Spektra jiných zdrojů, jako například úsporná žárovka či LED žárovka, mají však 

rozdílný průběh spektra (viz obrázek Obr. 72). 

 

Obr. 72: Spektra: vlevo úsporná žárovka a vpravo LED žárovka 

Jiné zdroje světla než klasické žárovky se jen pokoušejí napodobit pro nás přirozené 

světlo. Jelikož fotovoltaické články jsou vyráběny k přeměně slunečního svitu na 

energii, budou mít nejvyšší citlivost v té oblasti vlnových délek, kde je nejvyšší 

intenzita slunečního záření. Přestože má vlnová délka zastupující fialovou barvu 

nejvyšší energii z viditelného spektra,  je fotovoltaickým článkem ignorována. Je 

tomu tak z toho důvodu, že tato vlnová délka není v přirozeném světle příliš 

zastoupena. 

 Je důležité poznamenat, že při experimentu účinnost fotovoltaického článku 

neklesla tak rapidně oproti původní účinnosti při použití normální žárovky. Důvod 

domnělého poklesu je mimo jiné díky vztahu 0,0079 W ∙ m−2 = 1 lx. Ten platí 

pouze pro sluneční záření. 
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3.2 Námět na další pracovní listy 

Zde uvedu stručně několik dalších námětů na vytvoření dalších pracovních 

listů. 

3.2.1 Vodík 

Dalším zajímavým experimentem by bylo přímé změření účinnosti palivového 

článku. Do určité míry se dá říci, že by takto bylo možné vylepšit pracovní list 

Příloha C. Tato metoda nebyla původně zařazena z obavy, že pro studenty bude příliš 

složitá a abstraktní. Podrobný postup měření a teorii můžeme nalézt například v 

textu [73]. Pro ilustraci zde uvedu, jak by se účinnost 𝜂 dala spočítat. [73 str. 3] 

𝜂 =
𝐸𝑧í𝑠𝑘𝑎𝑛á(𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡)

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛á(𝐻2)
 

𝐸𝑧í𝑠𝑘𝑎𝑛á(𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡) = 𝑈 ∙ 𝐼 ∙ 𝑡 je elektrická energie vyrobená z nahromaděného vodíku, 

kde 𝑈 je napětí, 𝐼 proud a 𝑡 je čas, po který přeměňujeme vodík. 

𝐸𝑠𝑝𝑜𝑡ř𝑒𝑏𝑜𝑣𝑎𝑛á(𝐻2) = 𝑉𝐻2−𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý ∙ 𝐻𝑙 je energie, která je obsažena v samotném 

vodíku, kde 𝑉𝐻2−𝑠𝑘𝑢𝑡𝑒č𝑛ý je objem nahromaděného vodíku a 𝐻𝑙  je energetická 

konstanta uvádějící nižší spalné teplo pro vodík.  

𝐻𝑙 = 10,8 ∙ 106Jm−3 

Princip měření by tedy spočíval v tom, že bychom určitým způsobem spotřebovávali 

nahromaděný vodík o určitém objemu. Měřili bychom při tom napětí, proud a čas. 

Pokud dosadíme naměřené hodnoty, dostaneme 

𝜂 =
0,72V ∙ 0,21A ∙ 712s

20 ∙ 10−6m3 ∙ 10,8 ∙ 106 J
m3

= 0,498 ≈ 50%. 

Tuto metodu výpočtu účinnosti nyní shledávám lepší nežli určení uvedené 

v pracovním listu (viz Příloha C). Vyskytuje se zde pouze problém s konstantou 𝐻𝑙, 

která by si však zasloužila důkladnější prozkoumání. 

3.2.2 Fotovoltaický panel 

Další možná věc ke zkoumání je závislost výkonu fotovoltaického článku na 

teplotě. S rostoucí teplotou by měl výkon klesat (viz publikace [74 str. 91]). 
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K tomuto tématu se také nabízí změřit závislost výkonu na úhlu dopadajících 

paprsků a ověřit tak vztahy v oddílu 1.2.8., nebo určit závislost výkonu na ploše 

fotovoltaického článku. 



 

Kapitola 4           

Pilotáž pracovních listů 

Testování pracovních listů proběhlo na půdě dvou škol, a to Střední odborná 

škola EDUCAnet Brno a Cyrilometodějské gymnázium Brno. Pilotáž byla provedena 

se studenty prvního a druhého ročníku. Jedná se o třídy, ve kterých vyučuji hodiny 

fyziky. Záměrně byly vybrány odlišné druhy škol, abych mohl porovnat využitelnost 

pracovních listů na výběrových studentech z gymnázia i na studentech, kteří jsou 

spíše odborně zaměřeni. Střední odborná škola EDUCAnet Brno je zaměřena na 

informační technologie. 

4.1 První testování 

První testování proběhlo na Střední odborné škole EDUCAnet Brno na 

studentech 2. ročníku. Standardně je ve třídě 16 studentů, takže nebyl problém 

studenty rozdělit po čtyřech do čtyř skupin. Během prvního a druhého ročníku mají 

studenti této školy dotaci dvě hodiny fyziky týdně. Laboratoře jsem zařadil dle 

tematického plánu k tématu „Energetika a životní prostředí“.  

Studenty daného ročníku lze charakterizovat jako nemotivované, s velmi 

špatným prospěchem. Fyzika je na této škole okrajovým předmětem. Zbytek 

přírodních věd kromě matematiky mají spojeny do jednoho předmětu nesoucí název 

„Přírodní vědy“. 

Pilotáž pracovních listů z pohledu výsledku bádání bohužel nedopadla dobře. 

Nevyhovující podmínky a nedostatek materiální podpory (náhradní zdroje napětí, 

větší množství kabelů, vhodný zdroj světla) tomu částečně napomohly. Hlavní důvod 

neúspěchu však spatřuji v tom, že studenti nejsou zvyklí pracovat s textem. Bez 

předběžného prostudování studijních textů se ihned vrhli na rozepsaný postup. 

Nedrželi se tedy pracovních listů. Dalším nedostatkem byl čas. Experimentu byla 

vyhraněna pouze jedna vyučovací hodina, tedy 45 minut. Ve spojení s časem, který 

bylo potřeba věnovat organizaci, měli studenti pouze 30 minut na vypracování 

pracovních listů. Z těchto důvodů do přílohy zařazuji pouze ty pracovní listy, které 
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byly alespoň částečně vypracovány. Ty pracovní listy, které byly vypracovány jen 

z části a velmi nedbale nejsou součástí práce. 

Ze  vzdělávajícího pohledu však hodinu hodnotím velmi kladně. Studenti se 

pokoušeli se zápalem plnit pracovní listy a byli nadšeni z neobvyklých pomůcek. 

Uvítali praktičnost daného tématu a o problematiku projevili značný zájem. Po této 

vyučovací hodině se dokonce rozpoutala spontánní diskuze na téma obnovitelných 

zdrojů. 

 

Obr. 73: Pilotáž na SOŠ EDUCAnet Brno, studenti 2.A 

4.2 Druhé a třetí testování 

Druhé a třetí testování proběhlo na Cyrilometodějském gymnáziu Brno na 

studentech 5. ročníku osmiletého gymnázia. Pilotáž proběhla v hodině laboratorních 

prací. Jelikož je v těchto hodinách třída rozdělena (původně třída čítá 32 dětí), 

vznikly ideální podmínky (možnost vytvořit menší skupiny) pro vyzkoušení 

pracovních listů. Během prvních sedmi let studia mají studenti dotaci dvě hodiny 

fyziky týdně. Ve vyšších ročnících mají studenti ještě přidány laboratoře, v rámci 

kterých je vyučována fyzika, biologie a chemie. Testování jsem zařadil mimo 

tematický plán laboratoří, do vyučovacích hodin v rámci Dne Země. 

Vzhledem k výběrovému charakteru školy se dalo od studentů předpokládat 

plné nasazení do práce a tato představa se také naplnila. Na rozdíl od prvního 

testování jsme se již dopracovali ke kvantitativním výsledkům, které jsme pro 

dostatek času mohli diskutovat v závěrečné diskuzi Krom vyšších fyzikálních 
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znalostí přikládám tento úspěch také tomu, že časová dotace byla v délce dvou 

vyučovacích hodin, tedy. 2 x 45 minut pro každou skupinu. 

Studenti byli schopni pracovat velmi samostatně, ale i při tomto testování jsem 

vypozoroval určité problémy. Jelikož tyto problémy se vyskytovaly napříč všemi 

testovanými skupinami, tak jsem je shrnul v podkapitole 4.4. Ukázky vypracovaných 

pracovních listů lze nalézt v elektronické podobě na CD. 

 

 

Obr. 74: Pilotáž na Cyrilometodějském gymnáziu Brno, 1. skupina studentů kvinty. 

 

Obr. 75: Pilotáž na Cyrilometodějském gymnáziu Brno, 2. skupina studentů kvinty. 
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4.3 Čtvrté testování 

Poslední testování proběhlo na Střední odborné škole EDUCAnet Brno na 

studentech 1. ročníku se zaměřením na informační technologie. Vzhledem k malému 

počtu studentů ve třídě (18 studentů) nebylo nutné třídu rozdělovat a mohl jsem zadat 

práci celé třídě. Dotace hodin fyziky je opět velmi malá, pouhé dvě hodiny týdně 

v prvním ročníku. Laboratoře jsem zařadil pro zpestření výuky na konec školního 

roku. 

 

Obr. 76: Pilotáž na SOŠ EDUCAnet Brno, studenti 1.A 

Vzhledem k větší časové dotaci (2 x 45 minut) bylo možné po ukončení 

experimentování udělat řízenou diskuzi. Studenti si navzájem prezentovali, co na 

daném stanovišti dělali a co zjistili. Tuto část testování pokládám za velmi důležitou. 

Kvantitativní výsledky byly méně kvalitní nežli při testování na gymnáziu, což blíže 

rozebírám v podkapitole  4.4.  
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4.4 Shrnutí testování 

V této části se zaměřím na průběh a problémy jednotlivých pilotáží. Průběh 

všech čtyř testování hodnotím velmi kladně, i když ne všechny skupiny byly schopny 

vyplnit pracovní listy a naměřit jednotlivá data. 

Jak je vidět na obrázcích Obr. 73, Obr. 74, Obr. 75 a Obr. 76 studenty měření 

nadmíru bavilo. Velmi ocenili neobvyklost experimentů. Bližší seznámení 

s praktickou a nevšední částí fyziky hodnotili velice kladně.  

V dnešní době je značně obtížné studenty motivovat, a proto si myslím, že 

ukázka praktického využití fyziky je jedna z možných cest, jak je nadchnout pro 

daný obor nebo alespoň v nich podnítit zájem o to, jak věci kolem nás fungují. 

Co bylo hlavní slabostí pracovních listů? Vzhledem k možnostem dnešní doby 

a rychlosti, jakou lze získávat spíše povrchní informace a znalosti, byla největším 

problémem pro studenty práce s textem. Bohužel ale tento způsob výuky bez 

prostudování průvodního textu není dost dobře realizovatelný. Pokud byl průvodní 

text napsán příliš podrobně, rozuměj dlouze, tak studenti měli tendenci jej 

přeskakovat a nečíst zcela do detailu. Pokud byl spíše stručný, tak zase nebyli 

schopni samostatné práce. Z tohoto důvodu jsem zavrhl možnost vystřídání studentů 

v rámci stanovišť a po celou dobu pracovali pouze na jednom stanovišti. Průvodní 

text jsem tedy nepsal příliš dlouhý, za to jsem věnoval svou asistenci každé skupině. 

Jinak by totiž nebylo možné experimenty realizovat samostatně. Při dvouhodinové 

dotaci jsem stihl poskytnout asistenci na všech stanovištích. V rámci Interaktivní 

laboratoře nebude asistence problém, neboť jsou vždy přítomni alespoň dva asistenti. 

Z tohoto důvodu se domnívám, že by dokonce bylo možné skupiny studentů na 

stanovištích minimálně jednou protočit. 

Dalším problémem byla nedostatečná praktická průprava studentů z nižšího 

stupně vzdělávání. Většina věděla či jsme si společně osvěžili, co znamená paralelní 

a sériové zapojení, a jakým způsobem se do obvodu zapojuje ampérmetr a voltmetr. 

Prakticky to ale provést bez asistence dovedlo jen několik studentů.



 

Závěr 

Hlavním cílem této práce bylo především vytvořit pracovní listy na téma 

obnovitelné zdroje a prostřednictvím těchto pracovních listů a experimentů v nich 

obsažených přiblížit studentům tuto část fyziky. Abych tento cíl naplnil, logicky jsem 

tomu přizpůsobil členění diplomové práce 

V první teoretické části práce jsem čtenáře seznámil s tématem obnovitelných 

zdrojů. Detailně jsem rozebral veškerý teoretický základ, který byl potřebný 

pro pochopení a vypracování pracovních listů. 

V kapitole 2 jsem následně rozebral pomůcky, které jsem zvolil pro 

vypracování pracovních listů. Pozornost jsem věnoval jejich přednostem, ale i 

nedostatkům, tak, aby bylo dobře patrné, jaký mají jednotlivé pomůcky potenciál. 

Pro srovnání a lepší přehled toho, jaké jsou možnosti na českém trhu s podobnými 

pracovními pomůckami, jsem v této kapitole čtenáře seznámil i s dalšími 

demonstračními soupravami, které ale při samotném experimentování 

nebyly použity. 

V kapitole 3 jsem se pak zaměřil na samotné pracovní listy. Nejprve jsem však 

provedl rešerši dostupné literatury, abych čtenáři poskytl přehled prací a materiálů, 

které se danou problematikou zabývají. V důsledku toho jsem zjistil, že materiálů 

obdobného typu a zaměření, jako je má diplomová práce, a ze kterých by mohli 

učitelé fyziky vycházet, je žalostně málo. Stěžejní částí této kapitoly jsou mnou 

vytvořená vzorová řešení s vlastními výsledky měření. K jednotlivým pracovním 

listům uvádím možná úskalí jejich vypracování. Po té, co jsem experimenty provedl 

se studenty, dostalo se mi dalších námětů, jak pracovní listy vylepšit, nebo o které 

další experimenty je rozšířit. Považoval jsem proto za vhodné tyto náměty pro 

budoucí možné experimentování shrnout a popsal jsem je v podkapitole 3.2. 

Kapitola 4, je již jakýmsi vyvrcholením celého procesu vytváření pracovních 

listů, jelikož v ní popisuji fázi jejich testování v praxi na studentech. V reakci na 

odezvy z testování jsem je následně poupravil. Úpravy se však většinou týkaly 

podrobnosti návodů a doplnění některých schémat. Nešlo o změny zásadní, a proto je 

v samotném textu práce detailně nerozebírám. Pilotáž jsem provedl na čtyřech 

skupinách studentů středních škol. Z důvodu nemožnosti skloubit mou přítomnost 
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v prostorách Interaktivní fyzikální laboratoře v Praze, nebyly pracovní listy 

vyzkoušeny v této laboratoři. Nedocenitelnou výhodou této skutečnosti však bylo to, 

že jsem svým postupem prokázal, že je možné experimenty takovéhoto charakteru a 

rozsahu provádět i mimo prostory Interaktivní fyzikální laboratoře. Pro kompletnost 

práce jsem výstupy studentů nahrál na přiložené CD. 

Jak jsem již uvedl, cílem mé diplomové práce bylo vytvořit aparát, který 

pomůže studentům na středních školách porozumět problematice obnovitelných 

zdrojů. Pro tento účel jsem vytvořil pracovní listy a studenti se je snažili s 

pochopením dané problematiky vyplnit.  

Během zpracovávání pracovních listů se mi nepodařilo vytvořit vhodný nástroj 

k posouzení jejich přínosu pro studenty v oblasti porozumění energetickým 

přeměnám u obnovitelných zdrojů energie. Důvody toho jsou následující. Forma 

obecného dotazníku byla zavržena z důvodu nevypovídajících výsledků takovýchto 

testů. Pro získání uchopitelných výsledků by bylo nutné vytvořit pretest a posttest. 

V tematických plánech většiny škol však problematice obnovitelných zdrojů energie 

není věnováno takové penzum času, abych mohl se studenty psát dva testy a ještě 

věnovat dvě vyučovací hodiny experimentování. Nicméně bylo možné získat 

zpětnou vazbu při závěrečných diskuzích. Z nich vyplynulo, že pro některé studenty 

byl způsob předání informace prostřednictvím experimentu daleko zajímavější než 

pouze teoretický výklad. U těchto studentů jsem také spatřoval větší potenciál pro 

uchování nabytých vědomostí. Tento potenciál jsem však nespatřoval u první 

skupiny studentů, jelikož jejich práce s pracovními listy neprobíhala zcela bez 

problémů a většinou bylo potřeba mé zásadní asistence. V důsledku toho byl značně 

snížený potenciál studentů si z experimentování odnést cenné vědomosti stran 

fungování obnovitelných zdrojů energie. 

Po čas psaní mé diplomové práce jsem se několikrát potýkal s nedostatkem 

obrázkové materie. Proto jsem si pro lepší a názorné vysvětlení vytvořil v CorelDraw 

několik vlastních obrázků. Tyto vlastní obrázky jsou v textu práce identifikovatelné 

tak, že v popisu obrázku není uvedený odkaz na zdrojovou materii. 

Na úplném závěru si dovoluji uvést, že přínos mé práce spatřuji v tom, že jsem 

zaplnil mezeru nedostatku materiálů (ať již psaných či obrázkových) pro výuku 

věnovanou obnovitelným zdrojům energie v rámci fyziky na středních školách. 
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Příloha A  

 



 

 

 

 

 



 

99 

 

Příloha B  

Větrná elektrárna 
Cíle 

 Sestavit větrnou turbínu 

 Změřit parametry návrhu  

 Udělat výpočty na základě údajů 

Teorie 

Základní princip větrné elektrárny spočívá ve zpomalování dopadajícího proudu 

vzduchu na lopatky. Jde o přeměnu části kinetické energie větru na mechanickou práci 

rotoru. My se pokusíme zjistit, jak moc se tato přeměna naší elektrárně daří a jak ji 

maximalizovat. S miniaturní větrnou turbínou můžete simulovat různé podmínky (rychlost, 

směr větru, počet lopatek, natočení lopatek, testovat různý design lopatek). Turbína je 

nastavitelná, aby tyto situace mohla simulovat. K dispozici máte tři různé turbínové lopatky, 

které můžete naklánět do tří různých úhlů. 

Účinnost využití větrné energie, tj. jakou část kinetické energie větrného proudu 

přemění větrná elektrárna na elektřinu. 

Účinnost větrné elektrárny závisí na výkonu větru, lze ji určit ze vztahu: 

𝜂𝑉𝑇𝐸 =
𝑃𝑉𝑇𝐸

𝑃𝑣í𝑡𝑟
 

kde je  

𝜂𝑉𝑇𝐸 - účinnost větrné elektrárny 

𝑃𝑉𝑇𝐸 - výkon turbíny 

𝑃𝑣í𝑡𝑟 - výkon větrného proudu procházejícího rotorem větrné elektrárny 

Výkon turbíny (𝑃𝑉𝑇𝐸) závisí na napětí (𝑈) a proudu (𝐼) v daném obvodu: 

𝑃𝑉𝑇𝐸 = 𝑈 ∙ 𝐼. 

Výkon větru lze odvodit z jeho kinetické energie (𝐸), která je přímo úměrná hmotnosti (𝑚) a 

druhé mocnině rychlosti (𝑣): 

𝐸 =
1

2
∙ 𝑚 ∙ 𝑣2, 

hmotnost lze vyjádřit pomocí vztahu:  

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝑉 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑠 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 ∙ 𝑡, 

kde jednotlivé symboly znamenají: hustota (𝜌), objem (𝑉), plocha (𝐴), dráha (𝑠) a čas (𝑡). 

Pokud dosadíme za hmotnost do vztahu pro energii, dostaneme vzorec 



 

𝐸 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 ∙ 𝑡 ∙ 𝑣2 =

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑡 ∙ 𝑣3 

Hledaný vztah pro výkon větru (𝑃𝑣í𝑡𝑟) využijeme vztah 

𝑃 =
𝐸

𝑡
 

dosazením a úpravou dostaneme: 

𝑃𝑣í𝑡𝑟 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣3, 

kde 𝜌 je hustota vzduchu, 𝑣 rychlost větru, 𝑆 plocha vytyčená rotorem s lopatkami.  

S miniaturní větrnou turbínou můžete simulovat různé podmínky (rychlost, směr 

větru, počet lopatek, natočení lopatek, testovat různý design lopatek). Turbína je 

nastavitelná, aby tyto situace mohla simulovat. K dispozici máte tři různé turbínové lopatky, 

které můžete naklánět do tří různých úhlů. 

  



 

Postup 

Na tomto stanovišti budete muset být velmi samostatní. Na závěr si s ostatními 

skupinkami porovnáme dosažené výkony a zhodnotíme, jak maximalizovat účinnost 𝑐𝑝 

větrné elektrárny. Máte k dispozici omezený počet zkoušek, proto nejdříve postupy 

diskutujte. Zaznamenávejte své myšlenky, abyste následně mohli argumentovat, proč je 

vaše volba nejlepší. 

1. Podívejte se na tři různé typy lopatek, které jsou k dispozici (č. 63, 44, 28). 

Jsou si podobné? Jak se liší? Poraďte se, se svou skupinou, jaký typ čepele 

bude nejlepší, a zaznamenejte pod svá pozorování svůj názor. 

2. Většina větrný elektráren, která je u nás vidět, tak má ________ lopatky. 

3. Vyzkoušejte postupně všechny typy a pokuste se je nastavit tak, aby se 

turbína co nejrychleji točila. 

 

4. Namontujte vybrané lopatky na turbínu. Zkontrolujte, zda jsou ve stejné 

poloze pomocí zářezů. Fungovala by vaše turbína, kdyby byly lopatky 

v různých polohách? 

 

 

5. Připojte k turbíně multimetr přes odporovou dekádu (reostat). Změřte napětí 

na turbíně a proud procházející obvodem při různých odporech.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Zaznamenávejte svá pozorování v tabulce.  

Odp

or 𝑹 [𝛀] 

Napětí 

𝑼 [𝐕] 

Proud 

𝑰 [𝐀] 

Výkon 

𝑷 [𝐖] 

    

    

    

    

    

    



 

Pozorování 

Nápady: 

 

 

 

 

 

 

Tabulka dat 

Typ 

lopatek 

Počet 

lopatek 

Úhel lopatek 

(6°, 28°, 56°) 
Pozorování 

    

    

    

    

    

    

Na čem výkon elektrárny záleží? 

 

 

 

 

 

 

 

Jak vypadá nejvýkonnější konfigurace? Jaké účinnosti jste dosáhli? 

 

𝑷𝒎𝒂𝒙 = ____________𝑾 

𝑷𝒗í𝒕𝒓 = _____________𝑾 

𝜼𝑽𝑻𝑬 = ____________ 
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Příloha C  

Palivový článek 

Cíle  

- seznámit se s pojmem palivový článek a vodíkem jako palivo pro palivové články 

- určit měřením napětí a proud a ze získaných údajů vypočítat účinnost stroje  

- zamyslet se nad možnými aplikacemi této technologie 

Teorie 

Nemůžeme vytvořit nebo zničit energii, můžeme ji pouze přeměnit z jedné formy do druhé. 

Ale proč mluvíme o využité energii, plýtvání nebo ztrátách? Když energii transformujeme do 

podoby, kterou nemůžeme efektivně využívat, poté se jedná o plýtvání. Naším cílem pak je 

minimalizovat množství energie, která se zbytečně přeměňuje na nežádoucí formy 

(například staré wolframové žárovky, kde krom vzniku žádoucího světla docházelo i k velké 

přeměně dodané energie na teplo) a snažíme se získat co nejvíce energie, kterou chceme a 

umíme využít. 

Auta na benzínový pohon čelí tomuto problému každý den. Ideální transformace je 

z chemické potenciální energie v palivu na kinetickou energii pohybu, což způsobí, že se 

vozidlo rozjede. Nicméně, většina spalovacích motorů, které uvolní akumulovanou energii 

paliva hořením, mají velmi špatnou účinnost, v průměru 20%. Účinnost je jen poměr 

výstupní (užitečné) energie k vstupní (investované) energii. Jedná se o bezrozměrné číslo od 

0 do 1, a obvykle se udává v procentech od 0% do 100%. Spalovací motory zážehové, u 

kterých je palivem benzín, mají horní mez účinnosti 40%. Což znamená, že většina energie 

spalovacího motoru nejde do primárního využití: pohybu. Místo toho se chemická 

potenciální energie benzínu změní na zvuk, vibrace a velké množství tepla. 

Palivové články pravidelně dosáhnou v průměru 60% účinnosti a mají horní mez blížící se 

k 85%. Díky absenci pohyblivých částí je tu mnohem menší ztráta energie v podobě tepla 

způsobené třením. 

Co budeme zkoumat? 

Jak dobře se miniaturní palivový článek používaný v této úloze přiblíží k efektivitě jeho 

větších příbuzných? Pomocí série experimentů se to pokusíme zjistit. 

Budeme k tomu potřebovat zjistit elektrický výkon 𝑃. Ten zjistíme velmi snadno, pokud 

známe napětí 𝑈 a proud 𝐼 v jednom obvodu, následovným vztahem: 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 

Dále budeme muset znát příkon 𝑃0, ten budeme měřit při nabíjení přes solární panel. 

Výslednou účinnost spočteme: 

𝜂 =
𝑃

𝑃0
 



 

Postup 

1. Odpojte vrtulku od aparatury. Nalijte destilovanou vodu 

až mezi vyznačené čárky (obě nádobky). 

2. Odejměte ucpávky (z obou stran). Až všechna voda 

přeteče z horní části nádržek do dolní, poté otvory ucpěte. 

3. Osvětlete solární panel a připojte jej k palivovému článku. 

Článek by měl začít tvořit požadované plyny (voda stoupá zpět do horní části 

nádoby)  

 

4. Během generování vodíku a kyslíku změřte napětí na palivovém článku  a proud 

procházející obvodem. 

Odpor 𝑹 [𝛀] Napětí 𝑼 [𝐕] Proud 𝑰 [𝐀] Výkon 𝑷 [𝐖] 

    

    

    

    

    

    

5. Nechte nabíjet přibližně do 3
4⁄  horních zásobníků. Než proces proběhne, pokuste se 

odpovědět na následující otázky: 

Palivový článek je označen H2 a O2. Která strana je katoda a která anoda? Jak to 

víš? (proces trvá trochu déle, v průběhu zprovozněte vodíkové autíčko) 

 

 

 

6. Pokud již proběhlo nabíjení, odpojte solární panel. Krátkým připojením vrtulky se 

přesvědčte, že na palivovém článku je nyní napětí. 

7. Určete hladinu zásobníku. Zaznamenejte si. ___________ 



 

8. Místo vrtulky nyní zapojte rezistor a změřte napětí palivového článku a proud 

procházející obvodem. Takto postupujte od největší hodnoty rezistoru až po 

nejmenší. Zásobníky před dalším měřením nabijte vždy na stejnou úroveň, kterou 

jste si určili v bodě 7. Dopočítejte výkon 𝑃. 

Odpor 𝑹 [𝛀] Napětí 𝑼 [𝐕] Proud 𝑰 [𝐀] Výkon 𝑷 [𝐖] 

    

    

    

    

    

    

NENECHTE NIKDY ZÁSOBNÍKY ZCELA VYBÍT. MOHLO BY DOJÍT KE ZNIČENÍ ČLÁNKU!!!!! 

9. Zopakujte body měření 1-8 pro jinou hladinu nabití.     

Odpor 𝑹 [𝛀] Napětí 𝑼 [𝐕] Proud 𝑰 [𝐀] Výkon 𝑷 [𝐖] 

    

    

    

    

    

    

NENECHTE NIKDY ZÁSOBNÍKY ZCELA VYBÍT. MOHLO BY DOJÍT KE ZNIČENÍ ČLÁNKU!!!!! 

10. Určete průměrnou a maximální účinnost palivového článku. 

Průměrný výkon: 
𝑷 =                       𝐖 ⟹ 𝜼 =                       

Maximální výkon: 
            𝑷𝒎𝒂𝒙 =                 𝐖 ⟹ 𝜼𝒎𝒂𝒙 =                       

11. Porovnejte, jestli má na voltampérovou charakteristiku vliv množství vytvořeného 

kyslíku a vodíku. Napadl by vás ještě jiný faktor, který jsme opomenuli? Na co by se 

tato technologie dala využít? 
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Příloha D 

Fotovoltaický článek 

Cíle  

- seznámit se s pojmem palivový článek a vodíkem jako palivo pro palivové články 

- určit měřením napětí a proud a ze získaných údajů vypočítat účinnost stroje  

- zamyslet se nad možnými aplikacemi této technologie 

Pomůcky 

- fotovoltaický panel 

- lampa 

- odporová dekáda/reostat, voltmetr a ampérmetr 

- luxmetr pro stanovení výkonu dopadajícího záření 

Teorie 

Pokud provedeme voltampérovou charakteristiku fotovoltaického článku, tak získáme 

informaci o  jeho výkonu. Jistě jste se učili, že výkon [Watt] rovná se napětí [Volt] krát proud 

[Ampér]: 

𝑃 = 𝑈 ∙ 𝐼 

Z voltampérové charakteristiky lze vyčíst bod maximálního výkonu, tzv. Maximu Power 

Point (MPP). 

Účinnost solárního článku udává, jak velká část dopadající energie se přemění v solárním 

článku na elektrickou energii 

Účinnost 𝜂 =
maximální výstupní výkon

výkon dopadajícího záření
=

𝑃𝑀𝑃𝑃

𝑃0
 

Výkon dopadajícího záření 𝑃0 zjistíme pomocí luxmetru, který nám změří intenzitu osvětlení 

článku. Pokud bychom měli monochromatické záření o vlnové délce 555 nm, bude jednomu 

Wm−2 odpovídat osvětlení 683 lx. V praxi ovšem na danou plochu dopadá světlo o spektru 

𝐼𝑒𝑛(𝜆) a osvětlení bude menší než 683 lx. 

𝐸 = 683 ∫ 𝐼𝑒𝑛(𝜆
𝜆2

𝜆1

)𝑓(𝜆)𝑑𝜆 

Pro sluneční záření se v praxi využívá vztah: 

0,0079 W ∙ m−2 = 1 lx 

  



 

Postup: 

1. Sestavte obvod podle následujícího schématu 

 

Obr. 1:  Schéma zapojení pro stanovení charakteristiky solárního článku 

 

2. K fotovoltaickému článku přidělejte luxmetr připojený na Datalogger/počítač.  

 

Obr. 2: Uspořádání experimentu 

3. Lampu orientujte tak, aby svítila kolmo na fotovoltaický článek. 

4. Po zapnutí lampy počkejte alespoň jednu minutu, aby nedocházelo k chybám 

způsobeným teplotními výkyvy. 

5. Zaznamenejte intenzitu osvětlení článku pomocí luxmetru 𝐸 =                          lx 

6. Začněte měření na maximálním odporu (𝑅 = ∞) a postupně snižujte odpor. 

Příslušný odpor, napětí a proud zaznamenávejte do tabulky. Mezi jednotlivými 

měřeními je třeba počkat pokaždé, dokud nejsou hodnoty stabilizované. 

 

 

 

Lux

metr 

5

0 cm 



 

𝑹/𝛀 𝑼/𝐕 𝑰/𝐀 

𝑷/𝐖 

počítáno 

𝑷 = 𝑼 ∙ 𝑰 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Vyhodnocení 

7. Určete bod maximálního výkonu 𝑃𝑀𝑃𝑃 =                          W 

8. Určete účinnost článku  

𝑃0 = _______________W 

 

𝜂 = _______________ 

 

9. Zvýšil by se výkon článku, pokud bychom použili silnější zdroj světla? Připoj LED 

žárovku a ověřte to?  

𝐸 =                          lx 

 

𝑃𝑀𝑃𝑃 =                          W 

 

𝜂 = _______________ 

 

10. Co jsi zjistil? Pokus se vysvětlit. 
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Příloha E             

Obsah přiloženého CD 

Součástí diplomové práce je i CD, které obsahuje: 

 Text diplomové práce ve formátu pdf. Pro lepší orientaci v textu jsou 

v elektronické podobě záložky jednotlivých nadpisů a funkční odkazy na 

jednotlivé rovnice. 

 Pracovní listy ve formátu pdf. Verze určená pro tisk studentům. 

 Vypracované pracovní listy studentů. 

 

 

 


