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HLAVNÍ TÉMA: Energie z obnovitelných zdrojů 

DALŠÍ TÉMATA: Výroba elektřiny, přeměny energie 

 

ÚVOD 

Tuto exkurzi si užijí hlavně milovníci fyziky. Budeme zkoumat sílu vody a zjistíme, jak se 

její pomocí vyrábí elektrická energie. Vyzkoušíme jednoduchá vodní kola i složité turbíny  

a samozřejmě taky vlezeme do nejbližšího potoka. Především se ale podíváme pod hladinu 

Labe, do útrob malé vodní elektrárny. Seznámíme se s čistým způsobem, jak vyrobit elektřinu 

a po návratu do školy spočítáme, jak bychom ji mohli ušetřit.  

K výletu využijeme energii našeho těla – pojedeme totiž na kole. Všimněte si toho tvaru,  

a jeho otáčivého pohybu, bude nás provázet celou exkurzí. 
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1. PŘÍPRAVA VE ŠKOLE 

 

 

ROZVOD ELEKTŘINY 

Elektřinu ve škole potřebujeme každý den a když se její dodávka přeruší, bývá to důvod pro 

ředitelské volno. Zkoumali jste někdy, odkud k vám vede? Jděte po drátech a zkuste objevit 

místní transformátor. Nejprve však budete muset nastudovat něco o elektrickém napětí, abyste 

rozluštili, co znamená 22/0,4 kV. Až si to dáte dohromady, najděte na mapě elektrické vedení 

z vaší obce a sledujte jeho cestu k nejbližší rozvodně. Pak už bude potřeba mapa přenosové sítě 

pro celou ČR. Která elektrárna je vám nejblíž?  

 

VÝROBA ELEKTŘINY 

Z čeho se vyrábí elektřina v nejbližší elektrárně? Jaký je její výkon? Jaké jsou další možné 

zdroje? Kolik elektřiny a z kterého zdroje se ročně v ČR vyrobí? Až odpovíte na všechny tyto 

otázky, máte úvod za sebou. Pokud jste alespoň osmáci, mohli byste však ještě zjistit, jak se 

vlastně elektřina vyrábí. Nejprve se zaměřte na turbíny a na energii k jejich roztočení. Potom 

můžete zkoumat elektromagnetickou indukci. Stačí cívka, silný magnet a citlivý voltmetr. 

 

VODNÍ ELEKTRÁRNY V ČR 

Zjistěte, jaké máme v Česku vodní elektrárny. Porovnejte jejich výkon. Hledejte přečerpávací, 

na přehradách i na jezech. Když seženete i fotky, budete mít malého turistického průvodce. 

Kterou navštívíte jako první? 

 

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA 

Vaše cesta povede k malé vodní elektrárně na Labi. Zkuste dopředu zjistit, jak funguje. Něco 

už tušíte. Nějaké ty turbíny a energie, která je pomůže roztočit. Hledejte na YouTube nebo si 

pusťte seriál Já budu Einsteinem. 
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HRÁZ 

Jak připravit vodní tok na stavbu elektrárny? Chce to, aby měla voda stálý průtok a aby měla 

odkud padat. Takže postavíme hráz. Zkuste to na nejbližším potoce, je to zábava. Vytvořte 

malou nádrž a nechte z ní vodu odtékat jedinou propustí. Když si s sebou vezmete něco jako 

vodní kolo (dá se vyrobit třeba z korkové zátky a dřívek od nanuků), můžete vyzkoušet, jestli 

vaše voda dokáže něco roztočit. 

 

 

2. EXKURZE   

 

SPOJENÍ: Na kole po Labské cyklostezce z Litoměřic (3,7 km od cyklověže u nádraží)   

     

ROČNÍ OBDOBÍ: Od jara do podzimu   

 

ČASOVÁ NÁROČNOST: 2,5 hodiny    

   

VYBAVENÍ: Kolo, fotoaparát      

 

 

https://www.lavdis.cz/ Labsko-Vltavský dopravní informační systém 

www.pla.cz   Povodí Labe 

http://www.cechmve.cz/ Cech provozovatelů Malých vodních elektráren 

http://www.dolnolabskeelektrarny.cz Dolnolabské elektrárny 
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AKTIVITY BĚHEM EXKURZE  

 

 

LABSKÁ CYKLOSTEZKA 

Třeboutická elektrárna není daleko od Litoměřic, ale spojení není nic moc. Až na jednu 

výjimku. Vede tudy totiž jedna z nejdůležitějších cyklistických tras v Evropě. Připravte si kola 

a seznamte se s Labskou cyklostezkou. Odkud kam asi vede? Jak je dlouhá? Kam byste po ní 

dojeli z Litoměřic za jeden den? A co za týden? Že by inspirace na školní výlet? 

 

MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA TŘEBOUTICE 

A jsme tu. Zvenku je to nezajímavá betonová krabice. Vás ale čeká prohlídka vnitřního zařízení. 

Tak tedy hurá pod hladinu Labe! Úkol je jasný. Prozkoumat, co se dá a zblízka pochopit, jak se 

tu mění energie vody na elektřinu. 

 

TURBÍNA 

Srdce většiny elektráren je turbína. Je jich spousta druhů a každá se hodí jinam. Kdybyste chtěli 

mít elektrárničku na nejbližším potoce, použijete určitě jiný typ, než mají tady. Takže. Jaký typ 

turbíny tu mají? Čím je zvláštní? Jaký má výkon (porovnejte ho například s turbínou běžné 

větrné elektrárny)? Kolik jich tu je? 

 

ZDYMADLO A LODNÍ CESTA 

Labe není jen tak nějaká řeka, je to také důležitá vodní cesta. Když přijedete v červnu nebo  

v září, můžete pokračovat proti proudu až do Nučnic, přejet přívozem na levý břeh a vrátit se 

přes Počaply až ke zdymadlu v Českých Kopistech. Domluvte si prohlídku a ptejte se. Jak velké 

lodi tudy projedou, jak dlouho trvá napuštění plavební komory, a tak dále. 
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3. ČÍM NAVÁZAT 

 

 

DALŠÍ VODNÍ ELEKTRÁRNY V OKOLÍ 

V okolí Litoměřic není nouze o tekoucí vodu, a tedy ani o vodní elektrárny. Další dvě můžete 

navštívit u Doksan. Jedna je na velkém jezu Ohře, druhá na starém říčním rameni hned pod 

klášterem. Pokračovat můžete hned za rohem, v Brozanech. Pokud vás zajímají všechna ta 

kolečka a převody, zkuste taky nějaký starý vodní mlýn. Nejlepší určitě bude zajet do Zubrnic. 

 

SPOTŘEBA ELEKTŘINY U VÁS VE ŠKOLE 

Už něco víte o výrobě i cestách elektřiny. Zbývá, abyste se podívali na spotřebu. Je to projekt 

pro šikovné a pečlivé počtáře. 1. najděte všechny elektrické spotřebiče ve škole včetně světel  

a zapište si je do tabulky, 2. zjistěte a zapište jejich příkon (v kilowattech), 3. odhadněte, kolik 

hodin měsíčně jsou v provozu, 4. vynásobte příkon počtem hodin, 5. sečtěte všechny 

kilowatthodiny dohromady, 6. najděte aktuální cenu jedné kilowatthodiny, 7. vynásobte. Pak 

běžte za paní ekonomkou zkontrolovat účet za elektřinu za poslední měsíc. Trefili jste se?  

 

JAK UŠETŘIT 

Teď už víte, kolik „žerou“ vaše školní spotřebiče. Na trhu ale bývá velký výběr. Dají se koupit 

nějaké úspornější? To znamená stejná práce s nižším příkonem? Najděte je v e-shopech  

a spočítejte, kolik by škola mohla ušetřit. Za měsíc nebo třeba za rok. 
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