
1. úkol 

Prvním úkolem je posouzení možností a výběr 
druhu obnovitelné energie, která by byla 
vhodná pro to, abychom na našem tábořišti 
mohli vyrobit takové množství energie, které 
by rozsvítilo alespoň jednu žárovku. 

To se nám moc líbilo, protože nemáme na 
táboře elektrickou energii a nějaký levný 
ekologický zdroj na noční svícení by se nám 
hodil. 



1. úkol 

 

V této misi jsme se rozhodovali, jaký zdroj by byl pro 
nás ten nejvhodnější. 

 Vítr? 

 Pára? 

 Voda? 

 Slunce?  
„Jakékoliv přehrazení vodního toku je podle § 55 vodního zákona č. 
254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů  vodním dílem, k jehož 
zřízení je třeba stavební povolení ( § 15 cit. zák.). K zachycování 
povrchových vod s pomocí technického zařízení je třeba povolení k 
nakládání s vodami (§ 8 cit. zák.).“ 

Tábor leží v údolí NE 

Neekologické a technický náročné NE 

Stavební povolení podle zákona NE 

Tiché, snadné a pro nás přijatelné  ANO 



1. úkol 

Takže nakonec jsme se rozhodli pro fotovoltaický 
panel. 

 

Ze začátku nám to přišlo jako docela dobrý 
a jednoduchý nápad. 

Seženeme panel, zapojíme žárovky a bude... 

Vyhodnocení 1. mise MEA proběhlo v Objeváriu a 
my se umístili na 2. místě. 





2. úkol 

Druhým úkolem je vytvoření projektu 
energetického zdroje. Technický nákres, 
zasazení do prostředí, design, nutné 
úpravy prostředí...atp. 

Tuto misi jsme zpracovávali po skupinkách a 
zaměřili jsme se na: 
 Výhody a nevýhody 
 První projekt 

 Propočet, kolik nás to bude stát 

 Historie fotovoltaiky 



2. úkol 

Fotovoltaický systém je jednoduchý, spolehlivý a snadno 
se udržuje. 

Instalace fotovoltaických systémů zaručuje 
okamžitou úsporu nákladů na elektrickou energii. 

Instalace fotovoltaických systémů je dobrá investice, 
i když návratnost je delší než u ostatních zdrojů, což 
může některé odradit. 

Fotovoltaický systém může vytvářet energii pro izolované 
oblasti mnohem rychleji a levněji než budování 
infrastruktury pro dodávky elektřiny z rozvodné sítě. 

Přeměna sluneční energie v elektrickou je ekologicky čistá, 
neprodukující žádný toxický odpad, plyn, popílek ani hluk. 
Jeden kilowatt instalovaného výkonu fotovoltaického 
systému ušetří ročně přibližně 850kg emisí CO2. 



2. úkol 

Sluneční energie je navíc výhodný zdroj energie, 
protože Slunce svítí a svítit bude „pořád“. 

Fotovoltaický jev byl objeven roku 1839, první 
článek byl vyroben roku 1954, výroba je však 
velice náročná. 

Energii bychom využili na osvětlení stolů v 
jídelně, kde někdy sedíme dlouho do noci i s 
dětmi nebo pouze s vedoucími plánujeme program 
na další dny. 

Podle prvních odhadů by nás panel měl vyjít na 
5000,-Kč plus další elektronika potřebná k 
provozu. 



2. úkol 

Vyhodnocení 2. mise se konalo na karnevalu v 
domě pionýrů a my jsme vyhráli. 



3. úkol 

Třetím úkolem je obstarání součástek a dílů na 
sestavení energetického zdroje. 

 

V této misi jsme sehnali všechny součástky a 
chtěli menším členům oddílu názorně ukázat, jak 
to vlastně funguje, vše jim vysvětlit a nechat je 
dělat různé pokusy, aby si vše vyzkoušeli. 



3. úkol 

Jarda doma našel malý funkční model 
fotovoltaického panelu, takže jsme pokusy 
mohli dělat ještě bez našeho velkého, který 
jsme už měli objednaný spolu s regulátorem 
napětí, a čekali jsme než přijde. 

Nakonec výběr panelu nebyl tak snadný, jak jsme 
čekali. Když byl pěkně malý a snadno přenosný, tak 
měl malý výkon. Nakonec jsme vše našli a objednali. 

Už se těšíme na panel, regulátor a žárovky, jen 
ještě sehnat autobaterii. 



3. úkol 

Vše jsme nakonec sehnali a byli připraveni to 
vše vyzkoušet. 

 

Děti, i malé, kupodivu pokusy a výklad bavily 
a chtěli se dozvědět o tom více. 

Také jsme se dozvěděli, že není solární panel, 
jako solární panel. Nýbrž že jsou tři základní 
typy lišící se výrobou, účinností i určením. 



3. úkol 

Vyhodnocení 3. mise MEA se konalo v Hopsáriu 
a my se umístili na 1. místě. 



4. úkol 

Čtvrtým úkolem je vytvoření prostředí (hráz, 
stožár, atp), osazení a první zkouška. 

Jelikož žádnou stavbu dělat nemusíme, říkali 
jsme si, co v této misi, kromě zkoušky, budeme 
dělat. 
A nakonec vymysleli... 



4. úkol 

Rozhodli jsme se, že natočíme Ježčí grotesku o 
tom „Jak Ježci zkoušeli fotovoltaický článek“. 

První zkoušku jsme provedli v Budějovicích, 
protože na táboře byl ještě nedávno sníh. 



4. úkol 

Zkouška dopadla dobře, vše fungovalo, i 
groteska se povedla a my se už těšíme, až vše 
budeme moci osadit na našem tábořišti. 

Vyhodnocení 4. mise MEA proběhlo v budově 
e.onu, kam přijeli z plzeňské Techmánie a my 
vyhráli. 





5. úkol 

Úkolem 5. mise MEA je praktické vyzkoušení 
celého zařízení v měnících se podmínkách 
prostředí, ve kterém je osazen (proměnný 
vítr, sluneční intenzita, průtok vody v korytě 
potoka, atp.). Dále by měl následovat rozvod 
energie a její praktické využití. 

No konečně můžeme vyrazit na tábor a vše 
osadit, spojit a vyzkoušet „v terénu“. 



5. úkol 

Rozhodli jsme se, že cestu na tábor 
využijeme i jako brigádu, abychom potom na 
táboře měli méně práce. 

Jarda se dokonce domluvil s jedním elektrikářem, 
který nám to tam vše profesionálně zapojí, aby 
vše dobře fungovalo. 






