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TEORETICKÁ ČÁST
Úvod
Mnohé vědecké studie a projekty (např. Berkley Earth Project, studie
Technického institutu v Massachusetts ad.) poukazují na globální oteplování naší
planety. Toto oteplování může mít v budoucnu zcela zásadní vliv na budoucí vývoj
lidstva, a proto bychom neměli brát tato zjištění na lehkou váhu. Jiné vědecké teorie
však tento jev popírají – je to asi 50 : 50.
Samozřejmě existuje několik rozporuplných názorů, proč se výše uvedené děje
(např. díky emisím skleníkových plynů vypouštěných člověkem, cyklickému střídání
studených a teplých období, apod.), ovšem, jak uvádí i studie publikovaná v časopise
Journal of Climate, „bez rychlého a rozsáhlého jednání bude v tomto století globální
oteplování dramatické“ (1).
Ať už je tento jev přirozený či je důsledkem lidské činnosti, může být příčinou
velké migrace populace po celém světě.
Mimoto budou lidstvu postupně docházet jednotlivé zdroje energií potřebných
v dnešní době už pro samotnou existenci lidstva. Prakticky absolutní závislost lidstva na
využívání fosilních paliv a surovin, jejichž zásoby se pomalu, ale jistě tenčí, je globální
problém. Z tohoto pohledu se jako ideální řešení jeví vyšší míra užívání
tzv. obnovitelných zdrojů energie (dále OZE).
Mezi OZE řadíme, jak uvádí pramen (2): „přírodní energetické zdroje, které mají
schopnost částečné nebo úplné obnovy. Patří mezi ně především sluneční, větrná
a vodní energie a biomasa. V některých částech světa lze využít také energii mořského
přílivu nebo geotermální energii.“
Jako vše v dnešní době mají i OZE několik podstatných výhod oproti
konvenčním zdrojům energie, ale mají i řadu významných nevýhod.
Výhody OZE přináší ve své práci M. Kloz a kol. (3):


OZE mnohem méně poškozují životní prostředí než zdroje konvenční díky
nulové produkci skleníkových plynů (až na využívání biomasy, při němž se však
uvolňuje do atmosféry výhradně kvantum CO2 naakumulované do rostlin
v průběhu jejich růstu) a minimálnímu množství ostatních emisí,



při využívání OZE nevznikají prakticky žádné odpady (jenom u spalování
biomasy vzniká minimální množství netoxického popela),
7



OZE patří k jediným současným energetickým zdrojům, které jsou prakticky
nevyčerpatelné

a

jsou

tudíž

jedinou

reálnou

eventualitou

k zajištění

energetických potřeb populace v budoucnu,


jelikož se OZE nacházejí přímo v daném kraji, není potřeba jejich složité a drahé
dovážení ze zahraničí a je tím zároveň zajišťována i částečná energetická
nezávislost státu,



příjmy za využívání OZE zůstávají v regionu, čímž se výrazně liší od příjmů
za využívání paliv fosilních, jež region spíše opouštějí (paliva tvoří v ČR cca
10 % veškerého dovozu a v případě zahraničního obchodu znamenají položku
s nejvyšší pasivní bilancí),



díky poměrně malému jmenovitému výkonu zařízení využívajících OZE
je zvyšována bezpečnost celého systému zásobování energií, jelikož energie
vyprodukovaná v místě se zde také spotřebuje, a tak odpadá její nákladný
a ztrátový transfer na místo spotřeby, jak je tomu u velkých výroben energie,



pří získávání energie z OZE je zaměstnáváno více lidí (zejména v případě
biomasy) než při získávání energie z konvenčních zdrojů, čímž je snižována
nezaměstnanost a vylidňování venkova,



energetická výhodnost OZE oproti ostatním zdrojům energie – např. větrná
elektrárna (dále VTE) vyrobí cca 20x větší množství energie než do ní bylo
vloženo při její výstavbě a provozu, zatímco uhelná elektrárna vyrobí cca 2530 % energie spotřebované na její výstavbu a provoz.
Oproti výše uvedeným výhodám OZE uvádíme v souladu s M. Klozem a kol.

i následující nevýhody těchto zdrojů energie (3):


vyšší pořizovací náklady způsobené (zatím) malými počty vyráběných zařízení,
jejich komplikovaností a technologickou náročností,



malá účinnost zařízení využívajících OZE oproti konvenčním zdrojům energie
(zatímco u solární energie vytěžíme v naší zeměpisné oblasti z 1m2 energii 11,2 kW a u větrné cca 3 kW, tak v případě energie získávané z uhlí dostaneme
500 kW a u energie jaderné dokonce 650 kW),



nerovnoměrné dodávky energie z OZE – slunce svítí jen ve dne, vítr nefouká
pravidelně a vodní potenciál bývá v létě nižší než na jaře a na podzim,
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faktická neskladovatelnost (mimo biomasu a geotermální zdroje), jež
se projevuje vyšší závislostí na přírodních podmínkách než v případě
konvenčních zdrojů energie.
Tyto nevýhody OZE však nejsou neřešitelné – existuje několik možných variant

řešení, jež budou znamenat upevnění pozice OZE v současné energetické politice.
Uplatňování OZE v dnešní společnosti je ovšem stále velmi malé –
až marginální, jelikož činí pouhých 4-5 % celosvětového množství vyráběné energie.
Cílem je však mnohem výraznější zastoupení obnovitelných zdrojů v energetice –
např. Česká republika se v Evropské unii zavázala k výrobě 13,5 % energie pomocí
obnovitelných zdrojů v roce 2020. Splnění tohoto cíle si vyžádá velké investice
do nových technologií i do budování přenosových sítí třetí generace. Aktuálně se nám
ovšem splnění tohoto cíle jeví v dnešní ekonomické situaci většiny rozvinutých zemí
za nereálné.
OZE nelze považovat za jediné řešení energetické situace světa. Prezentují však
nejen cestu ke snižování podílu lidstva na změnách globálního klimatu, ale dokáží též
alespoň pozdržet řešení problému s ubývajícími zásobami fosilních paliv.
Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání (dále RVP ZV) se přímo
problematice OZE věnuje ve vzdělávací oblasti Člověk a příroda (kooperující mimo jiné
i se vzdělávací oblastí Člověk a svět práce), konkrétně v jejím vzdělávacím oboru
Fyzika zahrnujícím tematický okruh Energie. Na výuku o OZE můžeme ovšem v rámci
vzdělávacího oboru Fyzika vztáhnout i tematický okruh Elektromagnetické a světelné
děje. Ve vzdělávacím oboru Přírodopis souvisí s výukou o OZE tematický okruh
Základy ekologie, ve vzdělávacím oboru Zeměpis (Geografie) potom tematické okruhy
Přírodní obraz Země, Životní prostředí a Česká republika.
Komplexní náhled na OZE nám však pomáhá realizovat i vzdělávací oblast
Člověk a svět práce ve svém vzdělávacím oboru Člověk a svět práce, konkrétně
v tematických okruzích Práce s technickými materiály, Design a konstruování, Provoz
a údržba domácnosti a Práce s laboratorní technikou.
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Jelikož považujeme výuku o OZE za významnou pro rozvoj žáka a jeho
uplatnění v současné a zejména budoucí společnosti, zaměřili jsme se na ni v této
diplomové práci.
Ta se bude zabývat pouze problematikou výuky jednoho z OZE – energií větru –
neboli energií vyráběnou větrnými elektrárnami, přičemž se zaměříme na výuku tohoto
tématu v oblasti obecně technického předmětu.
Práce je rozdělena do dvou částí – do části teoretické a části praktické.
Cílem teoretické části je stručné vymezení důležitých činností a procesů, které
jsou součástí plánování a realizace výuky zvoleného tématu učitelem.
Cílem aplikační části je potom zpracování poznatkové báze tématu VTE jako
součásti problematiky OZE spolu s aplikací poznatků teoretické části práce v rámci
návrhu pojetí výuky o OZE a VTE.
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1 Vymezení základních pojmů
V úvodu provedeme vymezení základních pojmů souvisejících s výukou obecně
technického předmětu na základní škole. Mezi tyto pojmy řadíme zejména pojem
technika, dále technické vědy, technická výchova a v neposlední řadě též technické
vzdělávání. Vysvětlení podstat těchto pojmů se zabýváme v následující části této práce.

1.1 Technika
Termínem technika pocházejícím z řeckého slova techné, jež v překladu
znamená znalost či obratnost v řemeslné práci, označujeme rozsáhlou, složitou a obtížně
ohraničenou oblast světa, ve kterém žijeme (4)
Jednoznačné definování pojmu technika není snadné – je totiž závislé
na přístupu vědy, v jejímž rámci je vytvořena, a též na přístupu k vyjádření samotné
podstaty pojmu. Dále uvádíme několik pojetí termínu technika (4).
V práci (5) Stoffa přináší v podstatě dva způsoby vyjádření podstaty techniky:


Tradiční pojetí – v tomto pojetí chápeme techniku jako soubor ve prospěch
člověka uměle vytvořených prostředků lidské činnosti a souhrn postupů
a způsobů činností prováděných při jejich výrobě a užití.
Za nevýhodu tradičního pojetí považujeme nutnost rozlišovat dvě spolu
související stránky techniky:
o užší – tato koncepce pokládá techniku za soubor uměle vytvořených
prostředků,
o širší – tento přístup k pojmu technika zahrnuje procesy využívání
uměle vytvořených prostředků, zdrojů, energií atd.



Moderní pojetí – zde technikou rozumíme souhrn látkových, účelově
vyrobených objektů i nelátkové formy hmoty vytvořené lidskou činností.
Způsob realizace této činnosti označujeme jako technologie. Oba pojmy
(technika i technologie) patří dle Stoffy do tzv. technosféry, což je lidmi
uměle vytvořené prostředí. Toto pojetí se v současné době uplatňuje
i v přístupech ke vzdělávání (6).

Příruční slovník naučný (7) uvádí materialistické pojetí techniky. Podle něj
je technika „vše, co člověk vkládá mezi sebe a předmět práce, tedy nejen pracovní
prostředek, ale též souhrn zkušeností, znalostí, způsobů dovedností sloužících k výrobě
11

hmotných statků pro uspokojování potřeb lidí, ovládání přírody a usnadňování styku
mezi lidmi.“ (7, s. 670)
Oproti tomuto pojetí E. Ondráček s P. Janíčkem (8) definují pojem technika jako
„cílevědomé, systematické a organizované vytváření, udržování, využívání a likvidace
technických objektů – nástrojů, přístrojů, strojů, zařízení, konstrukcí, technologických
komplexů atd., které jsou lidmi vytvářeny:


k usnadňování lidských činností,



k osvobozování lidí od činností,



k rozšiřování přirozených lidských schopností,



k uspokojování osobních i společenských zájmů.“ (8, s. 7)
Cílem a výsledkem má být dle tohoto chápání techniky na jedné straně

uspokojování zájmů lidí a na druhé straně vytváření podmínek rozvoje společnosti
i samotné techniky. Ta se v současnosti dotýká v podstatě každého člověka a téměř
všech oblastí lidské činnosti (9).
Technika je také sociálním jevem tvořícím spolu se společností a přírodou třetí
oblast vytvářející a utvářející prostředí člověka. Pomáhá účinně řešit lidské problémy,
rozšiřuje lidské možnosti a přetváří naše představy do reálné skutečnosti (10). Navíc
je spjata i s rozvojem sociálních, intelektuálních a fyzických schopností jedince, díky
čemuž se stává nepostradatelnou složkou řešení situací a problémů života.
Tomu odpovídá i zavádění technické výchovy do soustavy (nejen) základního
vzdělávání (11).

1.2 Technická věda
Jelikož technika tvoří význačnou součást dnešní doby, je předmětem výzkumu
mnoha věd a vědních disciplín. K vědám, jež mají k technice nejblíže a mají pro ni
největší význam, patří vědy technické (12).
Jejich vznik se datuje do 18. a 19. století v souvislosti s přechodem průmyslové
výroby z manuálních provozů na strojové, ve spojení s vynálezem a rozšířením
pracovních strojů, využitím energie páry a bouřlivým rozvojem přírodních věd, jež byly
stimulem pro rozvoj několika oblastí moderní techniky (12). V dnešní době se technické
vědy v mnohém opírají i o vědy společenské.
Poznávací činnost technických věd obsahuje pouze to, co vede ke všeobecnému
poznání, co má charakter systematického, organizovaného a objektivizovaného
12

poznávání – tím se liší od technické praxe, jejímž posláním je navrhovat a vytvářet
technické objekty (8).
Dle J. Kropáče (4) je předmětem zkoumání technických věd přímo technika
a její výroba, užívání, údržba a likvidace.
Stejně jako pedagogiku je můžeme řadit mezi tzv. praktické vědy (4).

1.3 Technická výchova
Původně vznikl termín technická výchova jako název aprobačního předmětu
vyučovaného na pedagogických fakultách – podobně jako tradiční výchova tělesná,
výtvarná, či hudební apod. Důvodem ke vzniku tohoto termínu byla z počátku
především potřeba odstranit zastaralý, nevyhovující a naprosto banalizovaný termín
pracovní výchova (13).
Termín technická výchova je často používán i v názvech některých vyučovacích
předmětů na různých typech škol, nebo dokonce v názvech příslušných kateder (13).
Podle Friedmanna v sobě technická výchova obsahuje „technické vzdělávání,
vytváření vztahu k technice a rozvoj tvořivého technického myšlení.“ (13, s. 6)
Dle J. Stoffy můžeme technickou výchovu vnímat jako „systematický a řízený
proces záměrného formování osobnosti ve vztahu k technice tak, aby vychovávaný
získal v procesu výchovy správné postoje k technice a k používání techniky v životě.“
(11, s. 10)
Hlavním úkolem technické výchovy je, jak uvádí F. Mošna, „osvojení
potřebných technických vědomostí, dovedností a návyků, vytvoření potřebného vztahu
k technice a rozvoj technického myšlení.“ (10, s. 171) Těchto cílů je nutné dosahovat
na vědeckém základě, uvědoměle a při aktivitách majících vztah k technice, s níž se
v průběhu života setkává každý jedinec (13).

1.4 Technické vzdělávání
Technické vzdělávání je mnohými autory (např. J. Stoffa, I. Škára,
Z. Friedmann) považováno za jednu z hlavních forem technické výchovy. Nehovoříme
zde ovšem o odborném technickém vzdělávání, ale naopak o technickém vzdělávání
v nejširším slova smyslu, tzn. o vytváření základní technické gramotnosti, v rámci níž:


žáci získají poznání o účelu a významu techniky, technických činností a jejich
nejdůležitějších částí a postupů,



je podněcován a rozvíjen psychický potenciál, manuální zručnost a kreativní
vlastnosti a dovednosti žáků,
13



žáci získávají systém základních technických vědomostí a dovedností,



jsou žákům přibližovány nejrůznější technické profese (11).
Někteří autoři uvádějí místo termínu technické vzdělávání termín technologické

vzdělávání. Kupříkladu dle J. Skalkové (14, s. 53) „Technologické vzdělání, včetně
informační technologie, přispívá zároveň k překonávání představ o škole jako jediném
zdroji vzdělávání a k překonávání izolace školy od ostatního života společnosti. Otevírá
školu zkušenostem žáků, poznání i prožívání, které mají neškolní charakteristiky.
Různými formami přibližuje žáky realitě okolního světa, který je obklopuje mimo
školu.“
V dnešní společnosti by nemohl člověk bez základních technických poznatků
kvalitně plnit svoji společenskou funkci a i v osobním životě by obstál s velkými
obtížemi (10). Proto tvoří základní technické vzdělávání neoddělitelnou součást
základního všeobecného vzdělávání realizovaného na všeobecně vzdělávacích
(základních i středních) školách. Tato realizace probíhá prostřednictvím vyučovacích
předmětů, majících u nás i v zahraničí odlišné názvy – pracovní vyučování, pracovní
výchova, technická výchova, technická praktika, technika, technické práce, technické
činnosti, praktické činnosti, technologie a další (13).

Interdisciplinární charakter technického vzdělávání
Svým obsahem i pojetím realizace uplatňuje základní obecně technické
vzdělávání žáků všeobecně vzdělávacích škol mnoho vědomostí získaných žáky
v ostatních vzdělávacích oblastech. Opačně i technické vzdělávání poskytuje specifické
vědomosti a dovednosti žáků dalším vzdělávacím oblastem (9).
Nejtěsnější vazby jsou mezi vzděláváním technickým a přírodovědným – jak
v obsahu, tak v metodách jeho výkladu. Oboustrannou podporu můžeme nalézt
především v materiálovědné části – např. vlastnosti materiálů (látek) a metody jejich
zkoumání jsou předmětem zájmu jak nauky o materiálech jako technické disciplíny, tak
i fyziky a chemie jako disciplín přírodovědných. Další vazby můžeme hledat i mezi
elektrotechnikou a příslušnou částí fyziky, či technickou grafikou (spolu s měřením)
a matematikou (9).
Významné vazby můžeme najít také mezi technickým vzděláváním a estetickou
výchovou – zejména její částí věnované výtvarnému umění. I výtvarník – sochař totiž
pracuje často se stejnými materiály jako technik (9).
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Těsné vazby též nalézáme mezi technickým vzděláváním a ekologickou
výchovou – viz v práci řešené téma OZE.
Díky časté orientaci technického vzdělávání na základních školách na technické
činnosti ve školních dílnách objevujeme i jeho vztah k rozvoji tělesné kultury
a ke zdravotní výchově (9).
Nemůžeme opomenout také vliv technického vzdělávání na občanskou
výchovu – např. v oblasti přípravy žáků na rozhodování o budoucím povolání – tzn.
jejich profesní orientaci (9).
Vzájemné

vazby rovněž

nacházíme

i

mezi

technickým

vzděláváním

a vzděláváním jazykovým v rozvíjení citu pro věcné, přesné a stručné vyjadřování
při verbální komunikaci, založené na užívání odborné technické terminologie jako
základu odborného jazyka (9).
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2 Systém kurikulárních dokumentů
Po objasnění základních pojmů z oblasti obecně technického vzdělávání
se zaměříme na kurikulární dokumenty používané v oblasti vzdělávání. Jejich znalost
je podstatnou součástí přípravy učitele na výuku, jelikož mu pomáhá vytvořit si
základní poznatky o tom, v jakých okruzích má žáky vzdělávat, na co se má zaměřit
apod.

2.1 Základní kurikulární dokumenty
Pro vzdělávání žáků ve věku od 3 do 19 let byl do vzdělávací soustavy České
republiky zaveden v roce 2007 nový systém kurikulárních dokumentů. Tyto dokumenty
jsou vytvořeny na dvou úrovních – a to úrovni státní a úrovni školní (15).
Státní úroveň v systému kurikulárních dokumentů zastupují Národní program
vzdělávání a rámcové vzdělávací programy (dále RVP). Zatímco Národní program
vzdělávání vymezuje počáteční vzdělávání jako celek, RVP určuje závazné rámce
vzdělávání pro jeho jednotlivé etapy – předškolní, základní a střední vzdělávání (15).
Hlavní důraz všech RVP má být dle J. Skalkové (14) kladen na větší samostatnost
a pružnost škol v oblasti vzdělávání.
Realita je ovšem jiná – na velké části škol se např. technické vzdělávání
realizuje v omezené variantě, pozornost je věnována pouze ICT a praktická činnost žáků
s technickými materiály je potlačována. Tím jsou výše vymezené funkce technického
vzdělávání v obecně technických předmětech významně redukovány, což se nepříznivě
projevuje i v zájmu žáků o studium SŠ a VŠ technického směru.
Tento trend chceme změnit – pokoušíme se výuku OTP obohatit o nová
„neklasická“ témata, zde OZE a VTE.
Naproti výše uvedené státní úrovni zastupují školní úroveň v systému
kurikulárních dokumentů tzv. školní vzdělávací programy (dále ŠVP). Ty jsou tvořeny
každou školou dle zásad stanovených v příslušném RVP a na jednotlivých školách
je podle nich následně realizováno vzdělávání (15).
Díky ŠVP se školám otevírají širší možnosti v jejich profilování, tvorbě
vlastního pojetí obsahu i struktury učiva, volbě metod a prostředků. Zároveň je tím
realizována i idea demokratizace vzdělávání, která školám přináší větší svobodu a také
omezuje centralizující vliv státu na vzdělávání (14).
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Celý systém v současnosti platných kurikulárních dokumentů znázorňuje
přehlednou formou schéma na obr. 1 v Příloze č. 1.

2.2 Principy RVP ZV
RVP ZV svým pojetím navazuje na RVP PV a je zároveň východiskem
pro koncepci RVP pro střední vzdělávání (RVP GV, RVP SOV).
Z hlediska výuky OTP můžeme k nejdůležitějším principům RVP ZV zařadit:


specifikování požadované úrovně klíčových kompetencí, jíž by měli žáci
na konci základního vzdělávání dosáhnout,



zařazení průřezových témat jako závazné součásti základního vzdělávání,



komplexní přístup k uskutečňování vzdělávacího obsahu, včetně jeho vhodného
propojování (15).

2.3 Pojetí základního vzdělávání dle RVP ZV
Základní vzdělávání je v České republice jedinou etapou vzdělávání, již musí
povinně absolvovat celá populace. Tato etapa se dělí do dvou obsahově, organizačně
a didakticky navazujících stupňů (15).
Pojetí vzdělávání na 1. stupni se opírá o poznávání, respektování a rozvíjení
individuálních potřeb, možností a zájmů každého z žáků a díky své činnostní
a praktické povaze a uplatňování odpovídajících metod motivuje žáky k dalšímu učení,
učební aktivitě a k poznání, že je možné hledat, objevovat, tvořit a nalézat vhodnou
cestu řešení problémů (15).
Základní vzdělávání na 2. stupni staví na širokém rozvoji zájmů jednotlivých
žáků, na jejich vyšších učebních možnostech a na propojení vzdělávání a života školy
se životem mimo školu. Tím je též umožněno využívání složitějších metod práce
i nových zdrojů a způsobů poznávání. Možné je také zadávání komplexnějších
a dlouhodobějších úkolů či projektů a nakonec i přenášení větší odpovědnosti
ve vzdělávání a v organizaci života školy na samotné žáky (15).
Celkově příprava na ZŠ směřuje k profesnímu vzdělávání žáků na následujících
vzdělávacích stupních.

2.4 Cíle základního vzdělávání dle RVP ZV
Základní vzdělávání by mělo žákům pomoci při utváření a postupném rozvíjení
klíčových kompetencí a tím poskytnout spolehlivý základ všeobecného vzdělání
zaměřeného na praktické jednání a na situace blízké životu (15).
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Z cílů RVP ZV vybíráme pouze ty, které lze rozvíjet ve výuce OTP:


umožnit žákům osvojit si strategii učení a motivovat je pro celoživotní učení,



podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení
problémů,



rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní
i druhých,



vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání
a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem,
prostředí i k přírodě,



učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně
odpovědný,



pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými
možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi
při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. (15, s. 13)

2.5 Klíčové kompetence
Dle RVP ZV by měli učitelé a školy ve výuce rozvíjet u žáků jejich vědomosti,
dovednosti a postoje pospolu, neizolovaně. Klíčové kompetence tedy budeme v souladu
s RVP ZV (15) chápat jako jisté univerzální způsobilosti, které žák rozvíjí ve všech
vyučovacích předmětech a které ho poté činí způsobilým pro další vzdělávání
a uplatnění ve společnosti (16). K jejich utváření a rozvíjení proto musí směřovat
a přispívat všechen vzdělávací obsah spolu s aktivitami a činnostmi probíhající ve škole.
Osvojování klíčových kompetencí je dlouhodobým a složitým procesem, jenž není
možné považovat po absolvování základního vzdělávání za ukončený, ale získané
klíčové kompetence tvoří u žáka důležitý základ pro celoživotní učení, vstup do života,
či do pracovního procesu (15).
V RVP ZV mezi klíčové kompetence řadíme:


kompetence k učení,



kompetence komunikativní,



kompetence k řešení problémů,



kompetence sociální a personální,



kompetence občanské,



kompetence pracovní.
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Jednotlivé kompetence na sebe souvisle navazují a jejich úroveň postupně
vzrůstá spolu s tím, jak jsou žáci vyspělí na jednotlivých stupních vzdělávání (15).
Ve větší míře jsou z hlediska výuky OTP rozvíjeny zvláště kompetence
zvýrazněné kurzívou (15).
Jako příklad užití klíčových kompetencí ve výuce OTP nám může posloužit
výuka o větrných elektrárnách – je něco jiného, když se žáci mají druhy rotorů větrných
elektráren učit pouze z učebnice, a něco jiného je případ, kdy jim učitel přichystá
projektovou výuku, ve které si budou moci jednotlivé druhy větrných rotorů osahat,
případně si je vyrobit apod. Tento případ výuky je pro učitele sice obtížnější na přípravu
i na čas, ale vede u žáků k celistvému zvládnutí vědomostí, dovedností a postojů –
neboli k rozvoji souboru klíčových kompetencí (15).
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3 Didaktická transformace
V následující části textu se zaměříme na komplex činností, které učitel musí
zvládnout v preinteraktivní fázi výuky.
Prvním krokem je formulace cílů zvoleného tématu a jejich konkretizace
na úroveň jednotlivých vyučovacích jednotek. S tím jde ruku v ruce volba konkrétního
učiva, s jehož pomocí budou zvolené cíle realizovány, a volba vyučovacích metod,
učebních pomůcek, …
V RVP ZV není učivo taxativně vymezeno – jsou stanoveny pouze vzdělávací
oblasti, klíčové kompetence a průřezová témata. Volba konkrétního učiva je na učiteli.
To mu na straně jedné dává jistou svobodu, s níž však jde ruku v ruce i značná dávka
odpovědnosti. Jedná se o vytvoření ŠVP a jeho následnou realizaci.
V souvislosti s didaktickou transformací se nejdříve pokusíme vymezit pojmy
obsah vzdělávání a učivo. Jak vidno, jedná se o jedny z nejčastěji používaných pojmů
souvisejících s výukou předmětů na základní škole, a proto je jejich znalost
při koncipování výuky nezbytná. Poté se zaměříme přímo na didaktickou transformaci.

3.1 Obsah vzdělávání
Za obsah vzdělávání považujeme v souladu s J. Kropáčem a kol. (4)
nejvýznamnější poznatky, související přístupy, postoje a hodnoty technických věd
a technických oborů, jež zároveň reflektují zkušenosti, potřeby a psychiku žáků.
Vychází z potřebnosti poznatků či výsledků vzdělání při řešení občanských i profesních
životních situací.

3.2 Učivo
Učivem rozumíme ve shodě s E. Deákem (17) konkrétní učební množinu,
vybranou a didakticky zpracovanou soustavu poznatků a činností, stejně jako konkrétně
vymezené požadavky na formování osobnosti žáka v určité vzdělávací jednotce
v souladu s předem stanovenými výchovně-vzdělávacími cíli (17).

3.3 Didaktická transformace
P. Byčkovský v práci (18) didaktickou transformací rozumí proces přeměny
částí společenského poznání v souladu s didaktickými cíli, prostředky a podmínkami
za účelem stanovení učiva.

20

Oproti tomu J. Skalková (14, s.71) hovoří o didaktické transformaci následovně:
„Učivo vzniká zpracováním obsahů představujících různé oblasti kultury (vědy
a techniky, umění, činností a hodnot) do školního vzdělávání, tj. do učebních plánů,
osnov, učebnic, do vyučovacího procesu. V tomto smyslu se hovoří o didaktické
transformaci.“
Veškeré prvky vzdělání – jak složky poznatkové a dovednostní, tak i oblasti
hodnotových vztahů, myšlenkových operací i vlastností člověka – zastoupené
při didaktické transformaci, zobrazuje schéma na obr. 2 (14).

příslušné sociální aktivity,
hodnotová orientace,
postoje

věcné a operativní vědění

didaktická
transformace
učivo

Obr. 2 Jednotlivé složky zúčastňující se didaktické transformace (14, s. 71)

Průběh didaktické transformace
K popisu průběhu didaktické transformace můžeme použít schéma na obr. 3.
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Obr. 3 Schéma průběhu didaktické transformace (upraveno dle 10, s. 76)
Souhrn poznatků, jimiž společnost v daném období svého vývoje disponuje, lze
nazvat „informační množinou poznatků“. Z této množiny poznatků se oddělí poznatky
týkající se např. v našem případě přírodovědných a technických oborů a rozdělí se
do částí zastupujících tyto obory, jakými jsou mimo jiné fyzika a ekologie na jedné
22

straně a strojírenství a elektrotechnika na straně druhé. Tyto jednotlivé části je možno
považovat za „informační množinu oborů“. Z té se opět vybere část, která je ve vztahu
k výchovně vzdělávacím cílům daného vyučovacího předmětu. Kromě jiného to může
být i požadavek, aby žák dovedl objasnit pojem větrná energie a popsat jednotlivé typy
rotorů VTE. Soubor těchto požadavků poté lze označit jako „větrná energie“ a „rotory
VTE“. Jakmile už začneme o řezných nástrojích přemýšlet v souvislosti s vyučováním,
stává se tento pojem „učební látkou“ – stále však ještě není učivem. Pojmy „větrná
energie“ a „rotory VTE“ se „učivem“ stanou až po učitelově přesném vymezení toho,
co si má žák o těchto pojmech osvojit (10).
Toto vymezení provádí zpravidla učitel příslušného vyučovacího předmětu
a musí při něm přihlížet k výchovně vzdělávacím cílům, vyjadřujícím společenské
požadavky. Poté musí určit didaktickou funkci učiva, zvolit vhodné formy, metody
a prostředky pro vyučování a nakonec vytknout požadované nároky na žáky (10).
V procesu didaktické transformace je důležitým momentem rozdílná struktura
poznatkového systému příslušné vědní disciplíny oproti strukturaci poznatkového
systému příslušného vyučovacího předmětu.
Výsledná podoba poznatkového systému vyučovacího předmětu z podoby
systému vědního sice zpravidla vychází, doznává však úpravy takového rázu,
aby výsledek procesu didaktické transformace byl pro žáky pochopitelný a přitom
respektoval stav jejich dosavadních schopností, vědomostí a dovedností.
Kupříkladu technická mechanika využívá aparát diferenciálního a integrálního
počtu, což není aplikovatelné na úrovni SPŠ strojírenské. Učivo technické mechaniky –
vědy prochází didaktickou transformací do podoby poznatkového systému technické
mechaniky –

vyučovacího

předmětu

pro

SPŠ

strojírenskou

včetně

odpovídajícího matematického aparátu tak, aby jej žáci na úrovni SŠ zvládli.
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výběru

4 Výukové metody
4.1 Definice
V obecném významu je metoda (z řeckého methodos = cesta k něčemu, postup,
způsob) soustavný postup vedoucí v dané oblasti k cíli, v ideálním případě nezávisle
na schopnostech toho, kdo ho provádí (19).
Ve spojitosti s výukou (činnosti učitele i činnosti žáků) hovoříme o výukové
metodě neboli metodě výuky, jež tvoří nosnou část komunikace mezi učitelem a žáky
či komunikace mezi žáky. Bez odpovídajících výukových metod není možné splnit cíle
výuky. Nejen v naší, ale i v zahraniční literatuře se můžeme setkat s různými definicemi
výukové metody – není utvořena jedna jediná platná definice (19).
My si uvedeme definici E. Svobody a kol. (19, s. 50), jež zní následovně:
„výuková metoda je záměrný postup nebo způsob didaktického uspořádání obsahu
výuky, vyučovací činnosti učitele a učebních aktivit žáků, který směřuje k dosažení
stanovených cílů výuky v souladu s didaktickými principy a se zásadami organizace
výuky.“

4.2 Hlediska rozdělení výukových metod
Výukové metody můžeme dělit z několika hledisek. Bohužel, stejně jako
nepanuje mezi didaktiky jednota v tom, co je vyučovací metoda, není jednotný
ani jejich názor na klasifikaci metod.
My budeme vycházet převážně z klasifikace výukových metod uváděné
J. Maňákem v jeho práci (20), přičemž se zaměříme na ty metody, které využijeme
v praktické části při výuce o VTE a energii větru.
Výjimky proti výše uvedené klasifikaci tvoří exkurze a integrovaná výuka, jež
mohou být řazeny k výukovým metodám dle L. Mojžíška (21). I je využijeme
v praktické části při výuce o VTE a energii větru.

4.2.1 Vysvětlování
Vysvětlování můžeme označit jako univerzálně funkční metodu použitelnou
ve většině výukových situací, přičemž ji charakterizuje logický a systematický postup
při zprostředkování učiva žákům respektující jejich věkové zvláštnosti a vycházející
z aktuálního stavu jejich vědomostí a dovedností (22).
Podstata vysvětlování spočívá ve vedení žáků k pochopení a osvojení si jádra
sdělení, podstaty jevu, či funkce předmětu. Výklad složitějšího jevu musí probíhat
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postupně, po jednotlivých úsecích, etapách a krocích, přičemž je třeba stále zjišťovat,
zda žák daný prvek, úsek učiva zvládl – teprve po osvojení daného dílčího úkolu
je možný další úspěšný postup. Způsob výkladu je také ovlivňován obtížností
probíraného učiva, jelikož je metodicky účinné se nejdříve zaměřit na podstatné
problémy a až poté je možno učivo rozšiřovat, doplňovat a dále obohacovat
o podrobnosti (20).
Mezi možná úskalí metody vysvětlování můžeme zařadit přílišné uplatňování
učitelovy odbornosti, kdy jsou žáci přetěžováni nadměrnými podrobnostmi, a také
přehnané zjednodušování či využívání nevhodných příkladů matoucích žáky (22).

4.2.2 Práce s textem
Tato výuková metoda je typická samostatnou prací žáka, který zpracovává
textové informace, jež vedou k osvojení nových poznatků a jejich upevnění,
nebo k rozšíření a prohloubení poznatků již dříve osvojených (23).
Metoda práce s textem též vede žáky k postupnému vytváření a zdokonalování
jejich dovednosti samostatné práce s textovými informacemi (23).

4.2.3 Rozhovor
Metodu rozhovoru řadíme k nejstarším výukovým metodám. Učitel se při něm
snaží pomocí návodných otázek žákům vysvětlit určitý jev či problém, a tím je vede
k novým poznatkům (23).
Rozhovor povzbuzuje žáky k pozornosti a vyzývá je ke spolupráci, díky čemuž
představuje protiklad vůči jednosměrnému instruování, poučování a „předávání“
informací. Navíc podává učiteli důležitou informaci o stavu vědomostí žáků a umožňuje
poté zpětnou vazbu při zkoušení a hodnocení (22).

4.2.4 Předvádění a pozorování
Při použití výukové metody předvádění a pozorování žáci poznávají předměty
a jevy, obrazy nebo modely předmětů, což je náročné na jejich soustředění, pozornost
a schopnost vnímat pozorovanou či předváděnou věc (23). Předvádění žákům umožňuje
seznamovat se s jevy sice nezbytnými pro jejich duševní rozvoj, ale často nedostupnými
či dokonce nebezpečnými (22).
Pokud má tato metoda dosáhnout žádoucího účinku, vyžaduje od žáků zájem,
soustředěné vnímání a cílevědomé pozorování, a od učitele vhodný slovní komentář
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upozorňující na stránky, vlastnosti nebo prvky jevu, které by jinak zůstaly
nepovšimnuty (22).

4.2.5 Práce s obrazem
Za didaktický obraz využívaný ve školním prostředí považujeme názorné
zpodobení učiva – od kresby na tabuli, nástěnných obrazů a učebnicových ilustrací,
až po počítačovou grafiku (20).
Práce s obrazem je poměrně oblíbenou výukovou metodou, která však musí být
utvářena adekvátně vzhledem k požadavkům vyučovacího procesu (20). V průběhu
výuky učitel musí vést žáky nejen ke správnému vnímání obrazů jako závažného zdroje
informací, tj. jejich pečlivému čtení, interpretování, hodnocení a všestrannému
využívání, ale též je směřovat k tomu, aby sami obrazy vytvářeli a doplňovali jimi
své písemné projevy (22).

4.2.6 Instruktáž
Instruktáž se snaží žákům zprostředkovat vizuální, auditivní, audiovizuální,
hmatové a podobné podněty k praktické činnosti, z čehož vyplývá, že může obsahovat
rozličné druhy podnětů a instrukcí (20).
Mezi základní funkce instruktáže řadíme informování žáků o jejich
předpokládané činnosti, řízení pozornosti žáků a její zaměření na důležité kroky
a aktualizace u žáků již dříve osvojených dovedností (20).

4.2.7 Laborování
Tato metoda spočívá v provádění jednoduchých pokusů, při nichž si žáci ověřují
poučky nebo odůvodňují svá pozorování, a uplatňuje se zejména v přírodovědných
předmětech (22).
V průběhu laborování žáci zaznamenávají průběh prací, zachycují dosahované
výsledky a poté je řeší, vypočítávají, pořizují grafy, píší protokoly a formulují
závěry (20).

4.2.8 Produkční metody
Produkční metody zahrnují veškeré postupy, úkony a operace, při nichž vzniká
nějaký smysly registrovatelný produkt, výkon, výtvor či výstup (20).
Nacvičují se jimi různé pohybové dovednosti, ale můžeme sem zařadit také
výkony jemné motoriky, jako např. psaní, rýsování, kreslení, modelování, hra
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na hudební nástroje apod., jelikož výsledkem těchto aktivit je konkrétní výkon
se základem v motorické činnosti (20).

4.2.9 Frontální výuka
Hlavním cílem této výuky je osvojení maximálního množství nových poznatků,
přičemž je omezena vzájemná spolupráce žáků, ale naopak zde dominuje učitel, který
řídí, usměrňuje a kontroluje veškeré aktivity žáků. Své verbální působení učitel
doplňuje zápisem na tabuli, demonstrací statických nebo dynamických obrazů a také
předváděním reálných objektů a pokusů (22).
Díky svému jednostrannému

zaměření

na

zvládání

rozsáhlého učiva

a dodržování pořádku a kázně vede frontální výuka k pasivitě žáků, jelikož nepodporuje
rozvoj jejich samostatného myšlení a jednání (22).

4.2.10 Skupinová výuka
Při skupinové výuce se žáci rozdělují do skupin, ve kterých poté spolupracují
při řešení náročnějších úloh a problémů – dělí si práci, sdílí názory a zkušenosti
a vzájemně si vypomáhají. Každý žák odpovídá za výsledky společné práce ve skupině
(20).

4.2.11 Partnerská výuka
Partnerskou výukou rozumíme spolupráci dvou žáků, která je usměrňována
učitelem. Ten žáky instruuje k plnění úkolů a poskytuje jim tak příležitost k vzájemné
pomoci při řešení úkolů. Částečně se tak uvolňuje převažující ráz frontální výuky, aniž
by byl ovšem narušen její řád a organizace (22).

4.2.12 Samostatná práce žáků
V průběhu samostatné práce žáci získávají poznatky vlastním úsilím, prakticky
nezávisle na cizí pomoci a vnějším vedení, a to zejména řešením problémů. Jsou tak
vedeni k samostatnému a kritickému myšlení, všestranné analýze jevů a nacházení
vlastních závěrů (20).
Samostatnou práci je vhodné využívat při veškeré edukační činnosti ve škole –
např. při pozorování a sledování různých jevů, zobecňování dřívějších zkušeností žáků,
při práci s textem, pokusech, atd. (20).
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4.2.13 Projektová výuka
Projektová výuka řeší komplexnější problémové úlohy a výukové záměry
a plány mají širší praktický dosah (24).
Učení v projektech překračuje hranice školy – do přírody, společenské
komunity, výrobního procesu. Liší se však od klasické vycházky, exkurze
nebo pracovní a technické výuky – účastníci projektu se angažovaně začleňují
do životní praxe a za své aktivity přebírají určitou odpovědnost (24).
Tradiční výuka také ve většině případů probíhá v izolovaných předmětech,
zatímco projektová výuka sdružuje ke spolupráci několik vyučovacích předmětů,
protože jejím cílem je řešit situace související se životní realitou (24).
Projekt můžeme dle J. Maňáka a K. Ševce (20, s. 168) vymezit jako „komplexní
praktickou úlohu (problém, téma) spojenou se životní realitou, kterou je nutno řešit
teoretickou

i

praktickou

činností,

která

vede

k vytvoření

adekvátního

produktu.“ (20, s. 168)
V souladu s Pedagogickým slovníkem (25) můžeme říci, že při realizaci
projektové výuky je podporováno tzv. kooperativní učení, pro něž je velice důležitá
spolupráce osob při řešení složitějších úloh. Jednotliví řešitelé se v průběhu projektové
výuky naučí rozdělovat si sociální role, naplánovat si činnosti, rozdělovat dílčí úkoly,
radit si, pomáhat, zkoordinovat úsilí, navzájem se kontrolovat, řešit dílčí spory,
sdružovat dílčí výsledky do většího celku a oceňovat přínos jednotlivých členů (25).
Na základě tzv. časového rozsahu, který je stanoven podle cílů a tématu
projektu, můžeme projektovou výuku dělit na:


krátkodobou – trvá pouze několik málo hodin,



střednědobou – realizuje se po dobu 1 – 2 dnů,



dlouhodobou – uskutečňuje se jako tzv. projektový týden absolvovaný obvykle
jednou ročně,



mimořádně dlouhodobou – zahrnuje několik týdnů až měsíců, probíhá většinou
paralelně s klasickou výukou (20).
Hlavním pedagogickým cílem projektové výuky je podněcovat u žáka

samostatné získávání vědomostí a dovedností, které jsou nezbytné pro řešení určitých
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problémů v praxi. Práce na projektu také umožňuje žákovi dozvědět se mnoho o svých
nových schopnostech – je tedy rozvíjena i žákova osobnost (24).
Důležitým rysem projektu je jeho komplexní pohled na zkoumanou
problematiku. Potlačujeme klasické „předmětové“ pojetí výuky, ale klademe důraz
na využívání interdisciplinárních a intradisciplinárních vztahů.

4.2.14 Exkurze
Obvykle se exkurze koná mimo školní prostory a je příhodným doplněním
teoretické a praktické výuky a školách. Umožňuje žákům poznávat výrobní proces,
organizaci práce, technologickou i konstrukční přípravu výroby, kontrolu výrobků
i celkovou atmosféru výrobního pracoviště, zároveň však může být využívána
i při exkurzích do přírody, muzeí nebo vědeckých a jiných institucí (13).
Obrovskou

výhodou

exkurze

je

přiblížení

jednotlivých

jevů

žákům

ve skutečném prostředí, což je cenné z hlediska poznávání samotného prostředí, zatímco
nevýhodou naopak mohou být občas nepřehledné podmínky v poznávaném prostředí,
jimiž je narušován smysl této výuky (21).
Specifikem exkurze je její náročnost na přípravu – špatně připravená
a organizovaná exkurze může působit negativně a zároveň učiteli nepomůže
v naplňování jím stanovených cílů výuky (21).
Z didaktického hlediska můžeme hovořit o třech etapách exkurze:
1. přípravná část – teoretická část, která zpravidla probíhá ve škole,
2. vlastní exkurze,
3. zhodnocení a využití exkurze při školní výuce (21).
Exkurze mimo jiné plní tyto úkoly:


prohlubuje a rozšiřuje znalosti žáků (společenskovědní, přírodovědní, technické,
pracovní),



podporuje názornost vyučování – žák nezíská pouze slovní znalosti, ale
i bezprostředním stykem s objekty,



ukazuje žákům přístupným způsobem mnohé společenské a přírodní jevy
a procesy i v době, kdy se s nimi žáci nemají možnost jinak seznámit
(např. vlastní prací),
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umožňuje získat materiál vhodný k aktualizaci a oživení učiva v předmětech
vyžadujících spojitost mezi teorií a praxí (technická výchova, fyzika, chemie,
…),



umožňuje naznačit žákům vztah mezi školním vyučováním a praktickým
životem,



ukazuje život pracujícího člověka, což je možné výchovně využít (21).
V souvislosti s tématem VTE lze uspořádat exkurzi:
a) do výrobního podniku (ne všude!),
b) na lokalitu, kde jsou VTE provozovány.

4.2.15 Integrovaná výuka
Pojem integrace můžeme definovat dle zdroje (26) jako sjednocení, ucelení,
splynutí či jako proces spojování ve vyšší celek.
Díky tomu můžeme odvodit i pojem integrovaná výuka. Ta je v Pedagogickém

slovníku (25) vymezena jako výuka realizující mezipředmětové vztahy a spojení
teoretických činností s praktickými v těchto následujících formách:


integrované předměty nebo kurzy,



moduly nebo témata zařazované jako součást předmětů,



projekty spojující poznatky z více předmětů s praktickými zkušenostmi
a produktivními činnostmi,



integrované dny, kdy celá škola realizuje jedno společné téma (25, s. 87).
Integrovanou výuku proto chápeme jako spojení učiva jednotlivých učebních

předmětů nebo poznáním blízkých vzdělávacích oblastí do jednoho celku. Důraz
je kladen na komplexnost

a globálnost

poznávání,

kde se uplatňuje řada

mezipředmětových vztahů (27).
Integrovaná výuka tak není založena na vybraných oblastech vzdělávání nebo
učebních předmětech (tj. na předmětovém kurikulu), ale za její východisko
je považováno tzv. integrované kurikulum (27).
Podle Podroužka (27, s. 12) je nutné i tzv. užší vymezení pojmu integrovaná
výuka, jež tak chápeme jako:


soubor integrovaných témat, která jsou zařazována do samostatných učebních
předmětů,
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např. téma ochrana přírody je zařazeno v zeměpisu, biologii, chemii, občanské
výchově apod.,



typ koncepce spojující, ve smyslu koncentrace, teoretické poznatky a praktické
činnosti (spojení kognitivní a činnostní oblasti), tento způsob bývá rovněž
využívána označován jako typ vnější integrace, např. u technických předmětů,



projekty spojující různé kognitivní a činnostní oblasti pod společné téma (ideu),
které žáci různými metodami, různými prostředky a v různých intervalech řeší
během školního roku. Východiskem projektů bývají většinou prakticky
zaměřená témata vycházející z každodenního života žáků a umožňující
interdisciplinární přístup k řešení určitého problému.
Při uskutečňování integrovaného obsahu vzdělávání je nejen na 2. stupni ZŠ,

ale celkově ve školní praxi, vyžadována vedle jiného, i aplikace projektového
vyučování, o níž jsme si základní informace uvedli v kapitole 4.2.13.
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5 Materiální didaktické prostředky
Materiální didaktické prostředky (neboli materiální prostředky výuky) patří
do širší skupiny didaktických prostředků, do nichž můžeme zahrnout vše, co nám
umožňuje dosáhnout výchovně vzdělávacích cílů. Didaktické prostředky přímo vychází
z výchovně vzdělávacích cílů a jsou jimi též určovány (28).
M. Slavík a I. Miller v práci (29) charakterizují materiální didaktické prostředky
jako „vše, co kromě mluveného slova používá pedagog či žák ve vzdělávacím procesu
(při přímé pedagogické práci, nebo při řízeném samostudiu žáků)“ (29, s. 27).
Použití materiálních prostředků ve výuce nesmí být nahodilé, naopak – musí být
promyšlené a didakticky zdůvodněné, ovšem na druhou stranu nesmíme účelnost
materiálních prostředků přeceňovat – učitel musí stále zůstávat tím hlavním
a nezastupitelným

činitelem

výchovně

vzdělávacího

procesu.

Např.

výukový

instruktážní film nedokáže v praktickém vyučování nahradit přímou instruktáž učitele
(13).
Dle Slavíka a Millera (29) plní materiální prostředky následující funkce:


zpřístupňují učivo různými cestami,



aktivizují žáky při vyučování,



působí motivačně,



působí emocionálně, na volní sféru žáků,



racionalizují a zintenzivňují práci učitele,



pomáhají spojení teorie s praxí aj.
Výše uvedení autoři uvádí i negativa při používání materiálních prostředků,

mezi něž patří:


rozptylování pozornosti žáků,



tříštění pozornosti žáků,



při delší projekci se dostavuje „kinový efekt“ – ten se projevuje tím, že se žák
usadí jako v křesle kina, s psychickým stavem „teď bude zábava“, nepřijde-li mu
projekce příliš zajímavá, buď se zábava něčím jiným, nebo spí (29, s. 6).
Učitel volí materiální didaktické prostředky s ohledem na stanovené cíle výuky

a využití těchto prostředků plánuje tak, aby výše uvedená negativa maximálně potlačil.
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5.1 Členění materiálních prostředků výuky
Materiální prostředky výuky obvykle členíme na učební pomůcky a technické
pomůcky (označované i jako didaktická technika). Podrobnosti k těmto materiálním
prostředkům prezentujeme dále.

5.2 Učební pomůcky
Za učební pomůcky považujeme takové předměty a písemné či grafické
záznamy, které jsou samy nositelem obsahu, přičemž mezi ně řadíme i didaktický
program, což je sled instrukcí řídích průběh žákova učení (30).
V rámci učebních pomůcek rozlišujeme:
1. Skutečné předměty
o dávají žákovi souhrnnou konkrétní informaci o předkládaném objektu
(tvar, rozměry, barva, hmotnost),
o ve spojení s vhodným výkladem dávají i informaci o funkci a významu,
o velmi často jsou rozdělány či rozřezány, aby bez poškození docházelo
k celkovému pochopení jejich činnosti,
o např. vzorkovnice materiálů, sady nářadí a nástrojů, elektromontážní
stavebnice, vzorky výrobků apod.
2. Napodobeniny neboli modely
o použití nacházejí při vysvětlování funkce jevů a objektů, u nichž
nedovolují jejich složitost či rozměry skutečné předvádění,
o při jejich konstrukci je možno odstranit některé funkčně málo významné
detaily a tím urychlit pochopení podstaty,
o často se využívají pohyblivé modely, které vysvětlují funkci různých
motorů, strojů, přenos pohybů, sil a často také modely různých
technických zařízení ve formě hraček
o můžeme je dělit na:
-

statické


tyto modely jsou často rozkládací nebo zhotoveny v řezu,
čímž zvyšují didaktickou účinnost,


-

např. modely strojů, budov, atd.,

dynamické


modely imitující

pohyb

a

funkci

spalovacího motoru, činnost VTE),
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(např.

činnost

-

trenažéry


modely skutečných předmětů, zařízení apod., na nichž
je možné nacvičovat určité dovednosti,



v dnešní době často využívají počítačovou techniku,



např. trenažér v autoškole (29).

3. Obrazy, zobrazení
o dělí se na ty, které můžeme přímo předvádět a na ty, které musíme
promítat,
o např. nástěnné obrazy, fotografie, ilustrace, schémata, grafy, projekty,
technické výkresy, případně diapozitivy, videozáznamy, průsvitné folie
ke zpětnému projektoru, výukové počítačové programy,
4. Literární pomůcky
o s jejich pomocí si žáci individuálním studiem rozšiřují a prohlubují svoje
poznatky získané při vyučování,
o při výuce by neměly chybět různé tabulky, normy, technické výkresy,
technické časopisy,
5. Multimediální programy
o při použití kvalitních počítačů nahrazují videokazety, diafilmy, filmy
a tím i magnetofony, gramofony, videomagnetofony, diaprojektory
ad. (13).
Dle Friedmanna (13, s. 51) se učební pomůcky používají proto, „aby se vytvořily
podmínky pro intenzivnější vnímání učební látky, aby do celého procesu bylo zapojeno
co nejvíce receptorů. To má příznivý vliv nejen na schopnosti vnímání, ale i trvalejší
zapamatování.“
Všechny výše uvedené typy učebních pomůcek naleznou ve výuce tématu VTE
uplatnění.

5.3 Didaktická technika
Za didaktickou techniku (nebo též technické pomůcky) považujeme všechna
technická zařízení, sloužící k demonstraci vlastních učebních pomůcek (13).
Zařízení patřící k didaktické technice včetně jejich základního popisu,
které následně využijeme v praktické části této DP, uvádíme níže.
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5.3.1 Tabule
Tabule je sice v dnešní době již historickým zařízením pro výuku, i přes to však
má i v současné výukové technologii svůj význam (29). Patří mezi základní vybavení
prakticky každé učebny a slouží k psaní stručných zápisů, ke kreslení schémat
či rýsovaní technických výkresů (13).
Výhodou jejího používání ve výuce spočívá v tom, že se může používat
pro zápis i pro kresbu souběžně s výkladem učiva. Navíc na žáky působí emotivněji
než profesionálně připravený obraz promítnutý z folie (29).

5.3.2 Dataprojektor
Ve školním prostředí jsou již poměrně rozšířené i dataprojektory, jež slouží
k projekci

počítačové

obrazovky,

obrazu

z digitálního

fotoaparátu

či

jiného

digitalizovaného obrazu, nebo také k promítání z videorekordéru a videokamery
na projekční plochu. Považujeme je za velmi perspektivní, protože umožňují
i prezentaci internetových stránek, díky čemuž může zprostředkovat i prezentaci
nejnovějších informací pro výuku (29).

5.3.3 Videotechnika
K souboru prostředků označovaných jako videotechnika řadíme mimo jiné
i videokamery. Data z nich získaná jsou zobrazována např. na televizoru, monitoru,
či dataprojektoru (29).
Díky videoprojekci můžeme vstoupit do prostředí, která nemůžeme např.
pro jejich rizikovost jinými způsoby poznat (13).

5.3.4 Výpočetní technika
Počítače a jejich periferní zařízení patří v současnosti k nejrozšířenějším
technickým zařízením. Ve vyučovacím procesu je můžeme využít při přípravě učebních
pomůcek (13).
V současné době se výpočetní technika uplatňuje prakticky ve všech
vyučovacích předmětech, ovšem pro její využívání je velmi důležitá schopnost
jednotlivých vyučujících jasně formulovat postupy využití výpočetní techniky
v souvislosti se sledováním a dosahováním vzdělávacích cílů (13).
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APLIKAČNÍ ČÁST
6 Vzdělávací oblasti RVP ZV, do nichž zasahuje téma DP
Tato kapitola je zaměřena na vzdělávací oblasti RVP ZV, které postihují téma
diplomové práce (dále DP) – tj. VTE. Mezi tyto oblasti řadíme zejména oblasti Člověk
a příroda a Člověk a svět práce.
Dále se věnujeme základnímu popisu těchto vzdělávacích oblastí včetně výběru
jejich nejdůležitějších částí vztahujících se k tématu OZE respektive VTE.

6.1 Vzdělávací oblast Člověk a příroda
Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast 1. stupně
Člověk a jeho svět a zabývá se problémy spojenými se zkoumáním přírody. Poskytuje
žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a zákonitostem,
jež jim dávají potřebný základ k lepšímu pochopení a využívání současných technologií
a také jim pomáhá v lepší orientaci v běžném životě (15).
Mezi vzdělávací obory vzdělávací oblasti Člověk a příroda patří Fyzika,
Přírodopis a Zeměpis, které svým činnostním a badatelským charakterem výuky
umožňují žákům hlubší porozumění zákonitostem přírodních procesů, a uvědomění si
užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací (15).
Žáci si v těchto vzdělávacích oborech osvojují i důležité dovednosti – dovednost
soustavného, objektivního a spolehlivého pozorování, experimentování, měření,
vytváření a ověřování hypotéz o podstatě pozorovaných přírodních jevů, analyzování
výsledků tohoto ověřování a vyvozování závěrů (15).
Díky tomu se žáci učí zkoumat příčiny přírodních procesů, souvislosti a vztahy
mezi nimi, klást si otázky typu „Jak? Proč? Co se stane, jestliže?“ a hledat na ně
odpovědi, vysvětlovat pozorované jevy, vyhledávat a řešit poznávací či praktické
problémy a využívat poznání zákonitostí k jejich předvídání nebo ovlivňování (15).
Pomocí výše jmenovaných vzdělávacích oborů se žáci učí zkoumat změny,
jež v přírodě probíhají, odhalovat příčiny a následky ovlivňování důležitých místních
i globálních ekosystémů a uvědoměle využívat své získávané přírodovědné poznání
ve prospěch ochrany životního prostředí a principů udržitelného rozvoje (15).
Pro zaměření DP jsou nejvýznamnějšími vzdělávacími obory Fyzika a Zeměpis,
a proto se těmto vzdělávacím oborům budeme v rámci této kapitoly zabývat podrobněji.
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6.1.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti Člověk a příroda
Cíle vzdělávací oblasti Člověk a příroda, jež směřují k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí, jsou uvedeny níže, přičemž tučně zvýrazněné jsou cíle důležité
pro téma výuky o VTE. Vzdělávání v oblasti Člověk a příroda má tedy dle RVP ZV
(15) vést k:


zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých
empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých
metod racionálního uvažování,



potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů,
správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi,



způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek
o přírodních faktech více nezávislými způsoby,



posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat
pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů,



zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním
systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí,



porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního
a životního prostředí,



uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů
energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů,
zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy,



utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi
potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní
prostředí lidí.

6.1.2 Vzdělávací obor Fyzika
Tématu větrné energie a informacím s ním souvisejícím se v rámci vzdělávacího
oboru Fyzika přímo věnuje tematický okruh Energie. Své poznatky však tématu
poskytuje též tematický okruh Elektromagnetické a světelné děje.

 Tematický okruh Energie
V tomto

tematickém

okruhu

můžeme

s následujícím učivem:
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tématiku

větrné

energie

spojit



formy energie – pohybová a polohová energie; vnitřní energie; elektrická
energie a výkon; výroba a přenos elektrické energie; jaderná energie, štěpná
reakce, jaderný reaktor, jaderná elektrárna; ochrana lidí před radioaktivním
zářením,



obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie (15, s. 53).

Z očekávaných výstupů tematického okruhu Energie dále vybíráme výstupy, které se
rovněž vztahují k větrné energii.
Žák:


využívá poznatky o vzájemných přeměnách různých forem energie a jejich
přenosu při řešení konkrétních problémů a úloh,



zhodnotí výhody a nevýhody využívání různých energetických zdrojů z hlediska
vlivu na životní prostředí (15, s. 53).

 Tematický okruh Elektromagnetické a světelné děje
Tento tematický okruh se zaměřuje na údaje a činnosti související mimo jiné
i s přeměnou mechanické energie na energii elektrickou v učivu:


elektrický obvod – zdroj napětí, spotřebič, spínač,



elektrické a magnetické pole – elektrická a magnetická síla; elektrický náboj;
tepelné

účinky

elektrického

proudu;

elektrický

odpor;

stejnosměrný

elektromotor; transformátor; bezpečné chování při práci s elektrickými přístroji
a zařízeními (15, s. 54).
Následují očekávané výstupy, jež se vztahují kromě jiného i k přeměně mechanické
energie na energii elektrickou.
Žák:


sestaví správně podle schématu elektrický obvod a analyzuje správně schéma
reálného obvodu,



rozliší stejnosměrný proud od střídavého a změří elektrický proud a napětí,



využívá prakticky poznatky o působení magnetického pole na magnet a cívku
s proudem a o vlivu změny magnetického pole v okolí cívky na vznik
indukovaného napětí v ní,



zapojí správně polovodičovou diodu (15, s. 54).
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6.1.3 Vzdělávací obor Přírodopis
Ve vzdělávacím oboru Přírodopis se životním prostředím (a tím i částečně OZE
zahrnujícími i energii větru) zabývá tematický okruh Základy ekologie, přičemž
konkrétně můžeme na výuku o větrné energii aplikovat učivo:


ochrana přírody a životního prostředí – globální problémy a jejich řešení,
chráněná území (15, s. 60).

Jako očekávaný výstup, který si má poté žák z výuky tohoto tematického okruhu odnést,
je možno označit to, že žák:


uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí
a příklady narušení rovnováhy ekosystému (15, s. 60).

6.1.4 Vzdělávací obor Zeměpis (Geografie)
V rámci vzdělávacího oboru Zeměpis můžeme nalézt údaje, které jsou vhodně
uplatnitelné i při výuce tématu o větrné energii, v tematických okruzích Přírodní obraz
Země, Životní prostředí a Česká republika.

 Tematický okruh Přírodní obraz Země
Učivo vhodně rozvíjející žáka v oblasti větrné energie uvádíme na tomto místě:


krajinná sféra – přírodní sféra, společenská a hospodářská sféra, složky a prvky
přírodní sféry,



systém přírodní sféry na regionální úrovni – přírodní oblasti (15, s. 61).

Z očekávaných výstupů tematického okruhu Přírodní obraz Země dále vybíráme
výstupy, které se rovněž vztahují k větrné energii.
Žák:


rozlišuje a porovnává složky a prvky přírodní sféry, jejich vzájemnou souvislost
a podmíněnost, rozeznává, pojmenuje a klasifikuje tvary zemského povrchu,



porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv
na přírodu a na lidskou společnost (15, s. 61).

 Tematický okruh Životní prostředí
V rámci tohoto tematického okruhu nacházíme vhodné informace důležité
mimo jiné i pro výuku o energii větru v učivu:


krajina – přírodní a společenské prostředí, typy krajin,
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vztah příroda a společnost – trvale udržitelný život a rozvoj, principy a zásady
ochrany přírody a životního prostředí, chráněná území přírody, globální
ekologické a environmentální problémy lidstva (15, s. 62).

Následují očekávané výstupy, jež můžeme stejně jako učivo uvedené výše vztahovat
k výuce o větrné energii.
Žák:


porovnává různé krajiny jako součást pevninské části krajinné sféry, rozlišuje
na konkrétních příkladech specifické znaky a funkce krajin,



uvádí konkrétní příklady přírodních a kulturních krajinných složek a prvků,
prostorové rozmístění hlavních ekosystémů (biomů),



uvádí na vybraných příkladech závažné důsledky a rizika přírodních
a společenských vlivů na životní prostředí (15, s. 62).

 Tematický okruh Česká republika
V tematickém okruhu Česká republika můžeme hledat údaje významné kromě
jiného i pro výuku o větrné energii v učivu:


místní region – zeměpisná poloha, kritéria pro vymezení místního regionu,
vztahy

k

okolním

regionům,

základní

přírodní

a

socioekonomické

charakteristiky s důrazem na specifika regionu,


Česká republika – zeměpisná poloha, rozloha, členitost, přírodní poměry
a zdroje; obyvatelstvo: základní geografické, demografické a hospodářské
charakteristiky, sídelní poměry; rozmístění hospodářských aktivit, sektorová
a odvětvová struktura hospodářství; transformační společenské, politické
a hospodářské procesy a jejich územní projevy a dopady; hospodářské
a

politické postavení České republiky v Evropě a ve světě, zapojení

do mezinárodní dělby práce a obchodu,


regiony České republiky – územní jednotky státní správy a samosprávy, krajské
členění, kraj místního regionu, přeshraniční spolupráce se sousedními státy
v euroregionech (15, s. 63).

Jako očekávaný výstup, který si má poté žák z výuky tohoto tematického okruhu odnést
a jenž může mimo jiné souviset i s výukou o VTE a větrné energii, je možno označit to,
že žák:
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hodnotí na přiměřené úrovni přírodní, hospodářské a kulturní poměry místního
regionu, možnosti dalšího rozvoje, přiměřeně analyzuje vazby místního regionu
k vyšším územním celkům,



hodnotí a porovnává na přiměřené úrovni polohu, přírodní poměry, přírodní
zdroje, lidský a hospodářský potenciál České republiky v evropském a světovém
kontextu (15, s. 63).

6.2 Vzdělávací oblast Člověk a svět práce
Oblast Člověk a svět práce zahrnuje pracovní činnosti a technologie, které žáky
vedou k získání základních dovedností na uživatelské úrovni v různých oborech lidské
činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků (15).
Tato vzdělávací oblast vychází ze skutečných životních situací, v nichž žáci
přicházejí do přímého kontaktu s lidskou činností a technikou v jejich rozmanitých
podobách a širších souvislostech (15).
Cíleně se oblast zaměřuje též na praktické pracovní dovednosti a návyky, čímž
doplňuje základní vzdělávání o velmi důležitou složku potřebnou pro uplatnění člověka
v dalším životě ve společnosti. Tímto zaměřením se liší od ostatních vzdělávacích
oblastí a je tak jejich určitým opakem (15).
V rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce se žáci učí práci s různými
materiály a osvojují si základní pracovní dovednosti a návyky. Učí se též samostatnému
i týmovému plánování, organizování a hodnocení pracovní činnosti, přičemž jsou žáci
ve všech tematických okruzích vedeni k dodržování zásad bezpečnosti a hygieny při
práci. Velmi vhodné je zařazovat do vzdělávání žáků co největší počet tematických
okruhů, aby žáci získávali co největší počet důležitých informací ze sféry výkonu práce,
jež jim poté pomáhají při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření (15).
Vzdělávací oblast Člověk a svět práce obsahuje pouze jeden vzdělávací obor,
který se jmenuje stejně jako vzdělávací oblast – Člověk a svět práce. Tento vzdělávací
obor se poté na 1. stupni dělí do tematických okruhů Práce s drobným materiálem,
Konstrukční činnosti, Pěstitelské práce a Příprava pokrmů – tyto okruhy jsou pro školu
povinné.
Oproti tomu na 2. stupni je vzdělávací obor rozdělen na tematické okruhy Práce
s technickými materiály, Design a konstruování, Pěstitelské práce a chovatelství,
Provoz a údržba domácnosti, Příprava pokrmů, Práce s laboratorní technikou, Využití
digitálních technologií a Svět práce. Z těchto okruhů je tematický okruh Svět práce
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pro všechny školy povinný (nejvhodnější je jeho zařazení do nejvyšších ročníků
2. stupně) a z ostatních si školy vybírají minimálně jeden další okruh, vybíraný
dle jejich podmínek a pedagogických záměrů. Nejvhodnější je samozřejmě zařazovat
do vzdělávání žáků co největší počet tematických okruhů.

6.2.1 Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Cíle vzdělávací oblasti Člověk a svět práce směřující k utváření a rozvíjení
klíčových kompetencí, jsou uvedeny níže, přičemž jsou tučně zvýrazněné cíle důležité
pro téma výuky o VTE. Vzdělávání v oblasti Člověk a svět práce má tedy dle RVP ZV
(15) vést k:


pozitivnímu vztahu k práci a k odpovědnosti za kvalitu svých i společných
výsledků práce,



osvojení základních pracovních dovedností a návyků z různých pracovních
oblastí, k organizaci a plánování práce a k používání vhodných nástrojů, nářadí
a pomůcek při práci i v běžném životě,



vytrvalosti a soustavnosti při plnění zadaných úkolů, k uplatňování tvořivosti
a vlastních nápadů při pracovní činnosti a k vynakládání úsilí na dosažení
kvalitního výsledku,



poznání, že technika jako významná součást lidské kultury je vždy úzce
spojena s pracovní činností člověka,



autentickému a objektivnímu poznávání okolního světa, k potřebné
sebedůvěře, k novému postoji a hodnotám ve vztahu k práci člověka,
technice a životnímu prostředí,



chápání

práce

a

pracovní

činnosti

jako

příležitosti

k

seberealizaci,

sebeaktualizaci a k rozvíjení podnikatelského myšlení,


orientaci v různých oborech lidské činnosti, formách fyzické a duševní práce
a osvojení potřebných poznatků a dovedností významných pro možnost
uplatnění, pro volbu vlastního profesního zaměření a pro další životní a profesní
orientaci (15, s. 81).

6.2.2 Vzdělávací obor Člověk a svět práce
K výuce o větrné energii probíhající na 2. stupni můžeme v rámci vzdělávacího
oboru Člověk a svět práce vztahovat tematické okruhy Práce s technickými materiály,
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Design a konstruování, Provoz a údržba domácnosti a Práce s laboratorní technikou.
Proto se jimi budeme dále zabývat detailněji.

 Tematický okruh Práce s technickými materiály
V rámci tohoto tematického okruhu nacházíme vhodné informace důležité mimo
jiné i pro výuku o VTE a energii větru v učivu:


technické náčrty a výkresy, technické informace, návody,



úloha techniky v životě člověka, zneužití techniky, technika a životní prostředí,
technika a volný čas, tradice a řemesla (15, s. 83).

Z očekávaných výstupů tematického okruhu dále vybíráme výstupy, které rovněž
můžeme vztáhnout na větrnou energii.
Žák:


užívá

technickou

dokumentaci,

připraví

si

vlastní

jednoduchý

náčrt

výrobku. (15, s. 83)

 Tematický okruh Design a konstruování
Informace, jež můžeme využít i při výuce o VTE a větrné energii, nacházíme
i v učivu:


stavebnice (konstrukční, elektrotechnické, elektronické), sestavování modelů,
tvorba konstrukčních prvků, montáž a demontáž,



návod, předloha, náčrt, plán, schéma, jednoduchý program (15, s. 84).

Očekávané výstupy tohoto okruhu, které mohou souviset i s VTE a větrnou energií,
uvádíme níže.
Žák:


sestaví podle návodu, náčrtu, plánu, jednoduchého programu daný model,



provádí montáž, demontáž a údržbu jednoduchých předmětů a zařízení,



dodržuje zásady bezpečnosti a hygieny práce a bezpečnostní předpisy; poskytne
první pomoc při úrazu (15, s. 84).

 Provoz a údržba domácnosti
V tomto tematickém okruhu můžeme nalézt údaje vhodné i pro výuku o VTE
a větrné energii v učivu:
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elektrotechnika v domácnosti – elektrická instalace, elektrické spotřebiče,
elektronika, sdělovací technika, funkce, ovládání a užití, ochrana, údržba,
bezpečnost a ekonomika provozu, nebezpečí úrazu elektrickým proudem (15,
s. 85).

Následují očekávané výstupy tematického okruhu Provoz a údržba domácnosti,
jež mohou též souviset s VTE a větrnou energií.
Žák


dodržuje základní hygienická a bezpečnostní pravidla a předpisy a poskytne
první pomoc při úrazu, včetně úrazu elektrickým proudem (15, s. 85).

 Práce s laboratorní technikou
Tento tematický okruh v sobě zahrnuje informace, které mohou souviset
i s výukou o VTE a větrné energii, v učivu:


základní laboratorní postupy a metody,



základní laboratorní přístroje, zařízení a pomůcky (15, s. 85).

Očekávané výstupy vztahující se k výše uvedenému učivu a zároveň k výuce o VTE
a větrné energii uvádíme níže:
Žák


vybere a prakticky využívá vhodné pracovní postupy, přístroje, zařízení
a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů,



dodržuje

pravidla

bezpečné

práce

a

ochrany

při experimentální práci,


poskytne první pomoc při úrazu v laboratoři (15, s. 85).
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životního

prostředí

7 Větrná energie
V následujících dvou kapitolách je zpracována poznatková báze tématu větrné energie
a VTE, která bude následně využita v kapitole 9 při návrhu projektové výuky.

7.1 Vítr
Za vítr označujeme proudění vzduchu vznikající rozdíly tlaku mezi různě
zahřátými oblastmi vzduchu v atmosféře Země, přičemž snahou vzduchu je přetékat
z oblastí s vyšším tlakem do oblastí s tlakem nižším (3).
Na směr větru při zemském povrchu působí tření o povrch, konfigurace terénu,
místní výškové poměry či charakter povrchu. Všechny tyto podmínky se odrážejí
v mikroklimatu daného bodu a tím ovlivňují i sílu a směr větrů (3).
Vítr charakterizují především dvě veličiny – směr a rychlost.
Směrem větru rozumíme směr, odkud vítr vane. Obvykle se udává v úhlových
stupních (31).
Úhly a jim odpovídající směry větru uvádí schéma na obr. 4. V České republice
nejčastěji proudí západní směr větrů (32).

Obr. 4 Úhly a odpovídající směry větru
Rychlost větru je vzdálenost, kterou urazí pohybující se vzduch za jednotku
času. Udávána je nejčastěji v metrech za sekundu. Můžeme ji měřit dvěma způsoby a to
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vizuálně nebo za pomoci tzv. anemometru. Oba způsoby měření rychlosti popisujeme
podrobněji níže.

7.2 Vizuální měření rychlosti větru
Své pozorování větru při vizuálním měření porovnáváme s tzv. Beaufortovou
stupnicí. Tuto stupnici sestavil pro námořní účely v letech 1805 – 1808 britský
kontradmirál sir Francis Beaufort a původně sloužila pro odhad rychlosti větru podle
vlnění mořské hladiny. Úprava této stupnice pro pevninu se ve střední Evropě objevila
až kolem roku 1880 (33).
Znění Beaufortovy stupnice pro pevninu uvádí tab. 1 v Příloze č. 2.

7.3 Měření rychlosti větru pomocí anemometru
Měření

pomocí

anemometrů

probíhá

obvykle

ve

výšce

100

metrů

nad „hladkým“ povrchem, kterým je otevřený terén s povrchem pravidelně kosené
trávy. (6)
Anemometry, jež se v dnešní době používají pro měření rychlosti větru
nejčastěji, pracují na těchto principech:


mechanickém – díky větru se roztáčí otočné miskové nebo vrtulové čidlo, jehož
počet otáček za jednotku času je závislý na rychlosti větru,



aerodynamickém – rychlost větru určujeme rozdílem mezi dynamickým tlakem
ve speciálně konstruované aerodynamické trubici obtékané vzduchem a tlakem
statickým ve stejné trubici za bezvětří

 zchlazovacím – jako čidlo anemometru slouží drát vyhřátý na vyšší teplotu
než je teplota okolního vzduchu. Platí zde pravidlo, že čím větší je vítr, tím více
se sníží teplota drátu.
V dnešní době je nejrozšířenější mechanický miskový anemometr – viz obr. 5.
Anemometr, který je vybaven registračním zařízením, označujeme jako anemograf (32).

Obr. 5 Miskový anemometr (35)
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7.4 Měření rychlosti a směru větru
Díky tomu, že mechanický miskový anemometr umí zaznamenávat pouze
rychlost větru, doplňujeme jej často senzorem k měření jeho směru. Tímto senzorem
je nejčastěji větrná směrovka. Anemometr může být se směrovkou spojen do jednoho
přístroje, který poté označujeme jako kombinovaný senzor, nebo mohou být anemometr
a směrovka odděleny – u takového zařízení poté používáme pojem dělený senzor (32).

Obr. 6 Anemograf (36)

7.5 Energetický potenciál větru
Pro praktické využití větrné energie jsou „zajímavé“ výšky 40 až 100 m
nad emským povrchem – z tohoto údaje vyplývá i výška VTE dosahující v dnešní době
běžně 80 až 110 m a v extrémních případech dokonce až 160 m. Tyto hodnoty se
podstatně zvětšily oproti výškám VTE 20 až 50 m, které byly u VTE běžné na začátku
90. let minulého století. Platí pravidlo, že s výškou stožáru VTE roste i její výkon (31).
Rychlost větru a tedy i množství využitelné energie pro VTE je velmi závislá
na tvaru okolního terénu. S hladším povrchem a tím i nižším třením rychlost větru
významně stoupá,

zatímco každá nerovnost

povrchu se

projevuje tvorbou

turbulencí (32).
Důležitým parametrem pro velikost rychlosti a tím také energie větru je tvar
útvaru, přes nějž vítr proudí. Níže uvedený obr. 7 ukazuje, že v případě hřebenového
tvaru místa 1 je dosahovaná rychlost větru vyšší než v případě místa 2, která má tvar
kupy (37).
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Obr. 7 Vliv tvaru terénu na rychlost větru (37, 113 s.)

7.5.1 Větrný potenciál České republiky
Česká republika leží ve vnitrozemí a díky své poloze tak má nesrovnatelně nižší
větrný potenciál než například přímořské oblasti Dánska či Německa. Je to dáno
faktem, že vnitrozemské klima charakterizuje nepravidelné a významně méně výrazné
proudění vzduchu v přízemních vrstvách atmosféry (32).
Navíc se v České republice i v rovinatých oblastech často mění drsnost povrchu, což
větrný potenciál nadále snižuje (38).
Jak vidno, nejsou na našem území pro výrobu elektřiny pomocí VTE
nejvhodnější podmínky. I přes to zde však existují oblasti, jež lze energii větru využívat.
Dle údajů České společnosti pro větrnou energii bylo v souhrnu do konce roku 2011
v České republice instalováno 144 VTE o celkovém výkonu 217 MW, přičemž celková
výroba činila 397 GWh elektrické energie. Toto množství by stačilo k pokrytí spotřeby
ve zhruba 113 000 domácnostech (38).
Celkový přehled o umístění VTE v České republice, jejich výkonech, typech
atd., uvádí Příloha č. 3, zatímco množství vyrobené větrné energie pomocí VTE v letech
2005 – 2011 uvádí tab. 2.
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Výroba z VTE z celé ČR v GWh
Rok

Výroba

2005

21,3

2006

49,4

2007

125,1

2008

243,9

2009

289,9

2010

335,6

2011

397,1

Tab. 2 Množství vyrobené větrné energie pomocí VTE v letech 2005 – 2011 (39)
Níže zobrazená tabulka (tab. 3) zachycuje vhodnost jednotlivých území České republiky
k výstavbě VTE, přičemž jsou v ní také zvlášť vyčleněny plochy po odpočtu území
ležících uvnitř národních parků a chráněných krajinných oblastí (32).
Průměrná roční

4-5

5-6

nad 6

charakter lokality

dobrá

velmi dobrá

výborná

plocha (km2) v ČR

23060

4300

1270

% území ČR

29,3

5,5

1,6

19380

2760

885

24,6

3,5

1,1

rychlost větru m/s

plocha mimo chráněné
území
% území ČR

Tab. 3 Vhodnost lokalit k výstavbě VTE v ČR (4, s. 10)
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Vhodnost lokalit pro výstavbu VTE můžeme vidět též na větrné mapě v Příloze č. 4.

7.5.2 Větrný potenciál jednotlivých krajů České republiky
Velikost větrného potenciálu jednotlivých krajů v České republice ovlivňuje
nejen jejich velikost a poloha v rámci republiky, ale i typ terénu v kraji nebo blízkost
letišť a jiných monumentálních staveb poblíž vhodných oblastí.
Ústav fyziky atmosféry Akademie věd České republiky (41) řadí mezi „top“
lokality pro stavbu VTE následující kraje:
 Ústecký kraj,
 Kraj Vysočina,
 Jihomoravský kraj,
 Moravskoslezský kraj.
Argumenty zodpovídající otázku, proč jsou zrovna tyto kraje nejvhodnější
k výstavbě VTE, přinášíme níže:
Ústecký kraj
-

větrný potenciál zde ovlivňuje nejen poloha v centrální a východní části
Krušných hor, ale i nízká hustota zalidnění díky vystěhování obyvatelstva po 2.
světové válce.

Kraj Vysočina
-

větrně nejbohatší kraj v České republice zejména díky relativně vysoké
nadmořské výšce napříč celým krajem.

Jihomoravský kraj
-

na poměrně velkém větrném potenciálu tohoto kraje se podílí zejména okrajová
část Českomoravské vrchoviny, obzvláště okres Znojmo.

Moravskoslezský kraj
-

vysoký větrný potenciál tu určuje přítomnost vrcholových planin oblastí
Bruntálska, Opavska a větší části Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů. (41)

50

Instalované výkony VTE v jednotlivých krajích v České republice uvádí Česká
společnost pro větrnou energii (tab. 4):

Instalace větrných elektráren podle jednotlivých krajů
Kraj

Výkon

Zlínský

0,23 MW

Jihomoravský

8,25 MW

Karlovarský

36,00 MW

Liberecký

4,3 MW

Moravskoslezský

4,0 MW

Olomoucký

39,2 MW

Pardubický

19,2 MW

Středočeský

6,0 MW

Ústecký

87,0 MW

Vysočina

11,8 MW

Tab. 4 Instalované výkony VTE v jednotlivých krajích – údaje k 1. 1. 2012 (42)
Jak je z tabulky (tab. 4) patrné, jsou největší výkony VTE instalovány v těchto krajích:
 Ústeckém,
 Olomouckém,
 Karlovarském,
 Pardubickém.
Z výše uvedeného vyplývá, že v současnosti není převážná většina výkonu VTE
instalována v krajích s pro ně nejpříhodnějšími podmínkami. V krajích Vysočina,
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Jihomoravském a Moravskoslezském se tedy stále nacházejí volné kapacity, které
mohou být pro výrobu elektrické energie využity.

7.6 Budoucnost větrné energie v České republice
Dle českého ministerstva životního prostředí (14) napomůže využívání větru ke
„splnění národního cíle - pokrýt v roce 2020 z obnovitelných zdrojů 13 % konečné
spotřeby energie.“ Z větru má být v daném roce vyrobeno přibližně 2,6 TWh elektřiny.
To je sice desetkrát více, než bylo vyrobeno v roce 2008, ovšem v celkové bilanci toto
množství činí pouhá 3 % vyrobené elektřiny (38). Navíc, jak je patrné z porovnání
plánovaného množství energie vyrobené pomocí VTE v roce 2011 (uvedeného na obr.
5) a skutečného množství vyrobené energie (397,1 GWh), není vůbec jisté, že se
uvedené plány pro rok 2020 podaří naplnit a to zejména z důvodu ekonomické krize
v letech 2008 – 2010 a 2011 a dál, kterou nebylo možné v původních plánech zohlednit.
Předpokládáme, že ani ostatní státy ze stejného důvodu jako ČR své plány na výstavbu
VTE „neplní“.

Obr. 9 Předpoklad výroby elektřiny z VTE v ČR (39)
I když je z předchozího zřejmé, že VTE nebudou ani v budoucnosti hrát
v energetice České republiky zásadní roli, byla by škoda tento potenciál čisté energie
nevyužít. Zároveň jde totiž také o jeden ze způsobů snižování CO2 a zvyšování
energetické soběstačnosti (38).
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8 Větrná elektrárna jako technický objekt
VTE nazýváme zařízení sloužící k výrobě elektrické energie z energie větru.
Principem činnosti VTE je převod mechanické (rotační) energie větru na energii
elektrickou.
VTE je složena z mnoha částí – základní části uvádíme v následujícím přehledu:
-

betonový základ,

-

stožár,

-

rotor,

-

gondola,

-

regulační systém.

Nyní si tyto základní části popíšeme podrobněji.

8.1 Betonový základ
Se stavbou betonového základu se začíná již několik týdnů před samotnou
instalací větrné elektrárny. Před samotným zahájením stavby se provádí podrobný
geologický průzkum zjišťující stabilitu prostředí ve spodních vrstvách zeminy. Větrná
elektrárna je totiž velmi vysokou stavbou citlivou díky svému hmotovému rozložení na
vychýlení (odklon od svislice) a s tím související stabilitu.
Úprava podloží je například nutná, pokud je místní zeminou například spraš
měnící svůj objem vlivem vlhkosti a to až o 12 %. V tomto případě se přistupuje
k dodatečnému zhutnění základové spáry, jež probíhá promícháním přibližně 50 cm
zeminy s cementem a následným zhutněním této hmoty.
Díky tomuto postupu je vytvořena stabilní základová spára (43).
Níže uvádíme v jednotlivých krocích postup výroby základu pro větrnou elektrárny
Vestas o výkonu 2 MW a výšce stožáru 105 m:


nejdříve se vykope základ čtvercového půdorysu o rozměrech 15,9 x 15,9 m,
přičemž na okrajích je jeho hloubka 1,8 m a ve středu 2 m;



následně se vytvoří betonová deska tloušťky necelých 80 mm zaručující
pevný a rovný podklad pro usazení ocelového fundamentu stožáru a vylití
betonového základu;



po vyzrání této základové desky se na ni umístí základový ocelový kruh
(fundament) o průměru zhruba 4 m a hmotnosti kolem 28 tun ustavený
ve většině případů na distančních šroubech (pro zajištění jeho vodorovné
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polohy s přesností 1 mm). Ve fundamentu jsou připraveny otvory
pro armování a pro potrubí pro vyvedení kabeláže.


okolo budoucího betonového základu se vztyčí bednění;



následuje armování, jež spotřebuje 40 tun ocelové výztuže, a souběžně s ním
i instalace trubek sloužících pro vyvedení kabeláže;



po uzemnění celé armatury a nátěru vnější strany fundamentu „plastickým“
nátěrem (pro kompenzování vzájemného pohybu a odlišné teplotní
roztažnosti fundamentu a betonu)se základ vylije více než 500 m3 betonu,
který musí být řádně zhutněn (zejména v oblasti fundamentu), aby
při pozdějším provozu elektrárny nedošlo k porušení soudržnosti materiálu;



po vyzrání betonu trvajícím až 5 týdnů se po celém povrchu provede
asfaltový penetrační nátěr, protažení kabeláže dovnitř fundamentu, zavezení
celého základu zeminou a její zhutnění;



nakonec jsou již provedeny jen konečné úpravy terénu a zasetí trávy (43).

Kromě výše popsaného betonového základu čtvercového půdorysu se někdy
používají i jiné tvary betonového základu (např. kruhový či šestiboký).
V některých případech se však místo klasického betonového základu užívají
tzv. mikropiloty.
Samostatnou kapitolou jsou základy pro větrné elektrárny umístěné na moři
(tzv. off shore větrné elektrárny) – jednotlivé příklady uvádí následující obr. 10:

Obr. 10 Příklady možných typů základů (či zakotvení) off shore VTE (upraveno dle 43)
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8.2 Stožár
V současnosti se při stavbě větrné elektrárny využívá jeden ze tří typů stožárů:


ocelový tubusový stožár,



příhradový stožár,



prefabrikovaný betonový stožár.

Základní údaje o jednotlivých typech stožárů uvádíme v následujících řádcích.

8.2.1 Ocelový tubusový stožár VTE
Tento typ stožáru je v Evropě nejčastěji využívaný. Výška stožáru se pohybuje
v rozmezí 40 – 105 m, a jelikož není reálné převážet stožár v celé délce, dělí se
na segmenty dlouhé většinou 20 - 25 m (44).
Každý segment je ocelovým svařencem, jehož povrch je natřen barvou – pouze
u segmentů délky max. 10 m se místo nátěru používá žárový zinek.
V České republice se výrobou ocelových stožárů pro větrné elektrárny zabývá
firma SIAG v Chrudimi (44).
Materiálem používaným pro stavbu ocelového tubusového stožáru je plech třídy
S355K2, J2, JR, JO – vše + N (v ČSN normách nemá svůj ekvivalent) tloušťky 12 – 45
mm (ve výjimečných případech i 70 mm). Tloušťka stěny u paty stožáru je 30 – 45 mm,
zatímco u vrcholu min. 12 mm. Plech se většinou dodává ve formě tabulí v atypických
rozměrech (44).
Před začátkem samotného zpracování je povrch plechu pro odstranění nečistot
a případné povrchové koroze tryskán litinovými broky. Poté se z plechu vyřezávají
kyslíko-acetylenovým plamenem polotovary pro skružování. Polotovar je rozvinem
kužele (44).
Samotné skružování poté probíhá na několikrát na tří- či čtyřválcové skružovací
stolici (viz obr. 11). Po skružování dochází ke svařování podélného spoje. Nejprve se
provede sestehování na několika místech budoucího svaru, na které navazuje podvaření
spoje svařovací metodou MAG, a na závěr je svar dokončen metodou „svařování
pod tavidlem“ (44).
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Obr. 11 Skružování plechu na skružovací stolici (44)
Několik prstenců spojených přírubami do jednoho celku tvoří segment stožáru.
Do každého segmentu se dále vevaří úchyty pro budoucí technologie, kterými jsou např.
žebřík, kabelový rošt, výtah, …
Následně je segment připraven pro povrchovou úpravu, jež spočívá v opětovném
otryskání (kvůli odstranění nečistot) a nanesení barvy (většinou technologií stříkání).
Na závěr dochází k vybavení segmentu výstupovým žebříkem, kabelovým roštem
(umísťují se do něj výkonové kabely se zatavenými konci – aby nemohly korodovat
do oby, než je stožár instalován a kabely v jednotlivých segmentech propojeny)
a na horní straně segmentu technologickou plošinou, po níž se pohybují montéři
spojující šrouby jednotlivé segmenty k sobě.
V posledních letech je připevnění veškerých žebříků, roštů a technologií
na vnitřní stranu segmentů realizováno pomocí magnetů. Tímto řešením je nahrazováno
původní velmi pracné vevařování úchytů pro jednotlivé prvky (44).

8.2.2 Příhradový stožár
Tento v Evropě (v Číně a Indii je situace opačná) nepříliš často používaný typ
stožáru VTE má oproti výše uvedenému ocelovému tubusovému stožáru dvě
zásadní výhody, kterými jsou:
-

při výškách stožáru nad 100 m jsou levnější,

-

bezproblémová a tudíž i levnější přeprava stožáru na místo stavby – montáž
probíhá až na místě, a proto se přepravovaná konstrukce skládá pouze
s jednotlivých nosníků a vzpěr o malé hmotnosti a délce.
Mezi další kladné stránky příhradového stožáru můžeme zařadit jeho

„průhlednost“ – tzn., že z větší vzdálenosti není stožár oproti tubusovému stožáru vidět,
prakticky se „ztrácí“ v okolním terénu.
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Prozatím nejvyšší VTE (nejen s příhradovým stožárem) v Evropě se nachází
ve východním Německu v obci Laasow. Její výkon činí 2,5 MW, stožár je vysoký
160 m a listy VTE dosahují až do výšky 205 m (45).

Obr. 12 Nejvyšší VTE v Evropě (46)

8.2.3 Prefabrikovaný betonový stožár
Technologie betonových stožárů složených z jednotlivých dílců je poměrně
novou a rozvíjí se zejména v Evropě. Stejně jako u příhradových konstrukcí jsou jejími
klady malé rozměry dílců a jejich snadná doprava na místo stavby (47).
Stožár se skládá z dílců tvořených betonovými skořepinami s vnitřní ocelovou výztuží,
přičemž jeden prstenec může být složen z 1, 2, 3, 4, … či vícero dílů (kruhové,
polokruhové nebo čtvrtkruhové skořepiny).
Po dovozu na místo stavby jsou jednotlivé dílce malým jeřábem sestaveny do
prstenců, přičemž každý z nich je ve svislém spoji zajištěn ocelovou výztuží vyvedenou
na boční čelo skořepiny (47).
4 do jednoho celku spojené prstence tvoří kuželovitou sekci stožáru dosahující
maximální výšky 12 m – navzájem jsou prstence propojeny předepínacími kabely. Poté
je celá sekce pomocí velkého jeřábu ustavena na svoji definitivní pozici (47).
Sekce umístěná na stožár je se spodní sekcí v místě sesazení ihned propojena dlouhými
předepjatými šrouby. 3 na sebe poskládané sekce tvoří skupinu sekcí, která je následně
opět propojena předepjatými kabely. Po tomto propojení může být stavěna další sekce.
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Po sestavení všech sekcí je na vrchol stožáru umístěno ocelové zakončení,
na nějž přímo dosedá ložisko gondoly, a celý stožár (včetně ocelového zakončení) je
opětovně propojen předepínacími kabely. Nakonec je stožár vybaven vnitřními
komponentami a jeho povrch je nastříkán barvou, která ho chrání proti vnějším
povětrnostním vlivům (47).
Mezi výhody betonových stožárů mimo jiné řadíme:
-

velmi dlouhá životnost a nízké nároky na opravy,

-

ve srovnání s ocelovým stožárem lepší tlumící vlastnosti – vydává menší
provozní hluk, vibrace a způsobuje menší únavu rotoru,

-

velmi vysoká odolnost proti korozi – kritický faktor u instalací VTE na pobřeží
a u offshore větrných parků,

-

ekonomická výhodnost pro VTE o výkonu větším než 1,35 MW a výšce stožáru
vyšší než 80 m (47).

8.3 Rotor
V současnosti existují čtyři základní typy rotorů větrného motoru dělící se
na rotory s horizontální osou rotace, jejichž účinnost je až 48 %, a na rotory s vertikální
osou rotace, jejichž účinnost se pohybuje pouze kolem 38 % (31).
Do skupiny rotorů s horizontální osou rotace řadíme vrtuli a lopatkové kolo,
zatímco mezi rotory s vertikální osou rotace počítáme Darriův a Savoniův rotor (31).
Informace o jednotlivých typech rotorů uvádíme níže.

8.3.1 Vrtule
Vrtule je rychloběžným typem větrného motoru skládající se z 1 – 4 listů
vyrobených ze sklolaminátu podle přesně propočítaných profilů. Nejvíce jsou dnes
rozšířeny vrtule se 3 listy (31).
Délka listů (křídel) vrtule dnes většinou činí 30 – 40 metrů (v poslední době se
však setkáváme i listy mnohem delšími), z čehož vyplývá, že průměr rotoru v takovém
případě dosahuje velikosti 60 – 80 metrů (31).
Při 25 otáčkách/min tak konce křídel vrtule dosahují za provozu rychlostí
i přes 300 km/h! Jedním z prvků regulace chodu tohoto typu větrné elektrárny
je natáčení kolem vlastní podélné osy. Fouká-li tedy příliš silný vítr nebo potřebujeme-li

58

elektrárnu odstavit, natočí se listy vrtule kolem své osy tak, že vítr rotorem neotočí.
Samotný rotor je pak jištěn brzdou (32).
Výkon, který můžeme získat při daném průměru vrtule (D) a dané rychlosti
větru (v), orientačně zjistíme pomocí vztahu 1.1:
P = 0,2 x v2 x D3,

(1.1)

kde:
[P] = W,
[v] = m x s-1,
[D] = m.
Výhody rychloběžného větrného motoru jsou následující:
 malý počet listů (tím pádem i nižší cena oproti mnohalopatkovým rotorům),
 menší

namáhání

listů

vrtule

způsobené

poryvy

větru

(listy

rotoru

jsou dimenzovány pro výrazně větší odstředivé síly),
 v případech, kdy je větrný motor v klidu (neotáčí se), je axiální tlak v ose rotoru
na disk rotoru menší, než kdyby se rotor otáčel – ohybové namáhání listu vrtule
není tak významné (32).
Výhody rotorů se 3 listy proti rotorům s 1 nebo 2 listy:
 rotor se třemi listy je rotorem s nejmenším počtem listů, jenž je ještě dynamicky
jednoduše ovladatelný,
 nižší kmitavě dynamické problémy než u rotoru s jedním či dvěma listy
(setrvačný moment rotoru vzhledem k věži se totiž během oběhu rotoru
nezmění),
 nízká hlučnost na základě menší rychlosti na špičce listu,
 optická tichost chodu vedoucí k větší akceptaci obyvatelstvem (31).
Mezi nevýhody rychloběžného větrného motoru patří:
 složitější konstrukce,
 malý počáteční točivý moment vyvozovaný vrtulí (motory je tudíž nutné vybavit
buď nuceným elektrickým rozběhem, nebo u menších typů dvoustupňovou
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regulací, kde první regulační stupeň nastaví rotor do rozběhové polohy, jež je
charakteristická velkým úhlem nastavení a tím i vyšší hodnotou rozběhového
momentu, a kde druhý regulační stupeň přestaví rotor do pracovní polohy, 38).
U rychloběžných větrných motorů je velmi důležitým typ použitého profilu –
používány jsou zejména profily NACA 44 či 23 a Göttingenské profily 623 a 624. Tyto
profily jsou charakteristické svým malým odporem a velkou aerodynamickou účinností
(38)

Obr. 14 Schéma provedení vrtulí: a) jednolistá, b) dvoulistá, c) třílistá (31, s. 24)

8.3.2 Lopatkové kolo
Lopatkovým kolem (viz obr. 15) nazýváme pomaloběžný větrný motor
používaný od poslední čtvrtiny 19. století v Americe, který se později rozšířil
i do Evropy (32).
Větrný motor tohoto typu má od 12 do 24 lopatek, přičemž průměr lopatkového
kola činí 5 až 8 metrů.
Účinnost větrného motoru typu lopatkového kola je nižší než u motoru s vrtulí nedosahuje ani 30 % (38).
Vedle výše uvedené nižší účinnosti je lopatkové kolo pro výrobu elektrické
energie méně výhodné než využití vrtule také z důvodu vyšší hmotnosti rotoru, jehož
nosným prvkem je ocelový rám (32).
Výkon lopatkového kola můžeme vyjádřit vztahem 1.2:
P = 0,15 x v2 x D3,
kde:
[P] = W,
[v] = m x s-1,
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(1.2)

[D] = m.
Využití nachází tento typ větrného motoru při čerpání vody, kdy je rotor
větrného motoru přímo spojen s pumpou. Lopatkové kolo využívala u svých větrných
čerpadel již firma Kunz. (2)

Obr. 15 Lopatkové kolo (31, s. 24)

8.3.3 Darrierův rotor
Rychloběžný větrný motor Darrierova typu byl patentován již roku 1931. Skládá
se ze dvou či více křídel rotujících kolem vertikální osy (viz obr. 16). Díky této rotaci,
během níž křídla vytváří válcovou, kuželovou, kulovou nebo parabolickou plochu,
odpadá nutnost natáčení rotoru po směru větru.
Vývoji Darrierova rotoru se podrobně věnovali zejména ve Francii, USA
a Kanadě (40).

Obr. 16 Různé podoby Darrierova rotoru s vertikální osou rotoru (31, s. 25)
K hlavním výhodám tohoto typu rotoru řadíme:
 vysokou účinnost – 38 až 48 %,
 jednoduchou konstrukci,
 možnost umístění generátoru do spodní části stožáru (31).
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Naopak mezi hlavní nevýhody Darrierova rotoru patří:
-

špatná schopnost rozběhu – zpravidla musí být rotor vybaven systémem
nuceného rozběhu,

-

díky

většímu

dynamickému

namáhání

rotoru

dochází

ke

snižování

jeho životnosti,
-

z důvodu jeho nízké výšky nad povrchem, kde je nižší rychlost proudění větru,
rotor nedosahuje potřebných výkonů. (21)

Využití Darrierův rotor nachází ve výrobě stejnosměrného i střídavého proudu
a napětí. (21)

8.3.4 Savoniův rotor
Savoniův rotor patentoval roku 1929 finský lodní důstojník Sigurd Johannes
Savonie (31).
Jedná se pomaloběžný větrný motor, jehož konstrukci tvoří dvě plochy tvaru
půlválců, které jsou vzájemně o 20 až 25 % průměru rotoru přesazeny, takže část větru
ze zadní strany jedné lopatky je směrována na přední stranu druhé lopatky (viz obr. 16).
Točivý moment, jenž způsobuje otáčení rotoru, vzniká díky různosti výslednic sil
působících na vypouklou a vydutou plochu (31).
Rotory s výškou menší než 50 cm jsou většinou konstruovány jako samonosné,
zatímco vyšší rotory konstruují s průběžnou nosnou hřídelí. V závislosti na uspořádání
lopatek mohou být rotory Savoniova typu jak levotočivé, tak i pravotočivé.
V dnešní době nachází Savoniův rotor uplatnění při výrobě stejnosměrného proudu
a napětí v decentralizovaných oblastech a k čerpání vody (31).

Obr. 16 Savoniův rotor a princip jeho činnosti (31, s. 25)
Výhody Savoniova rotoru jsou následující:
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 jednoduchá a levná konstrukce,
 odpadá potřeba natáčení po směru větru,
 proti horizontálně orientovaným rotorům u něj nedochází k velkému namáhání
v závěsech, čímž se prodlužuje životnost zařízení,
 k rozběhu rotoru stačí rychlost větru 2-3 m.s-1,
 odolnost vůči bouřkám a turbulencím (je znám případ, kdy rotor vydržel
dokonce i orkán o rychlosti 126 km.h-1),
 nízká hlučnost,
 díky své setrvačnosti dochází plynule ke změně otáček (31).
Nevýhody Savoniova rotoru tvoří:
 nízká účinnost (kolem 23 %) a díky ní i malý výkon,
 malá rychloběžnost (tzn. nízké otáčky a vysoké momenty),
 poměrně vysoká hmotnost rotoru,
 existence dvou mrtvých úhlů pro nabíhající proud vzduchu – lze odstranit
spojením dvou rotorů navzájem pootočených o 90°,
 mohutný vzhled (31, 2).

8.4 Gondola
Sklolaminátový obal umístěný na stožáru, jenž ukrývá strojovnu celé VTE,
se nazývá gondola. Nejdůležitější součásti strojovny VTE zachycuje obr. 17:

Obr. 17 Strojovna VTE (upraveno dle 48)
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Následují odpovídající popisky k obr. 17:
1 Hřídel
2 Převodovka
3 Generátor
4 Systém natáčení strojovny
5 Nosný rám strojovny
Výše uvedenými částmi VTE (zobrazenými i na obr. 17) se budeme dále zabývat
podrobněji.

8.4.1 Hřídel
Polodlouhou rotační součást, která ve VTE slouží k přenosu krouticího
momentu, označujeme jako hřídel. K hřídeli jsou připevněny další součásti, jež se
společně s ní otáčejí kolem její osy, a navazuje na ni převodovka (49).
Mezi největší výrobce hřídelí pro VTE patří firmy Škoda Plzeň a Vítkovice
Steel, které dodávají hřídele pro většinu světových výrobců VTE (49).

Obr. 18 Hřídel VTE připravená k exportu (49)

8.4.2 Převodovka
Funkcí převodovky ve VTE je přizpůsobení otáček rotoru potřebám generátoru.
Převodovky existují v mnoha rozmanitých konstrukcích dle typu VTE, ale pokaždé jde
o velmi namáhanou součást díky kolísání zatížení přicházejícímu od rotoru (při
některých poryvech větru jsou rázy od rotoru oproti standardnímu provoznímu zatížení
několikanásobně vyšší, 50).
Nejčastěji jsou v případě VTE používány několikastupňové převodovky
zahrnující i brzdu, která je schopna VTE zastavit i v případě jejího roztočení
na maximální otáčky (50).
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Mezi nejdůležitější vlastnosti převodovek pro VTE patří i jejich tichost, které je
dosahováno kalením, cementováním a nitridováním jednotlivých kol (povrch zubů je
broušen, 50).

Obr. 19 Převodovka VTE (50)

8.4.3 Generátor
Generátor patří mezi zařízení převádějící mechanickou energii na energii
elektrickou. Z předchozího je zřejmé, že své využití nachází i ve VTE, u kterých
generátory dělíme do 3 skupin:
 stejnosměrné generátory,
 synchronní generátory (alternátory),
 asynchronní generátory.

Obr. 20: Generátor větrné elektrárny (51)

 Stejnosměrné generátory
Pro tzv. mikroelektrárny se v současné době nejčastěji využívají stejnosměrné
generátory produkující napětí 12 nebo 24 V, jež jsou z tohoto důvodu velmi vhodné
pro dobíjení akumulátorů (51)
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VTE středních a větších výkonů používají

technologii

synchronních

nebo asynchronních generátorů.

 Synchronní generátory
Některé typy synchronních generátorů (tzv. mnohapólové generátory) mohou
pracovat s velkým rozsahem rychlostí i bez převodovky (51).
K hlavním výhodám synchronních generátorů patří:
 vysoká účinnost,
 relativně nízké pracovní otáčky (i když jsou schopny vyrábět proud a napětí
i při vysokých otáčkách), z čehož vyplývá jejich použitelnost pro široký rozsah
rychlostí větru (51).
Mezi nevýhody synchronních generátorů řadíme:
 oproti asynchronním generátorům mnohem vyšší cena,
 vyžadují složitý řídicí a kontrolní systém schopný snímat otáčky, napětí, fázový
posun a okamžiky připojení k síti a odpojení od sítě z toho důvodu, že je nutné
synchronní generátory připojovat k síti přesně v okamžiku, kdy jsou napětí
a průběhy fází na svorkách generátorů stejné jako na síti – generátory se musí
tzv. nafázovat (38).

 Asynchronní generátor
U asynchronních generátorů jsou ve spojení se sítí o kmitočtu 50 Hz používány
generátory 4-pólové se synchronními otáčkami 1 500 ot/min nebo 6-pólové se
synchronními otáčkami 1 000ot/min (51).
Hlavní výhody asynchronních generátorů uvádíme níže:
 levnější konstrukce,
 nejsou u nich rotující kontakty, kartáče apod.,
 jednoduché připojení k síti,
 generátory mohou být připojeny k síti i v případech, kdy se otáčky generátoru od
synchronních liší až o 5 %,
 jednoduchost připojovacího systému – skládá se pouze ze zařízení hlídajícího
otáčky a rozhodujícího o okamžiku připojení k síti,
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 lze je používat i v motorickém režimu pro rozběh celého soustrojí, což se
využívá se u rychloběžných elektráren charakteristických malým rozběhovým
momentem (51).
Nevýhodou

asynchronních

generátorů

je

zejména

skutečnost,

že

při

svém rozběhu ze sítě odebírají pro vytvoření vlastního magnetického pole proud. Tuto
nevýhodu ovšem můžeme překonat použitím baterie kondenzátorů (51).

8.4.4 Systém natáčení strojovny
Pro vyšší efektivnost využití energie proudícího vzduchu se v závislosti
na směru větru celá strojovna včetně rotoru větrné elektrárny natáčí (52).
Mezi systémy natáčení strojovny patří zejména ocasní plocha (používaná díky
svému jednoduchému řešení zejména u mikroelektráren, případně malých VTE), boční
pomocné rotory (u středních a velkých VTE) a natáčení pomocnými motory (u velkých
VTE) (52).
O jednotlivých systémech uvádíme podrobnější informace dále.

 Ocasní plocha
Nejjednodušším způsobem natáčení strojovny VTE je ocasní plocha (obr. 21),
jejíž podstata spočívá v opatření strojovny VTE plochou, která je pevně spojena
s rámem strojovny.
Princip fungování tohoto systému je následující: při změně směru větru vzniká
točivý moment natáčející větrnou elektrárnu do požadovaného směru (31).

Obr. 21 VTE s ocasní plochou (53)

67

 Boční pomocné rotory
U bočních pomocných rotorů je na pastorek zabírající do ozubeného věnce, jenž
je napevno spojen se sloupem VTE, nasazena dvojice lopatkových kol, které se
při poryvech bočního větru roztočí a natočí strojovnu VTE do požadovaného směru
(38).

 Boční pomocné motory
Při natáčení pomocnými motory je strojovna posazena na otočovém kuličkovém
ložisku a vnější klec tohoto ložiska je přišroubována ke stožáru. Oproti tomu vnitřní
klec ložiska je přichycena k nosnému rámu celé strojovny, na kterém jsou také
připojeny elektropohony (viz obr. 22) natáčející dle pokynů řídicího systému strojovnou
doprava nebo doleva.

Na jedné elektrárně je dle její velikosti 2, 4 či 6 kusů

elektropohonů, přičemž každý z nich je složen z elektromotoru s výkonem 2 – 2,5 kW,
několikastupňové planetové převodovky a pastorku (52).

Obr. 22 Elektropohon natáčení strojovny VTE (52)

 Nosný rám strojovny
Nosným rámem (viz obr. 23) myslíme mohutné podélné těleso, které slouží
k nesení všech částí strojovny. Rám je vyroben ze svařených ocelových plátů a dosedací
plochy pro jednotlivé části strojovny jsou obrobeny na horizontální frézce.
Výrobcem těchto rámů v České republice je společnost SIAG v Chrudimi (54).
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Obr. 23 Nosný rám strojovny VTE (54)

8.5 Regulační systém
VTE obsahují v závislosti na jejich velikosti a stupni vybavení následující prvky
regulačního systému:
-

ovládací a kontrolní prvky,

-

systém regulace a brzdění vrtule,

-

kontrolní systém jednotlivých částí větrné elektrárny,

-

systém připojení k síti (54).

 Ovládací a kontrolní prvky
K těmto součástem řadíme část technickou (hardware) tvořenou počítačem
a ovládacími prvky řídicího panelu a část programovou (software) obsahující speciálně
vyvinutý balík programů sledujících a ovládajících jednotlivé části a režimy činnosti
VTE (38).

 Systém regulace vrtule
Systém regulace vrtule slouží k udržování požadovaných otáček vrtule,
popřípadě umí vrtuli úplně zabrzdit (38).

 Kontrolní systém
Pomocí kontrolního systému tvořeného soustavou čidel můžeme (dokonce
i dálkově na řídicím panelu VTE) sledovat např. teplotu ložisek, hladinu oleje
v převodovce, otáčky rotoru, okamžitý výkon generátoru, apod. (31).
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 Systém připojení k síti
Důležitost systému připojení k síti spočívá zejména v efektivitě provozu
a možnosti zásadního ovlivňování návratnosti investovaných prostředků – díky tomu
je tento systém velmi utajovanou informací všech velkých světových firem.
Funkcí systému připojení k síti je vyhodnocování okamžitých otáček rotoru
a generátoru, rychlosti větru, výkonu generátoru apod. a následné rozhodování
o momentu připojení či odpojení VTE od sítě (32).
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9 Projekt: Poznejme větrné elektrárny
Zařazení do výuky: 8. – 9. ročník, v rámci výuky o obnovitelných zdrojích energie
Doba trvání: 1 měsíc
Mezipředmětové vztahy: pracovní činnosti, přírodopis, fyzika, zeměpis, informační
technologie, výtvarná výchova, matematika, český jazyk
Výukové metody:
o vysvětlování,
o práce s textem,
o rozhovor,
o předvádění a pozorování,
o práce s obrazem,
o instruktáž,
o laborování,
o produkční metody,
o frontální výuka,
o skupinová výuka,
o partnerská výuka,
o samostatná práce žáků,
o projektová výuka,
o exkurze,
o integrovaná výuka.
Výukové formy:
o výuka individualizovaná,
o výuka skupinová,
o výuka hromadná,
o výuka ve třídě,
o výuka na školním pozemku, na školním hřišti, v přírodě,
o vyučovací hodina,
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o výuková jednotka,
Výukové cíle:


Kognitivní
o žák chápe pojem OZE a umí posoudit jejich význam pro budoucnost,
o žák charakterizuje pojmy vítr, směr větru, rychlost větru,
o žák vyjmenuje kraje ČR s největším větrným potenciálem,
o žák popisuje princip fungování VTE,
o žák zná výhody a nevýhody VTE.



Afektivní
o žák získá kladný vztah k obnovitelným zdrojům energie.



Psychomotorické


žák umí odhadnout a následně i zjistit směr větru,



žák umí měřit rychlost větru anemometrem,



žák umí s použitím větrné mapy odečíst větrný potenciál daného místa



žák umí rozeznat jednotlivé typy stožárů větrných elektráren,



žák umí rozeznat jednotlivé typy rotorů větrných elektráren,



žák umí měřit hlukoměrem,



žák umí pracovat s kompasem,



žák umí pracovat s mapami,



žák zpracuje v rámci projektu prezentaci na dané téma,



žák umí vyhledávat potřebné informace v pracovním textu a s užitím
výpočetní techniky,



žák se orientuje ve svém bezprostředním okolí z hlediska aktuálního využití
větrné energie,



žák spolupracuje se spolužáky ve skupině.

Materiální zabezpečení: pracovní listy, propiska, tužka, pracovní text, Beaufortova
stupnice, geografická mapa Evropy, geografická mapa ČR, geografické mapy krajů ČR,
větrná mapa ČR, atlas ČR, dataprojektor, video (stavba větrné elektrárny), video
(Vzhůru k větrným elektrárnám) počítače s připojením k síti internet, kompas,
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hlukoměr, praporek (sáček, kapesník), regionální mapa, větrná elektrárna, tabulka
instalací větrných elektráren v ČR.

Popis projektu
Svým charakterem je projekt zaměřen primárně na vzdělávací oblasti Člověk
a příroda a Člověk a svět práce, ovšem kromě toho rozvíjí též znalosti a dovednosti
z informačních technologií, výtvarné výchovy, matematiky a českého jazyka. Použité
výukové metody a organizační formy výuky napomáhají k úspěšnému naplňování
mezipředmětového charakteru projektu.
V rámci projektu učitel využívá pracovních listů, které žáci postupně
zpracovávají, a učitel se dostává do role kooperátora a manažera.
Podstatná část výuky spočívá v samostatné práci žáků (a to jak v práci ve škole,
tak i v práci mimo školu), ale samozřejmě je rozvíjena i práce skupinová, probíhající
v klasické třídě (nebo mimo školu), ale též i v učebně informačních technologií. Podíl
domácí přípravy žáků je v tomto projektu přítomen v menší míře.
Část textu obsažená v kapitolách 7 a 8 má charakter textu pracovního, který
bude žáky využíván při řešení projektu.
Po vypracování pracovních listů si je žáci vlepí do sešitů.
Metodická poznámka k využití pracovních listů
Pracovní listy obsahují jednotlivé učební úlohy a otázky a budou v projektu
využívány jak při samostatné, tak při skupinové práci. Pro jednoduchost a názornost
jsou v pracovních listech barevně vyznačeny očekávané odpovědi.
Navíc jsou v pracovních listech též kurzívou vepsány poznámky upřesňující
například, zda budou dané úkoly a otázky řešeny samostatně, ve skupinách
či hromadně, zda bude výuka probíhat ve škole či mimo ni apod.
Zdroj použitý pro vytvoření pracovních listů
Metodický portál: inspirace a zkušenosti učitelů [online]. Neuvedeno [cit. 2012-06-22]. Dostupné
z: http://rvp.cz/
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9.1 Pracovní list – Energie a vítr
Následující úkoly a otázky žáci zodpovídají samostatně, přičemž si jimi opakují
již dříve nabyté znalosti. Učitel je jim v případě potřeby nápomocen.

1.

Fyzikální veličina energie se značí písmenem E a její jednotkou
je J (joule).

2.

Objasněte pojem energie (můžete i vlastními slovy):
Energie je bývá charakterizována jako schopnost tělesa konat práci………….

3.

Vysvětlete

zákon

zachování

energie

a dokažte

jeho

platnost

na konkrétním příkladu:
U všech přírodních dějů se celková energie nemění. Může dojít:
a) k přeměně jednoho druhu energie na jiný druh,
b) k předání energie mezi tělesy.
Př.: Vyhodím-li míč svisle vzhůru, začne zpomalovat, až zastaví. Poté bude
padat dolů a zrychlovat do té doby, než ho chytím. Dochází zde k postupné
přeměně pohybové energie na polohovou (při cestě vzhůru) a k opačné
přeměně (při cestě dolů). Odpor prostředí neuvažujeme.

4.

Z praktického hlediska rozeznáváme několik druhů energie. Jaké?

elektrická
chemická

tepelná

Energie

mechanická
světelná
jaderná
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Při vyplňování následující tabulky žáci využijí především svých zeměpisných znalostí.
U tohoto úkolu je vhodné, aby jej plnili žáci nejprve samostatně, a poté si získaná slova
společně zkontrolovali. Pokud by totiž nedošlo ke společné kontrole a případné opravě
získaných slov, nevyšla by žákům správná tajenka, která je důležitá pro další směrování
výuky.

5.

Vyplňte tabulku, získaná slova v osmisměrce vyškrtejte a zbude vám
tajenka. Nakonec odpovězte na otázky vztahující se k tajence:

jeden druh

elektrárny, jaderné

surovina

v ČR

Dukovany

k provozu elektrárny

např.

(množné číslo)
velká

přehradní

potřebná uran

v Dukovanech
nádrž Orlík

velká elektrárna v blízkosti Temelín

na řece Vltavě (nejhlubší

Českých Budějovic (časté

v ČR)

protesty Rakouska)

významná řeka protékající Morava

další velká přehradní nádrž Slapy

Olomoucí a Kroměříží

na Vltavě

řeka, na které leží dolní Desná

druh elektrárny využívající větrné

nádrž přečerpávací vodní

pohybu vzduchu (množné

elektrárny Dlouhé Stráně

číslo)

(Divoká …….)
nejmladší a méně kvalitní lignit

fosilní

hnědé uhlí

na Karvinsku a Kladensku

kapalné

fosilní

palivo ropa

tmavé barvy
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palivo

těžené uhlí

É

N

R

T

Ě

V

K

T

A

É

U

H

L

Í

M

E

T

S

N

L

L

T

O

M

I

E

L

R

R

D

R

E

N

U

O

A

E

O

A

L

Vysvětlete,

G

N

R

S

P

D

V

Í

z tajenky:

I

A

N

A

T

Y

A

N

Slovo

L

Á

I

V

N

N

Í

J

Tajenka: ALTERNATIVNÍ

jak

rozumíte

slovu

ALTERNATIVNÍ znamená

doslova JINÝ, ZÁSTUPNÝ,
NÁHRADNÍ.

U otázek č. 6 a č. 7 předpokládáme, že žáci znají správné odpovědi díky současné
mediální „masáži“ zaměřené na OZE, dlouhodobý rozvoj, globální klima apod.

6.

Jak jinak byste nazvali tyto zdroje energie? Čím se liší od klasických zdrojů
energie?
Obnovitelné zdroje energie. Neznečišťují životní prostředí a šetří zdroje
fosilních paliv.…………………………………………………………………….

7.

Jaké elektrárny využívající tyto zdroje máme v ČR? Co konkrétně
využívají?
a) vodní elektrárny – voda (patří sem i přečerpávací vodní elektrárny)
b) větrné – vítr
c) solární (fotovoltaické) – sluneční záření
d) elektrárny spalující biomasu – biomasa (hmota organického původu – dřevo,
dřevní odpad, sláma, zemědělské zbytky, exkrementy užitkových zvířat)

Pro vypracování následujících úkolů a otázek dá učitel žákům k dispozici pracovní text
uvedený v kapitolách 7 a 8. Žáci v něm postupně vyhledávají požadované odpovědi a
učí se tak pracovat s textem. V tomto případě je vhodné využít samostatnou práci žáků
s následnou společnou kontrolou.
U otázky č. 13 očekáváme u žáků znalost odpovědi již z nižších ročníků ZŠ.

8.

Jak byste charakterizovali vítr?
proudění vzduchu……………………………………………..…………………..
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9.

Jaké 2 nejdůležitější veličiny charakterizují vítr?
směr a rychlost………………………………………………………………….…

10.

Co rozumíme s……… větru?
směr, odkud vítr vane………………………………………………………...…...

11.

V jakých jednotkách měříme s……. větru?
v úhlových stupních……………………………………………………………….

12.

Co rozumíme r……… větru?
vzdálenost, již urazí pohybující se vzduch za jednotku času…………………......

13.

V jakých jednotkách měříme r……. větru? m/s, km/h………………………...

14.

Co všechno má vliv na s…………….. a r………….. větru?
tření o povrch, charakter povrchu, konfigurace terénu, místní i výškové poměry
…………………………………………………………………………………….
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9.2 Pracovní list – Měření větru
Na následující otázky hledají žáci stejně jako v předchozím pracovním listu odpovědi
v pracovním textu (kapitoly 7 a 8). V tomto případě je možná jak samostatná práce
s následnou společnou kontrolou, tak případně i výuka formou rozhovoru.
1. Co je to anemometr? K čemu slouží? (odpověď najdete v pracovním textu Vítr –
viz kapitola 5.1)
zařízení určené k měření rychlosti větru………………………………………………
2. Jak se měří rychlostní proudění větru anemometrem? (odpověď najdete
v pracovním textu Měření rychlosti větru pomocí anemometru – viz kapitola 5.3)
ve výšce 10 metrů nad „hladkým“ povrchem, kterým je otevřený terén s povrchem
pravidelně kosené trávy…………………………………………………………….…
Pro uskutečnění experimentu v úkolu č. 3 se žáci spolu s učitelem přesunou ven
před školu a poté experiment i navazující otázky plní společně. Žáci jsou otázkami
vedeni k logickému myšlení.
3. Experiment: Na malém prostranství před školou provedeme v témže okamžiku
několik měření rychlosti proudění větru a to na stejných i rozdílných místech,
ale vždy v různých výškách nad zemí. V průběhu měření vyplňte tabulku.
Místo měření

Výška měření (m)

Naměřená hodnota (m/s)

hřiště (u branky)

1

0,2

hřiště (u branky)

3

0,5

hřiště (pod košem)

0,5

0,1

hřiště (pod košem)

2

0,3

pozemek (u skleníku)

3

0,2

škola – před vchodem

1

0,1

u transformátoru

2

0,4
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4. Po provedení experimentu odpovězte na otázku – Proč byly změřeny pokaždé
jiné hodnoty?
kvůli rozdílným podmínkám v jednotlivých výškách………………………….……..
5. Proč se tedy rychlost větru měří vždy ve stejné výšce nad povrchem?
aby byly změřené údaje relevantní – např. aby je bylo možné srovnávat mezi sebou
apod.………………………………………………………...………………………...
Následující souhrn je vhodný pro upevnění nově získaných znalostí žáků.

Zapamatujte si:
Měření pomocí anemometrů probíhá obvykle ve výšce 10 metrů nad „hladkým“
povrchem, kterým je otevřený terén s povrchem pravidelně kosené trávy. Anemometry,
jež se v dnešní době používají pro měření větru nejčastěji, pracují na principu
mechanickém, aerodynamickém a zchlazovacím.
V šestém úkolu žáci nejen, že použijí pracovní text (kapitoly 7 a 8), ale jsou nuceni také
k vybavení si poznatků o elektrických obvodech a jejich následné aplikaci.
6. Před sebou máte obrázky dvou odlišných anemometrů – mechanický
a zchlazovací. Určete, který z obrázků zobrazuje typ mechanický a který typ
zchlazovací a pokuste se vysvětlit princip jejich fungování.
a) typ: mechanický…….

anemometr – celkový pohled

anemometr – k vysvětlení principu
činnosti
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Princip činnosti: Větrem se otáčí Robinsonův kříž, na němž je mechanicky
upevněna clonka, a podle toho, jak rychle se Robinsonův kříž otáčí, se přerušuje
paprsek emitovaný diodou dopadající na fototranzistor. Výstupem jsou hodnoty,
které dále zpracovává další elektrický obvod…………………………...………...

b) typ: zchlazovací…….

anemometr – k vysvětlení principu činnosti
Princip činnosti: Čidlo tvořené drátkem má vyšší teplotu než je teplota
okolního prostředí. Je vystaveno zchlazujícímu účinku větru, z kterého můžeme
určit rychlost zchlazování nebo energii potřebnou k náhradě (kompenzaci)
odejmuté

energie.

Z

obojího

lze

následně

vyvodit

rychlost

větru...………………………..……………………………………………………
Při pobytu před školou si žáci mohou plnění úkolu č. 7 přímo vyzkoušet. Díky této
praktické zkušenosti pro ně bude snazší následné vypracování úkolu č. 8.
7. Lze rychlost proudění větru odhadnout? Dle čeho?
ano lze – zavěšený provázek ve větru, větrník, stromy, prapory, kouř stoupající
z komína, vlny na vodní ploše,……………………………………………………..…
8. Navrhněte na základě vlastního pozorování svoji vlastní stupnici pro určování
rychlosti větru a následně se pokuste změřit odpovídající hodnoty.
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Co pozoruji

Měření (m/s)

Kouř stoupá svisle vzhůru,

0-0,2

Stav
Bezvětří

nehýbe se listí, …
Vánek

Kouř už nestoupá svisle

0,3-1,5

vzhůru, začíná šelestit listí
na stromech, …
Mírný vítr

Hýbou
na

se
stromech,

větve

3,4-5,4

vlnky

na vodní hladině, …
Silný vítr

Hýbou se už i silné větve,

10,8-13,8

zavěšený provázek vlaje
vodorovně se zemí, …

Pro zodpovídání otázek a plnění úkolů č. 9 – č. 14 se žáci spolu s učitelem přesunou
zpět do třídy, kde budou opět využívat pracovní texty (kapitoly 7 a 8) a dále Beaufortovu
stupnici (Příloha č. 2), geografické mapy Evropy (Příloha č. 4), ČR (Příloha č. 5)
a krajů ČR (Příloha č. 6), atlas ČR, větrnou mapu ČR a v poslední řadě také tabulku
instalací VTE v ČR. Vhodné je zde využití rozhovoru a laborování, případně
i samostatné práce s následnou společnou kontrolou.
9. Před sebou vidíte na dataprojektoru tzv. Beaufortovu stupnici. Porovnejte ji se
svojí stupnicí pro měření rychlosti větru.
Beaufortova stupnice je rozsáhlejší, zahrnuje i extrémy……………………………...
10. Před sebou vidíte na dataprojektoru geografickou mapu Evropy. Pokud
srovnáte povrch ČR a ostatních evropských států, jaký má podle vás ČR
ve srovnání s nimi větrný potenciál? Z jakého důvodu?
poměrně nízký díky vnitrozemské poloze, častým změnám drsnosti povrchu,………
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11. Podle následující tabulky vypočítejte (se zaokrouhlením na 1 desetinné místo),
kolikrát se zvětšilo množství vyrobené energie z VTE v ČR v roce 2011 oproti
roku 2005.
Výroba z VTE z celé ČR
Rok

Výroba (GWh)

2005

21,3

2006

49,4

2007

125,1

2008

243,9

2009

289,9

2010

335,6

2011

397,1

Výpočet: 397,1 / 21,3 = 18,6 x……………………………………………………….
12. Před sebou vidíte na dataprojektoru geografickou mapu ČR. Které oblasti mají
podle vás největší větrný potenciál a jsou tím pádem nejvhodnější pro výstavbu
VTE?
Krkonoše, Krušné hory, Jeseníky,………………………………………...…………..
13. Vaše skupina má teď před sebou výstřižky geografické mapy ČR zahrnující
několik krajů ČR. Dále máte tabulku, ve které jsou vypsány veškeré VTE v ČR
včetně jejich výkonů. Splňte následující úkol a zodpovězte otázky:


Za pomoci atlasu ČR zakreslete do vašich map všechny VTE nacházející se
v těchto krajích.



Jaký je celkový instalovaný výkon VTE v jednotlivých krajích?
…………………………………………………………………………………….
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Jaký je celkový instalovaný výkon VTE celkem ve všech krajích
zobrazených na mapě?………………………….……………………………….

14. Nyní před sebou vidíte na dataprojektoru geografickou mapu ČR a větrnou
mapu ČR. Složte dohromady z vašich výstřižků celou mapu ČR se všemi vámi
zakreslenými

VTE,

následně

mezi

sebou

všechny

mapy

porovnejte

a zodpovězte následující dotazy:


Ve kterých krajích je největší větrný potenciál?
Ústecký, Vysočina, Jihomoravský, Moravskoslezský…………………………….



Určili jste na geografické mapě ČR správně místa s největším větrným
potenciálem?.…………………………………..…………………………………



V jakých krajích jsou instalovány největší výkony VTE? Kolik činí celkový
instalovaný výkon VTE v ČR?
Ústecký, Olomoucký, Karlovarský, Pardubický………………………………….



Platí výrok, že „Největší výkony VTE jsou instalovány v krajích s největším
větrným potenciálem.“? Proč?
ne, díky rozmístění národních parků, chráněných území,.......................................



Kde se nachází nejvýkonnější VTE v ČR?
u obce Pchery na Kladensku………………………………………………………
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9.3 Pracovní list – Větrná elektrárna I
Při hledání odpovědí na otázky a plnění úkolů žáci opět využívají pracovního textu
(kapitoly 7 a 8) a mohou pracovat např. ve dvojicích, ve skupině, nebo samostatně.
Možné je samozřejmě i využití metody rozhovoru. Volba závisí na rozhodnutí učitele.
1. Co je větrná elektrárna (VTE)?
zařízení sloužící k výrobě elektrické energie z energie větru
2. Na jakém principu pracuje VTE?
převádí mechanickou (rotační) energii větru na energii elektrickou
3. Právě jste dostali nastříhané názvy základních částí VTE. Přiřaďte je
k odpovídajícím částem na následujícím obrázku VTE.

rotor
gondola
regulační systém

stožár

betonový základ
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4. S pomocí pracovního textu popisujícího jednotlivé části VTE splňte následující
úkoly a zodpovězte následující otázky:
Betonový základ


Co předchází stavbě VTE?
geologický průzkum zjišťující stabilitu prostředí ve spodních vrstvách
zeminy……………………………………………………………………………..



Jak se upravuje podloží VTE než začne samotná stavba?
zhutněním podloží…………………………………………………………………



Co je fundament?
ocelový základ stožáru VTE………………………………………………………



Co je armování?
jedná se o název činnosti, při níž se pokládají a vážou výztuže
do bednění………………………………………………………………………....



Jaké tvary může mít klasický betonový základ?
čtvercový, kruhový, šestiboký, …………………………………………………...



Pokud byste si v domácích podmínkách vyráběli beton, jaké materiály
a nástroje byste použili?
Materiály: písek, voda, cement, vápno…………………………………………...
Nástroje: lopata, stavební síto, kýbl, kolečka, míchačka…………………………



VTE můžeme umístit i na moři. Jakým způsobem zde podle vás můžeme
upevnit VTE?
pomocí pilotů……………………………………………………………………...
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Stožár


Jaké typy stožáru VTE máme?
ocelový tubusový, příhradový, prefabrikovaný betonový………………………...



Jaká je minimální a maximální tloušťka plechu používaná u vrcholu a paty
o…………….. stožáru?
12 mm a 30 – 45 mm……………………………………………………………...



Jakými způsoby se upevňuje vnitřní vybavení v o…………….. stožáru?
upevněním k vevařeným úchytům, pomocí magnetů……………………………..



Z čeho se skládá př……………. stožár?
z nosníků a vzpěr………………………………………………………………….



Po přečtení celého textu týkajícího se stožárů VTE se pokuste načrtnout,
jak podle vás jednotlivé typy stožárů vypadají (do tabulky přidejte
i popisek s označením typu, k jakému se náčrt vztahuje).

ocelový tubusový stožár

příhradový stožár

prefabrikovaný betonový
stožár
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Kde se nachází nejvyšší VTE v Evropě? Jaký je její výkon? Jaký je průměr
vrtule této VTE? Jaký typ stožáru je u ní použit?
ve východním Německu v obci Laasow, 2,5 MW, 90 m, příhradový
stožár………………………………………………………………………………



Který z typů stožáru je nejodolnější proti korozi? Jaká je u všech typů
stožáru povrchová úprava proti povětrnostním vlivům?
nejodolnější je prefabrikovaný betonový stožár, povrchová úprava je prováděna
nástřikem barvy…………………………………………………………………...



Jaké typy stožárů jsou ekonomicky nejvýhodnější pro vysoké VTE?
příhradový stožár, prefabrikovaný betonový stožár………………………………



Který z typů stožárů VTE je v Evropě nejpoužívanější?
ocelový tubusový………………………………………………………………….
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9.4 Pracovní list – Větrná elektrárna II
I v tomto pracovním listu žáci využívají pracovního textu (kapitoly 7 a 8). Stejně tak
mohou opět dle úvahy učitele pracovat buď ve dvojici, ve skupině, či samostatně
s následnou kontrolou. Možné je též, stejně jako v pracovním listu Větrná elektrárna I,
využití metody rozhovoru.

Gondola


Souhlasíte s výrokem „gondola = strojovna“? Zdůvodněte.
ne, gondola je obal strojovny……………………………………………………...

Hřídel


Jak byste popsali hřídel VTE? Co je její činností?
polodlouhá rotační součást, slouží k přenosu krouticího momentu mezi rotorem
a převodovkou…………………………………………………………………….



Vypište nejvýznamnější výrobce hřídelí pro VTE v ČR.
Škoda Plzeň, Vítkovice Steel……………………………………………………...

Převodovka


K čemu slouží převodovka VTE?
k přizpůsobení otáček rotoru potřebám generátoru……………………………….



Proč je převodovka velmi zatěžovanou součástí VTE?
kvůli

kolísání

zatížení

přicházejícímu

od

rotoru

při

poryvech

větru…………….....................................................................................................
Generátor


Můžeme říci, že je generátor jednou z nejdůležitějších částí VTE? Proč?
ano,

protože

převádí

mechanickou

(rotační)

energii

na

energii

elektrickou……………….......................................................................................
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Jaké typy generátorů jsou ve VTE používány? Jak výkonným VTE
jednotlivé typy slouží?
stejnosměrné generátory – pro tzv. mikroelektrárny, synchronní a asynchronní
generátory – pro VTE středních a větších výkonů………………………………..



Existuje typ generátoru nepotřebující ke své činnosti převodovku? Pokud
ano, který?
ano existuje – synchronní generátor………………………………………………

Systém natáčení strojovny


Jaké systémy natáčení strojovny rozeznáváme?
ocasní plocha, boční pomocné rotory, boční pomocné motory……………….......



Který systém je podle vás nejvhodnější pro použití u malých VTE? Proč?
ocasní plocha, díky své jednoduchosti…………………...……………………….

Nosný rám strojovny


K čemu slouží nosný rám strojovny?
nese všechny části strojovny………………………………………………………

Regulační systém


Ve které části VTE najdeme počítač, řídicí panel a software pro řízení
VTE?
mezi ovládacími a kontrolními prvky...…………………………………………...



Je možné zastavit vrtuli VTE? Pokud ano, kdy je tato funkce využívána?
ano, v případě námrazy (pokud nejsou lopatky vrtule vyhřívané), v případě
velmi vysoké rychlosti větru (při vichřici, orkánu, …)…………………………...



Můžeme zjistit, co se děje s VTE, i když nejsme ve VTE přítomni? Jak?
ano můžeme, pomocí dálkového řízení…………………………………………...



Který systém používaný u VTE je tajnou informací, díky které firma může
generovat vyšší zisk než konkurence? Jak tohoto vyššího zisku dosahuje?
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systém připojení k síti, vyšší efektivity a tím pádem i zisku dosahuje díky
nejpřesnějšímu

rozhodování

o

momentu

připojení

či

odpojení

od sítě……………………………………………………...………………………
V této chvíli učitel žákům pustí na dataprojektoru video z webové stránky
http://www.youtube.com/watch?v=UUC79FVwQ2s zachycující výstavbu VTE Pchery
na Kladensku.
5. Nyní se na dataprojektoru podívejte na video zachycující samotnou výstavbu
VTE.
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9.5 Pracovní list – Rotory
V pracovním listu Rotory budou žáci nejprve pracovat stejně jako v předchozích
pracovních listech s pracovním textem (kapitoly 7 a 8 – ať samostatně, ve dvojicích
či ve skupinách), ale poté se rozdělí do 4 skupin a budou plnit úkol č. 4 zaměřený
mimo téma VTE také na rozvíjení dovedností při práci s počítačem. Díky tomu by měla
výuka probíhat v počítačové učebně.
Jistě jste si všimli, že jsme v průběhu práce o jednotlivých částech VTE
vynechali nejviditelnější část celé VTE – rotor. Zaměříme se na něj tedy nyní.

1. Co je rotor VTE?
rotující součást VTE, na níž v podstatné míře závisí množství vyrobené elektrické
energie………….……………………………………………………………………..
2. Jaké osy rotace mohou mít jednotlivé typy rotorů?
svislou, vodorovnou…………………………………………………………………...
3. Nakreslete jednotlivé typy rotorů a následně je přiřaďte k jejich osám rotace.

vodorovná osa

svislá osa

4. Rozdělte se do 4 skupin. Každá skupina vytvoří prezentaci zaměřenou
na vybraný rotor VTE, ve které zdůrazní princip vybraného rotoru, jeho
výhody a nevýhody, několik příkladů použití tohoto typu rotoru ve světě
(případně i v ČR) a pokusí se do prezentace vložit i video zachycující funkci
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daného rotoru. Pokud naleznete nějaké zajímavosti týkající se tématu, vložte je
do prezentace též. Po dokončení každá skupina svoji prezentaci představí
ostatním spolužákům.
Žáci, kteří svoji práci nebudou zrovna prezentovat, si zapíší následující
informace týkající se „jejich“ rotoru i rotorů právě prezentovaných:
a. typ rotoru,
b. výhody,
c. nevýhody.
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9.6 Pracovní list – Exkurze k VTE Protivanov II
V rámci výuky o VTE se žáci též seznámí přímo s VTE v jejich okolí. Ověří si tak získané
znalosti a dovednosti a zároveň se mnoha novým znalostem a dovednostem naučí
při plnění úkolů a zodpovídání otázek v průběhu exkurze.
V našem případě by se exkurze konala k VTE poblíž obce Protivanov na Prostějovsku
a probíhala by přibližně 3 vyučovací hodiny.
Regionální mapu, se kterou žáci v průběhu exkurze pracují, naleznete v Příloze č. 7.
Po vypracování předešlých úkolů a zodpovězení předešlých otázek, které
se týkaly VTE, si společně zajdeme prohlédnout VTE nacházející se v našem okolí.
V průběhu exkurze budete opět plnit několik úkolů, při kterých se naučíte měřit
výšku VTE a průměr rotoru VTE pomocí 1,5 m dlouhé tyče a pásma, pracovat
s kompasem, hlukoměrem a regionální mapou a zároveň si zopakujete práci
s anemometrem. Nezapomeňte, že některé odpovědi najdete i na informační tabuli
u VTE.
1. Uveďte přesný typ VTE, u které se nacházíte. Uveďte také název lokality.
REpower MD77, Protivanov II……………………………………………………….
2. Jaký je výkon VTE? Jaký je celkový výkon VTE instalovaných v dané lokalitě?
1,5 MW, celkový výkon je 3 MW…………………………………………………….
3. Jaký typ rotoru a stožáru VTE využívá?
Třílistou vrtuli, ocelový tubusový stožár…………………………..………………….
4. S použitím pásma a tyče o délce 1,5 metru proveďte měření výšky stožáru
a průměru rotoru VTE.
Výška stožáru:…100 m………...…………………...………………………………
Průměr rotoru:…77 m………………………………………………………………
5. Zakreslete do regionální mapy polohu VTE, u které se nacházíte. V jakém
směru od nejbližších obcí se VTE nachází?
od obce Protivanov – východně………………………………………………………
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od obce Malé Hradisko – jihozápadně………………………………………………..
od obce Repechy – severozápadně……………………………………………………
6. Zjistěte počet otáček rotoru VTE za časové období 1 min. Zjišťování proveďte
alespoň 3x s rozestupy 10 min, hodnoty zapište do níže uvedené tabulky
a následně vypočtěte průměrný počet otáček rotoru VTE.
Měření

Počet otáček rotoru za 1 min

1.

24

2.

22

3.

20

Výpočet: (24 + 22 + 20) / 3 = 66 / 3 = 22…………………………………………….
7. Proveďte měření rychlosti větru pomocí anemometru ve výšce 2 m. Měření
opakujte alespoň 5x v časových rozestupech 10 min a zjištěné hodnoty zaneste
do tabulky v m/s a následně je přepočtěte i na km/h. Jaký výpočet jste použili?
Měření

Rychlost větru
m/s

km/h

1.

3,5

12,6

2.

5,2

18,72

3.

4,8

17,28

4.

4,6

16,56

5.

6,1

21,96

Výpočet: 3,6 x m/s = km/h……………………………………………………………
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8. Vypočtěte z výše uvedených hodnot v tabulce průměrnou rychlost větru v dané
lokalitě a uveďte ji v m/s i v km/h se zaokrouhlením na 2 desetinná místa.
4,84 m/s, 17,42 km/h………………………………………………………………….
9. Zjistěte směr větru, který aktuálně vane na rotor VTE, přičemž ho stejně jako
u měření rychlosti větru opakujte alespoň 5x, abyste zjistili převládající směr
větru. Svá zjištění zakreslete do regionální mapy. Jaké pomůcky jste
při zjišťování směru větru použili?
kompas, praporek (sáček, kapesník, …)………………………………………………
10. Nyní proveďte přímo pod rotorem VTE měření hluku produkovaného VTE.
Při měření použijte hlukoměr a zjištěnou hodnotu zapište do následující
tabulky. Poté odstupte od VTE do takové vzdálenosti, abyste ji neslyšeli
a změřte hluk vydávaný člověkem při šepotu a hlasitém hovoru. Co vyplývá
z porovnání hluku produkovaného VTE a hluku produkovaného člověkem
při šepotu a hlasitém hovoru?
Měření hluku (..dB..)
VTE

šepot

hlasitá řeč

55

30

60

Verdikt: nejtišší je člověk při šepotu a naopak nejhlučnější je člověk při hlasitém
hovoru.

Hluk

produkovaný

VTE

se

hlasité

řeči

člověka

velmi

blíží………………………………………………………………………………………..
Jaká je jednotka hluku? Název jednotky včetně její značky zapište níže. Samotnou
značku poté doplňte i do výše uvedené tabulky.
dB – decibely……………………………………………………………………………...
Po návratu z exkurze do školy učitel žákům pustí na dataprojektoru krátké výukové
video Vzhůru k větrným elektrárnám, jež zachycuje základní údaje o VTE.
S jeho pomocí si žáci tyto údaje získané v průběhu projektové výuky zopakují.
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Nyní se na dataprojektoru podívejte na video, s jehož pomocí si zopakujete
základní údaje o VTE.
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Závěr
Diplomová práce na téma „Větrné elektrárny a využití energie větru“
je zaměřena na problematiku uplatnění OZE, zvláště pak energie větrné a větrných
elektráren ve výuce obecně technického předmětu na 2. stupni základní školy.
V teoretické části práce byly stručně vymezeny důležité činnosti učitele
a procesy, které jsou klíčovou součástí procesu plánování a realizace výuky zvoleného
tématu učitelem.
V úvodu je pozornost zaměřena na vybrané kurikulární dokumenty, jež jsou
určující pro přípravu a realizaci uvedené výuky a zároveň jsou východiskem procesu
transformace obsahu vzdělávání na učivo. V práci jsou vymezeny základní pojmy
důležité pro výuku zejména v technicky zaměřených předmětech (technika, technické
vědy, technická výchova, technické vzdělávání). Dále jsou v této části přiblíženy
výukové metody a prostředky vhodné k využití při výuce o větrné energii a VTE.
V aplikační části práce je nejprve provedena analýza vybraných vzdělávacích
oblastí Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání vymezujících oblasti
vzdělávání důležité pro téma diplomové práce, tj. OZE a VTE. Na tuto analýzu
navazuje poznatková báze tématu VTE jako součást problematiky OZE. Tato báze
spolu s aplikací poznatků teoretické části práce vyústila do autorova návrhu pojetí
výuky o VTE.
Věnujeme se zde pojmu vítr (způsobům měření jeho síly, metodám určování větrného
potenciálu, celkovému větrnému potenciálu našeho státu a jednotlivých krajů
a budoucnosti větrné energie v ČR) a dále vymezení hlavních konstrukčních částí VTE
včetně popisu jednotlivých typů těchto prvků i s jejich případnými nevýhodami.
Poslední úsek aplikační části práce obsahuje návrh projektové výuky zaměřené na OZE,
větrnou energii a VTE. V rámci její realizace je plánováno, že žáci budou využívat
především pracovní listy, jež jsou navázány na výše uvedený text o větru a VTE. Ten
v daném případě slouží jako pracovní text pro žáky v rámci průběhu řešení projektu.
Mimo to je v souvislosti s projektem plánováno využití výukového videa a realizace
exkurze k VTE v okolí.
Tato práce může posloužit jako jeden z návodů pro učitele technických
a přírodovědných oborů k výuce o OZE, v tomto případě s výrazným zaměřením
na energii větru a VTE.
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Příloha č. 1 – Systém v současnosti platných
kurikulárních dokumentů

Obr. 1 Systém kurikulárních dokumentů (15, s. 9)
Význam jednotlivých zkratek použitých v tomto schématu je následující:


RVP PV – RVP pro předškolní vzdělávání,



RVP ZV příloha RVP ZV-LMP – RVP pro základní vzdělávání a příloha RVP
pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním
postižením,



RVP GV – RVP pro gymnaziální vzdělávání,



RVP SOV – RVP pro střední odborné vzdělávání,



Ostatní RVP – RVP, jež jsou mimo výše uvedených vymezeny i školským
zákonem – RVP pro základní umělecké vzdělávání, RVP pro jazykové
vzdělávání a další.
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Příloha č. 2 – Beaufortova stupnice síly větru
Stupeň

Rozsah

Slovem

Projev

Nultý stupeň

0-0,2 m/s
pod 1 km/h

Bezvětří

Kouř stoupá svisle vzhůru

První stupeň

0,3–1,5 m/s
1–5 km/h

Vánek

Kouř už nestoupá úplně svisle, korouhev
nereaguje

Druhý stupeň

1,6–3,3 m/s
6–11 km/h

Slabý vítr

Vítr je cítit ve tváři, listí šelestí, korouhev se
pohybuje

Třetí stupeň

3,4–5,4 m/s
12–19 km/h

Mírný vítr

Listy a větvičky v pohybu, vítr napíná prapory

Čtvrtý stupeň

5,5–7,9 m/s
20–28 km/h

Dosti čerstvý
vítr

Vítr zvedá prach a papíry, pohybuje větvičkami a
slabšími větvemi

Pátý stupeň

8–10,7 m/s
29–38 km/h

Čerstvý vítr

Hýbe listnatými keři, malé stromky se ohýbají

Šestý stupeň

10,8–13,8
m/s
39–49 km/h

Silný vítr

Pohybuje silnějšími větvemi, používání deštníků
se stává nesnadné

Sedmý stupeň

13,9–17,1
m/s
50–61 km/h

Prudký vítr

Pohybuje celými stromy, chůze proti větru
obtížná

Osmý stupeň

17,2–20,7
m/s
62–74 km/h

Bouřlivý vítr

Láme větve, vzpřímená chůze proti větru je již
nemožná

Devátý stupeň

20,8–24,4
m/s
75–88 km/h

Vichřice

Menší škody na stavbách

Desátý stupeň

24,5–28,4
m/s
89–102
km/h

Silná vichřice

Na pevnině se vyskytuje zřídka, vyvrací stromy a
ničí domy

Jedenáctý
stupeň

28,5–32,6
m/s
103–117
km/h

Mohutná
vichřice

Rozsáhlé zpustošení plochy

Dvanáctý
stupeň

nad 32,7
m/s
nad 118
km/h

Orkán

Ničivé účinky

Tab. 1: Beaufortova stupnice síly větru (34)
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Příloha č. 3 – Seznam větrných elektráren v ČR
Lokalita

Výrobce

Typ
elektráren

Výkon
(kW)

Počet

Celkový
výkon

Instalace

Hostýn

Vestas

V 27-225

225

1

225

1993

Velká Kraš

Vestas

V 29-225

225

1

225

1994

Ostružná

Vestas

V 39-500

500

6

3000

1994

Mravenečník

Energowars+

220+315+630

3

1170

1993-1996

WindWorld
Boží Dar - Neklid

Energovars

EWT-315

315

1

315

2001

Protivanov I

Fuhrlander

FL-100

100

1

100

2002

Jindřichovice pod Smrkem

Enercon

E-40

600

2

1200

2003

Nová Ves v Horách I

Repower

MD77

1500

1

1500

2003

Nová Ves v Horách II

Repower

MD77

1500

1

1500

2004

Mladoňov

Tacke

TW 500

500

1

500

2004

Loučná

DeWind

D4

600

3

1800

2004

Vítkov (Lysý Vrch u

Tacke

TW 500

500

5+0,6

3100

2004

Čižebná - Nový Kostel I

Vítkovice

VE 315/2

315

1

315

2006

Čižebná - Nový Kostel II

Tacke

TW 500

500

3

1500

2006

Potštát

Bonus

150

4

600

2005,2009,

Albrechtic)

2011
Protivanov II

Repower

MD77

1500

2

3000

2005

Břežany

Vestas

V52

850

5

4250

2005

Hraničné Petrovice I

Vestas

V52

850

1

850

2005

Hraničné Petrovice II

Nordex

N54

850

1

850

2005

Petrovice

Enercon

E-70

2000

2

4000

2005,2007

Žipotín-Gruna-Solitary

DeWind

D4

600

2

1200

2006

Nové Město - Vrch Tří pánů

Enercon

E-70

2000

3

6000

2006

Pavlov

Vestas

V90

2000

2

4000

2006

Pohledy u Svitav

Fuhrlander

FL 250

250

3

750

2004,2006

Anenská Studánka

Fuhrlander

FL 250

250

2

500

2006

Rusová-Podmíleská výšina

Nordex

N80

2500

3

7500

2006

Drahany

Vestas

V90

2000

1

2000

2006

Pavlov II

Vestas

V52

850

2

1700

2006
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Lokalita

Výrobce

Typ
elektráren

Výkon
(kW)

Počet

Celkový
výkon

Instalace

Boží Dar II- Neklid

Enercon

E-33

330

2

660

2006

Veselí u Oder

Vestas

V90

2000

2

4000

2007

Gruna- Žipotín

DeWind

D8

2000

2

4000

2007

Stará Libavá -

Enercon

E-70

2000

1

2000

2007

Enercon

E- 82

2000

21

42000

2007

Mníšek,Klíny

Enercon

E-70

2000

2

4000

2007

Klíny

Enercon

E-70

2000

1

2000

2007

Brodek u Konice

DeWind

D4

600

2

1200

2007

Kámen

Vestas

V90

2000

1

2000

2008

Pchery

WinWind

WWD-3

3000

2

6000

2008

Maletín

Vestas

V90

2000

1

2000

2008

Lipná

Vestas

V90

2000

1

2000

2008

Anenská Studánka II

DeWind

D6

1250

4

5000

2008

TrojmezíA

Vestas

V42

600

2

1200

2008

TrojmezíB

Vestas

V63

1500

1

1500

2008

Bantice

Vestas

V90

2000

1

2000

2008

Hora Svatého Šebestiána

Nordex

S70

1500

3

4500

2008

Strážní Vrch v Nové Vsi v

Repower

MM92

2050

4

8200

2008

Horní Částkov

Vestas

V90

2000

2

4000

2009

Janov

Wikov

W2000spg

2000

2

4000

2009

Horní Loděnice - Lipina

Vestas

V90

2000

9

18000

2009

Ostrý Kámen

DeWind

D6

1250

3

3750

2009

Věžnice

Repower

MM92

2050

2

4100

2009

Tulešice

Vestas

V90

2000

1

2000

2009

Mlýnský vrch, Krásná u Aše

Vestas

V90

2000

4

8000

2009

Horní Částkov II

Vestas

V90

2000

2

4000

2010

Boží dar III

Enercon

E48

800

1

800

2010

Jinřichovice-Stará

Enercon

E82

2300

4

9200

2010

Vrbice

Enercon

E82

2300

2

4600

2010

Habartice u Krupky

Repower

MM92

2050

2

4100

2010

Rejchartice(Norberčany)
Kryštofovy HamryPřísečnice

Horách
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Lokalita

Výrobce

Typ
elektráren

Výkon
(kW)

Počet

Celkový
výkon

Instalace

Rozstání

Vestas

V100

1800

1

1800

2011

Hranice u Aše

Vestas

V90

2000

2

4000

2012

Horní Řasnice

Vestas

V100

1800

1

1800

2012

Tabulka aktuálních instalací VTE v ČR (upraveno dle 55)

107

Příloha č. 4 – Větrná mapa ČR

Obr. 8 Větrná mapa ČR (40)
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Příloha č. 5 – Geografická mapa Evropy
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Příloha č. 6 – Geografická mapa ČR
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Příloha č. 7 – Geografické mapy krajů ČR (57)

111

112

113

114

115

116

117

118
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Příloha č. 8 – Geografická mapa – Protivanov (57)
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