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POLARITA
M

oÏná jste trochu zakroutili hlavami nad názvem ãasopisu Tﬁetí pól. Hlavnû technikÛm asi zablikala ãerve-

ná kontrolka – pozor, nesmysl, existuje dipól, kvadrupól,

STŘÍPKY & TIPY
KDE VZNIKL INTERNET

moÏná oktupól – ale tﬁi póly? Tady nûco nehraje. KdyÏ jsme

Od 9. listopadu 2001 do 24. února 2002 je v Národním technickém muzeu

vybírali jméno pro nov˘ ãasopis, zpoãátku se nám to taky

v Praze otevﬁena nová v˘stava KdyÏ se energie stává hmotou. ZapÛjãil ji

nezdálo, ale pak jsme si ﬁekli, Ïe moÏná bude dobﬁe, kdyÏ

CERN – Evropské centrum jaderného v˘zkumu. Víte, Ïe právû v CERNu se

bude trochu provokativní. Napi‰te nám, jestli se vám nelíbí,

narodil World Wide Web? Víte, Ïe 150 metrÛ pod francouzsko-‰v˘carskou

navrhnûte jin˘ název. MÛÏeme uspoﬁádat soutûÏ, na zákla-

hranicí se skr˘vá obﬁí urychlovaã ãástic? Îe jeho detektory a mûﬁící zaﬁízení

dû které si pojmenujete svÛj ãasopis sami podle svého. Ale

pod zemí jsou tak citlivé, Ïe poznají, kdy v Alpách nad nimi pr‰í? A víte, Ïe

zpût k polaritû. Ono totiÏ skoro nic na svûtû nemá jen dvû

vûdci plánují posílat si ãástice k experimentÛm ze ·v˘carska do ¤íma pod

stránky, dva póly, dvû hlediska – nic není jen ãerné nebo

zemí? Víte, proã se ná‰ svût skládá pﬁeváÏnû jen ze hmoty, pﬁestoÏe pﬁi

jen bílé. Îivot i svût je mnohobarevn˘, polarita názorÛ a po-

elkém tﬁesku vznikla hmota i antihmota? Co by se stalo, kdyby neexistovaly

hledÛ na vûc je naopak velmi potﬁebná a uÏiteãná. Platí to

elektrony? V˘stava vám na mnoho otázek odpoví a je‰tû víc vám jich

jak ve fyzice tak i tﬁeba v politice. Obsah druhého ãísla ãaso-

zanechá v hlavû pro pﬁem˘‰lení…

pisu Tﬁetí pól je hodnû o jaderné energetice. Je tu druh˘ díl
ãlánku o vyhoﬁelém jaderném palivu, v˘roãí pana Fermiho,
kter˘ sestrojil první reaktor, je tu pozvánka na exkurzi k malému ‰kolnímu reaktoru Vrabec i recenze na poãítaãov˘ si-

TIP PRO VÁS
Národní technické muzeum, Kostelní 42, Praha 7, tel. 02/20399111,
otevﬁeno dennû kromû pondûlí od 9 do 17 hodin | www.ntm.cz.

mulátor Temelína. Jaderná energetika je téma jako stvoﬁené pro polemiky dvoupólového typu: je uÏiteãná! Je nebezpeãná! Je perspektivní! Je pﬁekonaná! Temelín ANO!
Temelín NE! Jako u v‰eho, i tady asi nejde pohled zjednodu‰it na dva protikladné póly. Napi‰te nám, co si o tom
myslíte vy, rádi to otiskneme. VyuÏijte tenhle ãasopis jako

CO DĚLÁ SÚRAO
Tahle divná zkratka patﬁí Správû úloÏi‰È radioaktivního odpadu. Na stranû 4

platformu pro multipolaritu.

se doãtete o pouÏitém jaderném palivu a o tom, jak by se z nûj dala získat

To vám pﬁeje
MARIE DUFKOVÁ

je‰tû dal‰í energie. Ale co kdyÏ se je rozhodneme pﬁece jen prohlásit za odpad? V ãasovém pﬁedstihu pﬁed tím, neÏ by byl problém aktuální, zaãíná pracovat SÚRAO na hledání místa pro trvalé úloÏi‰tû. Bojíte se, Ïe trvalé úloÏi‰tû
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radioaktivního odpadu by mohlo b˘t právû u vás za humny? A víte, Ïe uÏ tﬁi
úloÏi‰tû pro nízko a stﬁednû radioaktivní odpad u nás fungují a ãtvrté uÏ je
uzavﬁené? Nav‰tivte Informaãní centrum SÚRAO, které bylo otevﬁeno v ﬁíjnu
v Praze a nechte si v‰e zevrubnû vyloÏit.

polarita | stﬁípky a tipy
místo, kde se rodí budoucnost

TIP PRO VÁS
Informaãní centrum SÚRAO, DláÏdûná 6, Praha1, objednat se mÛÏete

vyhoﬁelé jaderné palivo
není vrabec jako vrabec
‰kola pﬁeÏití
astronomická událost století?
rozhovor se salmou hayek
sci-fi | komix – batman
jak vyhrát pomocí fyziky v˘let
v˘roãí – enrico fermi
recenze
ãe‰tí studenti v zahraniãí

na tel. ãísle 02/21421511 | www.surao.cz.
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Takhle vypadá zevnitř největší tokamak
světa JET v Culhamu u Oxfordu.

místo, kde se rodí budoucnost
Takových míst je po světě spousta, ale málokdo o nich ví. A pokud už ano, většinou přesně netuší, jak takové tvoření budoucnosti probíhá. Ta místa jsou vědecké výzkumné ústavy a aby se veřejnost dozvěděla, co se
v nich vlastně děje, pořádají se tu jednou do roka dny otevřených dveří.
sobotu 31. bﬁezna se mûly otevﬁít brá-

TOKAMAK A STELARÁTOR

ny Max Planckova fyzikálního institutu

V sobotu ráno jsem se metrem a autobu-

V

JAK NAPODOBIT SLUNCE?

v Garchingu, mûstu nedaleko Mnichova.

sem pﬁesunula k Max Planckovû institutu.

ProtoÏe mû zajímal jak Mnichov, tak fyzika,

Exkurzi jsem zaãala úãastí na pﬁedná‰ce

neváhala jsem a vyrazila.

o termojaderné fúzi, procesu sluãování ato-

Po pﬁíjezdu noãním vlakem a ubytování

mÛ, kter˘ by se mohl stát budoucím zdro-

v pﬁíjemném Jugendherbergu jsem si pátek

jem energie pro Zemi. Zde v Garchingu se

vyhradila na prohlídku mûsta. Centrem

snaÏí tento proces uskuteãnit na tokamaku

Mnichova vedou pﬁíjemnû ‰iroké ulice bo-

Asdex a stelarátoru Wendelstein. Tokamak

hatû obloÏené obchody a nûjakou tou kul-

je zaﬁízení, ve kterém v horkém plazmatu

turní památkou. Prohlédla jsem si novogo-

(ionizovaném plynu) mÛÏe probíhat sluão-

tickou radnici i s jednající radou, ka‰nu, nû-

vání atomÛ. Tvoﬁí ho nádoba ve tvaru

kolik umûleck˘ch dûl pﬁímo na ulici (druh˘

„pneumatiky“ a plazma v ní udrÏuje magne-

den veãer pﬁibyla k bronzovému divoãákovi

tické pole obﬁích cívek. Zatímco tokamak

i Ïivá socha – na bílo obarvená sleãna)

mÛÏe ve sv˘ch útrobách zaÏehnout fúzi jen

a chrám Panny Marie, jehoÏ dvû vûÏe jsou

na krátk˘ okamÏik, stelarátor je schopen

známou dominantou Mnichova.

pracovat neustále. Tento podivn˘ název

Na ostrovû v ﬁece Isar stojí Nûmecké mu-

patﬁí je‰tû podivnûj‰í aparatuﬁe. Zatímco

zeum techniky. Pod pﬁedstavou PraÏského

tokamak má celkem pravideln˘ tvar, mag-

Národního technického muzea jsem ve‰la

netické cívky stelarátoru jsou bláznivû po-

dovnitﬁ, aniÏ bych tu‰ila, co mû tam vlastnû

kroucené. âlovûk se aÏ musí divit, jak se

ãeká. Na celkem 46 000 metrech ãtvereãních

vûdcÛm takov˘to tvar podaﬁilo objevit a jak

naleznete automobily, lodû, ponorky i turbí-

dosáhli toho, Ïe to doopravdy funguje.

ny, prÛﬁez raketoplánem a modely druÏic

ProtoÏe palivem pro termonukleární reak-

zrovna tak jako v˘voj tisku ãi v˘roby látek,

tor je vodík, je moÏná stelarátor Wendelste-

v˘stavu o ekologii nebo kopii jeskynû

in prototypem elektrárny budoucnosti.

v Lascaux. Velikou pﬁedností tohoto muzea

Potﬁebujeme jen dostat nûkolik lehk˘ch jader, tﬁeba vodíku nebo deuteria, dostateãnû blízko k sobû, aby pﬁekonala odpudivou elektrostatickou sílu a slouãila se. K tomu „staãí“ vyrobit plasma – smûs hol˘ch
atomov˘ch jader a elektronÛ o teplotû nûkolik desítek aÏ stovek milionÛ stupÀÛ. Ve svûtû (i v âechách) se zkou‰ejí dva zpÛsoby:
1 ] magnetické udrÏení plasmatu v zaﬁízeních typu Tokamak a jeho
ohﬁev buì elektrick˘m proudem tekoucím plasmatem, neutrálními
svazky atomÛ vstﬁikovan˘mi do komory Tokamaku s vysokou energií nebo ohﬁev vysokofrekvenãními vlnami.
2 ] inerciální udrÏení plasmatu v malinkém objemu, na kter˘ se soustﬁeìují silné paprsky laseru. Vysokov˘konné pulsy laserového
svûtla bûhem 2 nanosekund v milimetrové kapsli s deuteriem
zapálí fúzní reakci. Tuto metodu zkou‰í také Ústav fyziky plasmatu
AV âR na zaﬁízení zvaném Asterix.
V nûkterém z pﬁí‰tích ãísel se k fúzi vrátíme a probereme ji zevrubnûji.
Mimochodem, víte, Ïe v plasmové kouli s vysokofrekvenãním v˘bojem, která b˘vá dekorací na diskotékách, je vlastnû ﬁídké a studené
plasma s teplotou elektronÛ kolem 23 000 stupÀÛ Celsia?

Max PlanckÛv institut toho obsahuje sa-

je, Ïe si na spoustu vûcí mÛÏete sáhnout, zku-

mozﬁejmû mnohem víc, ale na to uÏ se jeì-

sit si fyzikální experiment a zjistit, Ïe to do-

te podívat sami.

opravdy funguje tak, jak nás uãili ve ‰kole.

EDITA

Jedno takové místo, kde se rodí budoucnost, máte mnohem blíÏ – ãesk˘
Ústav fyziky plasmatu AV âR v Praze. Na v˘sledcích experimentÛ zdej‰ího
maliãkého tokamaku Castor napﬁ. závisí prÛbûhy pokusÛ na JETu.
Více informací na www.fzu.cas.cz.
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Stránka 4

Přísné zkoušky odolnosti kontajnerů zahrnují
např. i náraz vlaku v plné rychlosti.

[ v y h o ř e l é

j a d e r n é

p a l i v o

I I . ]

proč je radioaktivní?
V mediích se dnes často vyskytuje tvrzení, že nikdo neví co s jaderným odpadem. To ovšem není
pravda. Některá řešení jsou již dlouhou dobu známa a jsou země, které se pro ně již rozhodly.

J

edním z nich je uloÏení jaderného odpadu do

POLOČAS ROZPADU

provûﬁeného a stabilního Ïulového masivu

Roãnû se v reaktoru mûní jedna ãtvrtina palivo-

atomy. PokaÏdé mohou vzniknout jiné, ale vÏdy

a jeho odizolování na potﬁebnou dobu od Ïivot-

v˘ch ãlánkÛ, z toho tedy vypl˘vá, Ïe neÏ na dan˘

platí, Ïe souãet jejich hmotností je roven hmot-

ního prostﬁedí pomocí inÏen˘rsk˘ch bariér. Tato

ãlánek pﬁijde ﬁada, uplynou ãtyﬁi roky. Pﬁed vloÏe-

nosti uranu sníÏené o 2 aÏ 3 neutrony, které se pﬁi

cesta se zdá nejjednodu‰‰í a je také dostateãnû

ním do reaktoru bylo palivo ve formû oxidu ura-

‰tûpení také uvolÀují a které vlastnû umoÏÀují

bezpeãná a provûﬁená.

nu ménû radioaktivní neÏ pÛvodní uranová ruda,

udrÏení ‰tûpné ﬁetûzové reakce. Vzniklé ‰tûpné

Jinou – komplikovanûj‰í – cestou je palivo

co se s ním tedy za ty ãtyﬁi roky stalo? Pﬁedev‰ím

produkty jsou pﬁeváÏnû nestabilní. Hlavní pﬁíãi-

pﬁepracovávat. I na tuto cestu se nûkteré zemû

celé ãtyﬁi roky docházelo ke ‰tûpení izotopu ura-

nou této nestability je to, Ïe v pÛvodním jádru

vydaly. Bûhem pﬁepracování paliva se odsepa-

nu 235. JestliÏe byla v reaktoru na poãátku 4 %

uranu pﬁipadá na jeden proton 2,55 neutronu,

ruje nevyhoﬁel˘ uran a vzniklé plutonium a ty

tohoto izotopu, na konci jeho produktivního

zatímco u vût‰iny lehãích atomÛ je tento pomûr

jsou pak znovu pouÏity jako palivo pro jadern˘

Ïivota je ho jen 1 %, pﬁiãemÏ z pÛvodních 96 %

niÏ‰í. Atomy vzniklé ‰tûpením mají tedy pﬁebytek

reaktor. Zbyl˘ radioaktivní materiál je tedy zre-

izotopu 238 se zhruba s 95 % nic nedûje. ZÛstane

neutronÛ, na rozdíl od sv˘ch stabilních kolegÛ,

dukován na dvacetinu pÛvodního objemu.

nám tedy 2 % + 95 % = 97 % nevyhoﬁelého pali-

a musejí se jich nûjak zbavit. V nûkter˘ch pﬁípa-

Stále v‰ak je nutná jeho izolace od Ïivotního

va, které je jen mírnû radioaktivní. Kam se ale po-

dech pﬁímo emitují neutrony, ale v pﬁeváÏné vût-

prostﬁedí na desetitisíce let.

dûla zbylá 3 % uranu?

‰inû vysílají beta záﬁení. Pﬁi tomto procesu se je-

Z kaÏdého aktu ‰tûpení vznikají dva nové men‰í

den z neutronÛ v jádﬁe pﬁemûÀuje na proton.
Postarat se musíme nejen o vyhořelé palivo, ale i o nízko
a středně aktivní odpady. Toto je jejich úložiště v Dukovanech.

Tyto atomy mají také nadbytek energie, kterého
se ãasto zbavují gama záﬁením. ·tûpné produkty
jsou tedy jednou z nejvíce aktivních ãástí paliva,
jejich poloãas rozpadu je ale takov˘, Ïe se stávají
ne‰kodn˘mi za 800 aÏ 1000 let. Proã tedy musíme
vyhoﬁelé jaderné palivo izolovat na desetitisíce
let od Ïivotního prostﬁedí?
Kromû ‰tûpn˘ch produktÛ obsahuje vyhoﬁelé
palivo je‰tû radioaktivní atomy vzniklé aktivací.
Jedná se o proces, pﬁi kterém pÛvodnû stabilní
atom je zasaÏen nûkter˘m z fotonÛ, které doprovází ‰tûpnou reakci nebo pﬁímo neutronem a po
zásahu se stává radioaktivním. Takovéto atomy
mají vût‰inou poloãasy rozpadu obdobné jako
‰tûpné produkty, ale je jich daleko ménû, takÏe
ne‰kodn˘mi se stávají taktéÏ za 500 aÏ 1000 let.
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Přepracovací závod La Hague ve Francii. Vodní nádrž pro použité palivové články %
a hala n, pod jejíž podlahou odpočívají kontejnery s odpadem.

TakÏe kvÛli této druhé sloÏce také nevzniká po-

dokonce minoritní aktinidy nelze takto likvido-

pﬁi které se neuvolÀují dva nebo tﬁi neutrony, ale

tﬁeba dlouhodobého skladování.

vat. Naproti tomu transmutaãní reaktor díky své

rovnou dvû aÏ tﬁi desítky neutronÛ.

Je zde ale je‰tû tﬁetí ãást vyhoﬁelého paliva, kte-

odli‰né konstrukci jejich likvidaci umoÏÀuje.

Vhodn˘ zdroj uÏ bychom tedy mûli, ale jaké

rá je radioaktivní. Jsou to atomy, které vzniknou

Nejvût‰ím rozdílem mezi bûÏn˘m reaktorem

zachycením neutronu v uranovém jádru. Touto

a transmutorem spoãívá v tom, Ïe v takovémto

dy a plutonium, ale palivo bude v trochu jiné

reakcí postupnû vznikají nové druhy atomÛ, napﬁí-

speciálním reaktoru se ‰tûpná ﬁetûzová reakce

formû neÏ jsme z klasick˘ch reaktorÛ zvyklí.

klad plutonium, americium a curium. Tyto novû

sama neudrÏuje. K provozu takovéhoto reaktoru

Bude totiÏ tekuté! V‰echny látky v palivu budou

vzniklé atomy emitují celkem ne‰kodné alfa záﬁe-

potﬁebujeme nûjak˘ vnûj‰í zdroj neutronÛ, kter˘

ve formû rozpu‰tûn˘ch fluoridov˘ch solí, které

ní, ale mají pomûrnû dlouhé poloãasy rozpadu,

bude ‰tûpnou reakci neustále udrÏovat v chodu.

budou cirkulovat reaktorem a pﬁi jakémkoliv

v nûkter˘ch pﬁípadech aÏ nûkolik miliónÛ let.

Tímto ﬁe‰ením vlastnû získáme velice stabilní

problému se prostû jenom vypustí do sbûrn˘ch

A navíc produkují ãasto dal‰í radioaktivní atom,

a bezpeãn˘ reaktor, kter˘ lze zastavit pouh˘m

nádrÏí pod reaktorem, které budou chlazené

kter˘ se dále rozpadá. Tímto zpÛsobem vzniká

vypnutím vnûj‰ího zdroje neutronÛ. Otázkou,

a nebudou umoÏÀovat pokraãování reakce.

celá rozpadová ﬁada radioaktivních atomÛ. Zde je

která se dnes ﬁe‰í, je právû zpÛsob, jak zkonstru-

Budeme tedy likvidovat nejnebezpeãnûj‰í sloÏku

ten zakopan˘ pes. Díky této sloÏce je vyhoﬁelé pa-

ovat dostateãnû v˘konn˘ a stabilní zdroj neutro-

pouÏitého jaderného paliva a je‰tû pﬁitom vyrábût

livo radioaktivní desetitisíce aÏ statisíce let.

nÛ. Jedno z ﬁe‰ení, které se nabídlo po skonãení

elektﬁinu a to v‰e ve velice bezpeãném reaktoru.

hvûzdn˘ch válek mezi USA a b˘val˘m Sovûtsk˘m

A kdyÏ uÏ nebudeme mít plutonium a minoritní ak-

CO S NÍM?

svazem, je vyuÏití velice v˘konn˘ch urychlovaãÛ

tinidy, tak mÛÏeme pouÏít jako palivo thorium, kte-

V na‰í republice se vyhoﬁelé jaderné palivo zatím

protonÛ v kombinaci s olovûn˘m terãem. Tak-

rého je na svûtû veliká zásoba. TakÏe do doby neÏ

ponechává v meziskladu a koneãné rozhodnutí –

zvaná protonová dûla, která mûla kdysi likvido-

jiní odborníci ovládnou jadernou fúzi, budeme mít

co s ním – se odkládá. Není to ov‰em z dÛvodu ne-

vat satelity, mohou dnes zpÛsobit tﬁí‰tûní atomÛ

v záloze je‰tû jeden ãist˘ a bezpeãn˘ zdroj energie.

znalosti, ale naopak se ãeká na v˘sledky aktuálních

olova pomocí takzvané spalaãní (tﬁí‰tivé) reakce,

bude vhodné palivo? Budou to minoritní aktini-

JI¤Í K¤EPEL

studií o moÏnosti transmutace jaderného odpadu.
Zmínili jsme tﬁi sloÏky pﬁispívající k radioaktivitû

REAKTOR PRO TRANSMUTACI RADIOAKTIVNÍHO ODPADU

paliva. Dvû z nich se stávají ne‰kodn˘mi do 1000
let, tﬁetí sloÏka v‰ak aÏ za desetitisíce let. Pokud bu-

1] Reaktorová nádoba – zcela uzavírá aktivní zónu a zamezuje úniku paliva pﬁi prasknutí
potrubí.

deme palivo pﬁepracovávat, zbavíme se uranu
a plutonia. Co kdyby se nám ale podaﬁilo zlikvido-

3

vat i ostatní transurany, nejen plutonium? Na v˘-

2] Reflektor – grafit.

voji jedné z moÏn˘ch metod se podílí právû âeská

4

3] âerpadla a tepelné v˘mûníky – Jsou blízko blanketu ve stejné reaktorové nádobû
a pﬁedávají tepelnou energii paliva do dal‰ího
chladicího okruhu.

republika. K vyﬁe‰ení by mûly v budoucnu slouÏit
takzvané transmutaãní reaktory.
3

TŘETÍ CESTA
TRANSMUTAČNÍ REAKTORY

4] Svazek protonÛ – Svazek je smûﬁován na
centrální terãík.

Plutonium a ostatní transurany jsou vlastnû ‰tû-

5

6

pitelné atomy, lze je tedy zlikvidovat roz‰tûpe-

5] Terãík – roztavené olovo.

ním a je‰tû pﬁitom získat energii. BûÏn˘ typ ve
svûtû pouÏívan˘ch reaktorÛ v‰ak z fyzikálních

6] Blanket (aktivní zóna) – Grafitové bloky
s kanálky pro prÛchod roztaven˘ch solí.

7
1

a bezpeãnostních dÛvodÛ umoÏÀuje spalování
jen omezeného mnoÏství plutonia vzniklého
z pﬁepracování. Vût‰í mnoÏství plutonia nebo

2

7] Tekuté palivo – Roztavené soli obsahující
palivo cirkulujicí grafitov˘m moderátorem.

5
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není vrabec jako vrabec
Ať jste příznivcem jaderné energetiky nebo naopak jejím odpůrcem, vězte, že Česká republika (a dříve
Československo) má dlouhou tradici ve využívání jaderné energie. Již po dobu 10 let je součástí českého
jaderného programu školní jaderný reaktor Vrabec přispívající k výchově nových jaderných inženýrů.
Vrabec polní

sluhou reaktoru a palivem, ve kterém dochází

Vybavení a konstrukce reaktoru umoÏÀuje

k ﬁetûzové jaderné reakci, jsou ve svislém smû-

provedení celé ﬁady neutronovû fyzikálních

ru jen 3 metry vody, které pÛsobí jako biologic-

experimentÛ. MoÏnost mûnit geometrii

ké stínûní. I to v‰ak staãí k tomu, aby ve‰keré

aktivní zóny pﬁímo pﬁedurãuje tento reaktor

radioaktivní záﬁení doprovázející ‰tûpení bylo

pro nûkteré experimenty, pﬁi kter˘ch není na

bezpeãnû odstínûno. V horizontálním smûru

závadu jeho nízk˘ v˘kon. Na Vrabcovi byly na-

pak stojí záﬁení v cestû 0,85 metrÛ vody a 0,95

pﬁíklad testovány spou‰tûcí komory pro

metrÛ zmínûného tûÏkého betonu, kter˘ obe-

1. temelínsk˘ blok.

píná celou reaktorovou nádobu. Pokud je tedy
aktorové hale, bezpeãnû chránûn pﬁed radioak-

KDE SE UČÍ
ODBORNÍCI PRO JADERKY

tivním záﬁením.

NáplÀ tﬁíletého bakaláﬁského studia a magister-

Vrabec v chodu, je kaÏd˘, kdo se nachází v re-

ského studia v oboru „Jaderné inÏen˘rství“ byla

REAKTOR V KRITICKÉM STAVU

pﬁipravena v úzké spolupráci a pro potﬁeby ja-

kolní reaktor typovû oznaãen˘ VR-1 byl po-

·

Pro spou‰tûní reaktoru se pouÏívá neutronov˘

dern˘ch elektráren Dukovany a Temelín. V˘uky

prvé spu‰tûn 3. prosince 1990 v 1625 hod.

americium-beryliov˘ zdroj, kter˘ zaji‰Èuje dosa-

na reaktoru vyuÏívá 12 fakult a ústavÛ z rÛzn˘ch

v areálu Matematicko-fyzikální fakulty University

Ïení mûﬁitelné úrovnû v˘konu, a tím kontrolu

vysok˘ch ‰kol z celé na‰í republiky a dokonce

Karlovy v Praze 8 – Troji, a pro svou zkratku i svÛj

stavu reaktoru od zahájení spou‰tûní. Za stavu,

i ﬁada zahraniãních institucí. Na rozdíl od Vrabce,

mal˘ v˘kon si od poãátku vyslouÏil pﬁezdívku

kdy jsou zasunuty absorbãní tyãe v aktivní zónû,

kterému je jen 10 let a je relativnû mlad˘, je pﬁe-

„Vrabec“. Jeho v˘voj a v˘stavba byla v˘hradnû

je pod ní pneumaticky vstﬁelen tento zdroj. Tím

váÏná ãást ‰kolních reaktorÛ v Evropû jiÏ na kon-

ãeskou prací.

získáme první neutrony pro ‰tûpení. Následn˘m

ci své Ïivotnosti. Lze tedy pﬁedpokládat, Ïe zá-

„Vrabec“ je mal˘ lehkovodní reaktor bazénové-

postupn˘m vytahováním tyãí z aktivní zóny vy-

jem o nûj ze strany zahraniãních institucí bude

ho typu, kter˘ má tepeln˘ v˘kon 1kW (krátkodo-

tváﬁíme stále lep‰í podmínky pro násobení neu-

mít dlouhodobû vzrÛstající tendenci. Pracovníci

bû aÏ 5kW), coÏ je pro pﬁedstavu srovnatelné

tronÛ, aÏ do chvíle kdy dosáhneme kritického

katedry jadern˘ch reaktorÛ kaÏdoroãnû prove-

s v˘konem jedné rychlovarné konvice. Slovo leh-

stavu, tedy situace, kdy se v reaktoru udrÏuje

dou po reaktorovém sále nûkolik desítek exkurzí

kovodní znamená, Ïe je v reaktoru pouÏita nor-

stále stejn˘ poãet neutronÛ. „Kritick˘ stav“ je

ze stﬁedních ‰kol z celé âeské republiky.

mální voda z kohoutku, zbavená neãistot a mine-

tedy pro reaktor ten nejsprávnûj‰í.

rálÛ. Palivo na‰eho reaktoru je dovezeno z Ruska
a má formu hliníkem potaÏené uranové trubky
ãtvercového profilu. Jeden palivov˘ ãlánek se
pak skládá z nûkolika takov˘chto ãtvercov˘ch
trubek umístûn˘ch soustﬁednû do sebe.
Palivo je umístûno ve válcové nádobû – bazénu vysokém skoro 5 metrÛ o prÛmûru 2,3 metru. V její spodní ãásti je ro‰t, na kterém je aktivní zóna. Ta se zpravidla skládá z 15–20 ãlánkÛ,
v závislosti na aktuálním geometrickém uspoﬁádání. Voda plní v reaktoru ãtyﬁi základní funkce: zpomaluje neutrony, vrací ãást neutronÛ
unikajících z aktivní zóny, odvádí vznikající teplo a pÛsobí jako biologické stínûní. Mezi ob-

Patﬁíte-li mezi ty, co tohle unikátní
pracovi‰tû je‰tû nevidûli, mám pro vás
jednoduchou radu: bûÏte za sv˘m profesorem fyziky a ﬁeknûte mu, aÈ vám
tuto exkurzi domluví. Telefonick˘ kontakt na nás je (02)21912390, nebo
nám mÛÏete poslat e-mail na adresu
kjr@troja.fjfi.cvut.cz, rádi vás uvítáme.

6

Vrabec VR-1, zavážení paliva do reaktoru.
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škola přežití II.
zkoušky z nejtěžších a jak na ně
Zkouška je prý od slova zkusit. Spíše však pochází ze slova zkoušet. Většinou totiž nikomu nejde o to,
abyste si něco zkusili, ale aby vás z něčeho vyzkoušel, přičemž pěkně zkusíte. Sotva si vydechnete po
příjímačkách, už vás zase někdo z něčeho zkouší.

J

ak vlastnû takovou tûÏkou zkou‰ku poznáte?

minisuknû a hluboké v˘stﬁihy. Tûmi totiÏ mÛÏete

zajímavá otázka). Mnohem tûÏ‰í je své znalosti

Symptomy jsou jasné: pÛlku z vás z ní vyhodí

víc pokazit, neÏ získat.

správnû „prodat“. Pravda sice krutá, ale mnoho-

a zbytek je rád, Ïe má za tﬁi. Jaké jsou ale pﬁíãiny

Soustﬁeìte se i na to, jak budete pÛsobit svou

krát vyzkou‰ená. Alfou a omegou vût‰iny zkou‰ek

obtíÏnosti takov˘ch zkou‰ek? Nûkdy je to sám

mimikou a gesty. Je uÏiteãné tváﬁit se soustﬁedû-

se tak nakonec stává tvoﬁivost. Nejde ani tak o to,

obor. Pro psychology je kamenem úrazu statistika

nû, hltat kaÏdé slovo zkou‰ejícího, pﬁi jeho ﬁeãi ob-

co víte, ale co s tím udûláte. Jak ﬁíká Rodari: „TvÛrãí

a psychometrie, mediky dûsí anatomie, bohemis-

ãas pﬁik˘vnout na znamení souhlasu a ﬁekne-li

náboj pﬁedstavivosti má kaÏd˘ – vûdec, inÏen˘r; pro

ty staroslovûn‰tina. Jindy je noãní mÛrou a po-

nûco zajímavého, projevit zdvoﬁil˘ úÏas. Rozhodnû

vûdecké objevy je stejnû nezbytn˘, jako po vytvoﬁení

strachem urãit˘ profesor. A kdyÏ dan˘ pﬁedmût

si nezakládejte ruce, nebo nedávejte nohu pﬁes

umûleckého díla; koneckoncÛ je potﬁebn˘ i v obyãej-

nikdo jin˘ nezkou‰í, nemáte na vybranou. A pak

nohu! Jsou to obranné pozice a prozrazují va‰i ne-

ném kaÏdodenním Ïivotû...“ (str.163) A je nezbytn˘

jsou tady zkou‰ky, které trápí jen a konkrétnû vás.

jistotu. Zkrátka buìte spí‰e zvídav˘mi Ïáky, kteﬁí si

i ke zdárnému sloÏení obtíÏné zkou‰ky.

ProtoÏe vám prostû nûco nejde, jako ostatnû kaÏ-

pﬁi‰li roz‰íﬁit znalosti, neÏ odsouzenci u v˘slechu.

dému. Nebo proto, Ïe jste si zrovna nepadli do

Pﬁese v‰echnu va‰i snahu a píli se v‰ak mÛÏe

Nebojte se obãas ﬁíct nevím. Otevﬁenû proje-

stát, Ïe zkou‰ku neudûláte. Potom platí: Nezou-

oka se zkou‰ejícím. Tak ãi tak se pﬁes v‰echny ty-

vená neznalost mÛÏe b˘t dÛkazem va‰eho sebe-

fejte. Máte je‰tû dva pokusy. SnaÏte se spí‰e ze

hle zkou‰ky nûjak musíte dostat. Nervy pracují,

vûdomí. Pokuste se v‰ak vzápûtí navázat tím, co

svého neúspûchu pouãit. Promyslete si, co jste

„rupnout“ nikdo nechce, co by tomu ﬁekli rodiãe,

víte, a jak byste mohli poÏadovanou informaci

udûlali ‰patnû, co jste se nenauãili a kde jste za-

a pak, uãit se to znova... TakÏe jak na to?

odvodit. Nejvût‰í chybou je mlãení… Jste-li

váhali. A pamatujte: „Selhání ve ‰kole je (tedy) spí-

zmateni, vyÏádejte si ãas na rozmy‰lenou. Fonta-

‰e postojem mysli neÏ objektivní skuteãností.” (Fon-

zkou‰ky se pﬁíli‰ neli‰í od vût‰iny podob-

na upozorÀuje, Ïe: „Spoleãnû s nervov˘m pﬁetíÏe-

tana, str. 219)

n˘ch situací v Ïivotû. MÛÏete je vyuÏít pﬁi pra-

ním ze zkou‰kové situace samé mÛÏe b˘t nedosta-

covním pohovoru, u ‰éfa na kobereãku nebo pﬁi

tek ãasu pro inkubaci jedním z dÛvodÛ, proã nás ty

IVANA KUGLEROVÁ

obûdû s rodiãi va‰í vyvolené ãi vyvoleného.

nejlep‰í odpovûdi napadají aÏ po odchodu ze zku-

(4. ROâNÍK PSYCHOLOGIE NA FFUK)

První podmínkou je dobﬁe se informovat. Mu-

‰ební místnosti!” (str. 138)

Základní pravidla pro absolvování obtíÏné

síte vûdût, kdo zkou‰í a co zkou‰í, nebo spí‰e,

Choìte vãas. Nejen Ïe se tak vyhnete moÏn˘m

co chce sly‰et. NezapomeÀte si ovûﬁit, co máte

nepﬁíjemnostem, ale právû pﬁed zkou‰kou si mÛ-

pouÏitá literatura:

ke zkou‰ce pﬁinést a jaké podmínky musíte spl-

Ïete popovídat s ostatními studenty a dozvûdût

1] Hartl, P.: Psychologick˘ slovník.

nit pﬁed ní. Jsou to formality, ale kdyÏ je zvlád-

se spoustu dÛleÏit˘ch informací. Zjistíte, jakou

nete v poﬁádku a vãas, budete mít víc ãasu na

má pan profesor náladu, co rád sly‰í a o ãem rad-

zkou‰ku samotnou.

‰i nemluvit, na co se ãasto ptá, jestli se máte na

Îe ‰aty dûlají ãlovûka je dávno známou skuteãností, ale mnozí ji podceÀují. Ovûﬁte si u kolegÛ, jestli zkou‰ející trvá na obleku s kravatou,

poslední chvíli uãesat nebo si pÛjãit od kamarádky sukni (tedy jste-li dívka).
MoÏná vám pﬁipadá, Ïe se stále vyh˘bám tomu

nebo jestli mÛÏete pﬁijít v nûãem ménû formál-

nejdÛleÏitûj‰ímu. Znalostem. JenÏe brzy pochopí-

ním. To, jak zapÛsobíte, ovlivní va‰i známku. Jako

te, Ïe nauãit se nûco je relativnû snadné, víte-li, co

dívky radûji vsaìte na drobné doplÀky, neÏ na

a kde se uãit a jak se to uãit (coÏ je jiná, i kdyÏ také

Praha, Jiﬁí Budka, 1996.
2] Rodari, G.: Grammatika fantazii.
Moskva, Progrûss, 1990.
3] Fontana, D.: Psychologie ve ‰kolní praxi.
Praha, Portál, 1997.
4] âáp, Jan: Psychologie v˘chovy a vyuãování.
Praha, Karolinum, 1997
5] Gruber, D.: ¤eãnické triky. Ostrava,
Gruber – TDP, 1994.
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astronomická
událost století?
Na světě je jen pět nebo šest meteoritů „s rodokmenem“, tedy takových, které mají přesně určenou dráhu nejen
v atmosféře, ale i ve Sluneční soustavě. Meteorit Morávka je jedním z nich. A má další dva superlativy: Je to první
takový případ, kdy se jedná o denní bolid. Hmotnost nalezených úlomků je ze všech případů nejmenší.

M

ezi nejkrat‰í záÏitky pod hvûzdnou oblo-

leso, Ïe je bolid viditeln˘ i na denní obloze.

hou se ﬁadí meteory. Patrnû kaÏd˘ uÏ

Denní bolidy jsou vzácné. Pokud se tûleso

OČITÝ SVĚDEK

nûjak˘ meteor na noãní obloze spatﬁil. Li‰í se

zcela nevypaﬁí nebo nerozprá‰í v atmosféﬁe,

O t á z k a p r o o ã i t é h o s v û d k a a n á l e z c e m e t e o r i-

svou jasností, dobou letu, smûrem, barvou a ﬁa-

jeho zbytek, kter˘ dopadne na povrch Zemû, se

tu Morávka Ing. Jiﬁího Vlãka: Jaké to ve vás

dou dal‰ích vlastností. Podstata je v‰ak stejná,

naz˘vá meteorit. Meteority jsou cenné, protoÏe

vyvolalo pocity?

pokaÏdé pozorujeme rozÏhavené plyny v horní

umoÏÀují vûdcÛm získat informace o vzniku

Pocity velmi zvlá‰tní. Z toho dÛvodu, Ïe to byl takov˘ pﬁí-

ãásti atmosféry Zemû. DÛvodem je prÛnik nûja-

a v˘voji na‰í Sluneãní soustavy.

rodní úkaz, kterého se ãlovûk osobnû úãastnil, aniÏ o tom
vûdûl a aniÏ se o to nûjak zaslouÏil a aniÏ pro to cokoliv

kého tûlesa z meziplanetárního prostoru do
vzdu‰ného obalu na‰í planety. Hmotnost tako-

NEVÁHEJ A TOČ

udûlal. Vidím v tom obrovské ‰tûstí nebo „poctu“, Ïe se

v˘ch tûlísek je povût‰inou velice malá, ale je-

Velmi jasn˘ denní bolid, kter˘ v sobotu 6. kvût-

ten meteorit „usadil“ tak blízko mne. I kdyÏ, na druhou

jich energie je znaãná, protoÏe se pohybují vel-

na 2000 ve 13 hodin 52 minut vnikl do zemské

stranu, kdyby spadl o tﬁi metry vedle, tak uÏ jsem tady na

mi rychle (asi 15–20 km/s). Pﬁi vniknutí do at-

atmosféry v oblasti polského Slezska, byl sku-

tom svûtû nemusel b˘t. Fascinuje mû právû to spojení, Ïe

mosféry se ve v˘‰kách kolem 100 km náhle

teãnû „bleskem z ãistého nebe“. ProtoÏe bylo

spadl vedle mne aniÏ by se mi cokoliv stalo… Ano, pova-

zbrzdí, uvolnûná energie ohﬁeje okolní plyn.

témûﬁ jasno, byl bolid pozorovateln˘ prakticky

Ïuji to za své ‰tûstí. To je asi nejpﬁesnûj‰í vyjádﬁení m˘ch

Velmi jasn˘m meteorÛm se ﬁíká bolidy. Nûkdy

z celé stﬁední Evropy. Cel˘ jev byl doprovázen

pocitÛ i s odstupem ãasu.

mÛÏe do na‰í atmosféry „vlétnout“ tak velké tû-

v závûreãné fázi, bûhem které tûleso explodovalo, také velmi siln˘m zvukov˘m efektem. Ten

dopadovou oblast a také zpûtnû rekonstruovat

byl sly‰iteln˘ aÏ do vzdálenosti asi 50 km od osy

dráhu tûlesa ve Sluneãní soustavû.

letu. Jak se pozdûji ukázalo, mnohem více lidí

8

sly‰elo doprovodn˘ zvukov˘ efekt, ale vizuálnû

ŽIVOTNÍ NÁLEZ

spatﬁil prÛlet bolidu atmosférou jen málokdo.

Naprosto fantastickou náhodou mûli vûdci

Pﬁesto se rozdrnãely telefony na hvûzdárnû

v ruce kousek meteoritu (pozdûji nazvaného

v Ostravû, Brnû, Vala‰ském Meziﬁíãí a Prostûjo-

Morávka) daleko dﬁíve neÏ vÛbec zahájili v˘po-

vû. Hlá‰ení o pozorování byly desítky, v násle-

ãty! Úlomek totiÏ spadl pﬁímo pﬁed oãima uÏas-

dujících dnech stovky. Z pouhého vizuálního

lého chataﬁe na jeho pozemek. Zbrzdil se o vût-

pozorování se mnoho informací naãerpat nedá.

ve jehliãnanu a pak spadl k jeho koﬁenÛm. Mûl

Na‰tûstí se hned mezi prvními objevilo i hlá‰ení

hmotnost 214,2 gramÛ. Nálezce dopravil meteo-

pohotového pana Fabiga z Ostravy, kter˘ ãást

rit do Ostravy a uvûdomil pracovníky Hvûzdárny

prÛletu bolidu natoãil videokamerou pﬁi svém

a planetária Johanna Palisy. Pak se objevil na

víkendovém pobytu v Jeseníkách. Teprve poz-

scénû „meteorit ãíslo 2“. Jeho nález byl telefo-

dûji se ukázalo, Ïe takovou pohotovost prokáza-

nicky oznámen aÏ 25. kvûtna 2000. Byl nalezen

li je‰tû dal‰í dva amatér‰tí kameramani. Díky

na travnaté pﬁíjezdové cestû k rekreaãní chalu-

tﬁem videozáznamÛm mohli odborníci z Astro-

pû, ãásteãnû zaboﬁen˘ do zemû 3 km severnû

nomického ústavu AV âR v Ondﬁejovû zaãít po-

od místa pádu prvního meteoritu. VáÏil 329,5

ãítat pﬁesnou dráhu tûlesa v atmosféﬁe, stanovit

gramÛ. A koneãnû 23. ãervna 2000 byl na ostrav-
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TIP PRO VÁS
Dal‰í informace o meteoritech najdete na
http://www.vsb.cz/planet/w/bolid.htm
http://www.asu.cas.cz/~borovic/bolid.htm

četnost (událost/rok)

GRAF KATASTROF
10

Pád meteoritu je
velmi vzácn˘m
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je asi 100× vût‰í,
neÏ Ïe mu zdravotní
újmu zpÛsobí havári
jaderné elektrárny.

skou hvûzdárnu oznámen nález tﬁetího, zatím

STAŇTE SE HLEDAČI METEORITŮ

ãeno, Ïe k dal‰ím nálezÛm mÛÏe v prÛbûhu

posledního nalezeného úlomku meteoritu. Jeho

PﬁestoÏe byli obyvatelé v dopadové oblasti

pﬁí‰tích let dojít. Meteority jsou totiÏ nápadnû

hmotnost je 90,6 gramu. Byl nalezen jiÏ koncem

informováni tiskem i plakáty, k nálezu dal‰ích

odli‰né od ostatních beskydsk˘ch kamenÛ:

kvûtna pﬁi hrabání posekané trávy v katastru

úlomkÛ meteoritu nedo‰lo. Je v‰ak jisté, Ïe se

jsou hladké, na povrchu mají témûﬁ ãernou

obce Horní To‰anovice. Místo dopadu se nachá-

v dopadové oblasti nalézají patrnû stovky

„kÛrku“, lomové plochy jsou svûtle ‰edé s re-

zí témûﬁ 11 km vzdu‰nou ãarou od místa pádu

meteoritÛ, nejvût‰í úlomky by mohly dosaho-

zav˘mi teãkami a pﬁedev‰ím – pokud meteorit

prvního meteoritu. V‰echny tﬁi meteority byly

vat hmotnosti aÏ nûkolika kilogramÛ. Syste-

zvednete, okamÏitû vás pﬁekvapí neãekanû

zaãátkem záﬁí odkoupeny od nálezcÛ Astrono-

matické prohledání oblasti, která patﬁí k nej-

velká hmotnost ve srovnání s „bûÏn˘m bes-

mick˘m ústavem Akademie vûd âeské republi-

ménû pﬁístupn˘m a nejhÛﬁe pﬁehledn˘m obla-

kydsk˘m kamením“.

ky. Astronomick˘ ústav bude nyní koordinovat

stem Beskyd, je z technick˘ch i finanãních

jejich dal‰í v˘zkum a po jeho skonãení budou

dÛvodÛ nemoÏné. V‰echny tﬁi popsané nálezy

(autor dûkuje RNDr. Jiﬁímu Boroviãkovi za svolení k pouÏití

meteority vystaveny v Národním muzeu v Praze.

jsou dílem ‰Èastné náhody. Pﬁesto není vylou-

informací uveden˘ch na jeho www stránkách)

TOMÁ· GRÁF
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salma hayek
»čekám na muže, který má víc odvahy než já«
Satanico Pandemonium – tělo bohyně, duše ďáblice.
S obrovským hroznýšem na krku víří boky ve svém neřestném lokále a láká muže hladové po sexu do tenat svých
věrných hladových po jejich krvi. Tak ji známe z upírské
gangsterky Od soumraku do úsvitu. Ale Salma Hayek má
rejstřík mnohem, mnohem širší.
foto Radovan Šubín

P

ﬁedev‰ím jistá smûs zranitelnosti a nedostup-

tu, kde hraje ‰éfku upírÛ alias Satanico Pandemo-

raldu v hrané TV verzi Zvoníka od matky boÏí

nosti, hrozící pﬁi va‰em sebemen‰ím pohybu

nium – zpûvaãku a vyhazovaãku (respektive vy-

(mimochodem toãil se i u nás) nebo sexici s bá-

v˘buchem, uãinila ze Salmy Hayek to, ãím je

sávaãku) v jednom. „Carolina, moje hrdinka z De-

jeãn˘m pozadím ve Wild Wild West.

dnes. Jednu z nejatraktivnûj‰ích Ïen svûta, kterou

sperada je jediná – a to slovo podtrhuji – postava

je moÏno oznaãit za sexuální idol a zároveÀ

tohoto filmu, která i pﬁes v‰echen ten zmatek

ROZHOVOR

úspû‰nou hereãku. Cesta k dosaÏení tohoto statu-

a shon, je ochotná dávat lásku. Tûm ostatním ne-

V jednom rozhovoru jste prohlásila, Ïe chcete

tu v‰ak nebyla ani pro ní dláÏdûna jen sam˘m ex-

zb˘vá nic jiného, neÏ do sebe navzájem stﬁílet.

dob˘t Hollywood. Myslíte, Ïe se vám to

kluzivním spodním prádlem. Nejprve se musela

Naopak ve filmu Od soumraku do úsvitu jsem

uÏ podaﬁilo?

stát nejslavnûj‰í hereãkou ve své vlasti Mexiku,

byla ztûlesnûním jejího pravého protikladu. Rod-

Víte, pro mne je Hollywood velmi mnohoznaãn˘

coÏ není vÛbec jednoduché: je zde obrovská kon-

riguez tím filmem ukazuje, Ïe se lidé mohou stát

pojem. Hollywood je ulice v Los Angeles, která se

kurence domácích ciÀorit a velk ˘ americk˘ bratr

bestiemi a dûlá to doslovnû. Já se tam mûním

velmi zmûnila od dob své slávy. Dnes je to velmi

se dívá, kam by udal své filmové sestry.

v nemilosrdné monstrum. Tak kruté a brutální,

se‰lá ãást mûsta, kde pﬁespávají bezdomovci

jak je to jen moÏné.“

a plivou na hvûzdy vûnované filmov˘m osobnos-

VE SPRÁVNÝ ČAS
NA SPRÁVNÉM MÍSTĚ

Dalo by se ﬁíci, Ïe díky tûmto schopnostem –

tem zasazené do chodníku. Hollywood uÏ není

vdechnout Ïivot, jakékoli jeho pﬁedstavû, stal se

to, co b˘val. Ztratil hodnû ze své slávy a lesku.

Salma se v‰ak pﬁesto brzy stala hvûzdou televiz-

z ní pro Rodrigueze nûco jako talisman – hrála na

ního seriálu Teresa (1989) a potom televizního

okamÏik i v jeho povídce zasazené do filmu âtyﬁi

Jaké filmy máte ráda vy osobnû?

filmu Roadracers (1994). Odtud byl uÏ jen krÛãek

pokoje. Vût‰í roli mûla v jeho dosud dal‰ím filmu

Jsem velmi sentimentální. Líbí se mi napﬁíklad

její libanonsko-ãesko-mexické noÏky mezi mexic-

Fakulta.

dramata jako Vykoupení z vûznice Shawshank.

kou filmovou elitu – natoãila celoveãerní film El

A Opravdu se mi líbil Kolja, protoÏe mám ráda

Callejón de los milagros (1995). Pak si ﬁekla „Dost

TAJNŮSTKÁŘSKÝ RODRIGUEZ

dûti a ten film mne dojal. Vût‰ina filmÛ, které

bylo televize Salmo, jeì do Kalifornie“ a vydala se

O formû jejich spolupráce mi ﬁekla: „Pouze mi

jsem v poslední dobû vidûla, byla velmi jednodu-

pﬁes hranici, kterou tolik jejích krajanÛ nikdy ne-

sdûlil, Ïe pro mû pí‰e nûjakou roli. Je vÏdy velmi

chá. UÏ od poloviny jsem vûdûla, jak dopadnou.

pﬁekoná.

tajnÛstkáﬁsk˘ co se t˘ãe vûcí, které mi chce na-

Kolja je sice jednoduch˘, ale kaÏd˘ch pût minut

bídnout. TakÏe mi neﬁekl nic bliÏ‰ího, vyjma

se mohl dûj ubírat jin˘m smûrem, a nikdo v sále

správném místû – tedy v tûch dílech seriálu, na

toho, Ïe to bude pﬁekvapení. KdyÏ to naposledy

nevûdûl jak˘m. KaÏd˘ asi tu‰il, Ïe hlavní hrdinové

které se díval El Mariachim proslaven˘ Robert

bylo pﬁekvapení, tak jsem musela ve filmu Od

se na konci sejdou, ale nikdo nevûdûl, jak pﬁesnû.

Rodriguez (coÏ nebyl aÏ takov˘ problém, protoÏe

soumraku do úsvitu hrát s hadem omotan˘m ko-

byla jeho ústﬁední hrdinkou) a Salma Hayek se

lem krku.“ Vylezla z toho role nevinné svÛdné

Co si myslíte o Desperadovi, prvním filmu,

stala hlavní Ïenskou hvûzdou jeho dal‰ího filmu

uãitelky, která se dostane do spárÛ zl˘ch a ve vol-

kter˘ vás v Americe opravdu proslavil?

Desperado. A pak dal‰ího Od soumraku do úsvi-

n˘ch chvílích slizce odkapávajících ufonÛ. Mimo-

Myslím si, Ïe hlavní hodnota Desperada je v uni-

chodem tato poloha je jedna ze dvou, které jí

kátním, osobitém vizuálním stylu Roberta Rodri-

jdou nejlépe, coÏ Rodriguez samozﬁejmû dobﬁe

gueze. Víte sice pﬁedem, co se stane, ale dojde

ví. Tu druhou – razantnû temnûj‰í – Salminu

k tomu tak rychle a s takov˘m dÛrazem, Ïe jde

polohu vyuÏil právû v Od soumraku do úsvitu

témûﬁ o parodii.

MoÏná ale jen staãilo b˘t ve správn˘ ãas na

Víte, Ïe Salmini pﬁedci pocházeli
pravdûpodobne z âech? Exoticky
znûjící Hayek by tak mohlo b˘t
obyãejné ãeské jméno Hájek.

10

v roli ‰éfupírky Satanico Pandemonium. Diváci ji
ale mûli rádi i v jejích dal‰ích rolích, jako Esme-
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SCIENCE FICTION, NE-SCIENCE FICTION…
Jak je možné, že se čtenářský vkus dokáže pohybovat mezi tak zdánlivě odlišnými autory a díly? A proč
v současné době technicky orientovaná literatura SF je na špičkách čtenářských žebříčků nahrazena literaturou fantasy, která techniku programově ignoruje?

V

prÛbûhu historie literatury se nûkolikrát

pak byl v˘voj od H. G. Wellse ãi Karla âapka

okolo nás a z toho plynoucí nedostatek exis-

mûnily preference a obliby Ïánru SFFH –

pﬁes Isaaca Asimova nebo A. C. Clarka aÏ po

tenãní jistoty v zamûstnání i v rodinû. Jen pro

sci-fi, fantasy a hororu. V pﬁedminulém století to

tvorbu J. R. R. Tolkiena, R. E. Howarda, Terryho

nemnohé je pﬁítomn˘ okamÏik tím nejdÛleÏitûj-

byl zajímav˘ oblouk od Frankensteina Mary

Pratchetta nebo H. P. Lovecrafta.

‰ím a má pro nû vût‰í váhu, neÏ jejich vlastní bu-

Shelleyové ãi tvorby Edgara Alana Poea aÏ po
romány Julese Verna. Ve století dvacátém to
http://patrik.scifi.cz

doucnost. My ostatní potﬁebujeme mít nûjak˘

PROČ?

relativnû pevn˘ cíl v budoucnosti, pro kter˘ Ïije-

Zaﬁízení, kter˘mi jsme se obklopili, jsou dnes jiÏ

me a o jehoÏ realizaci se snaÏíme.

zaloÏena na principech, které neznáme a kte-

Hnáni potﬁebou zachovat si v tomto turbulentním

r˘m nerozumíme. Je‰tû pﬁed ãtyﬁmi desítkami

svûtû du‰evní rovnováhu, zaãali jsme si hledat nûja-

let si mnoh˘ kluk doma vyrábûl krystalku

kou formu náhradní jistoty. Tou se nakonec stal pﬁí-

a s okouzlením poslouchal ze sluchátka znûlku

bûh, mnohdy navíc zbaven˘ toho, co ãlovûka obklo-

stanice Praha. Zkuste dnes sehnat galenit nebo

puje a co ho potenciálnû ohroÏuje – techniky. Pﬁí-

germaniovou diodu, zkuste si na kolenû udûlat

bûh, kter˘ na svém konci zanechává vûci v podstatû

mobil ãi v garáÏi seﬁídit motor va‰eho auta mo-

v tom stavu, v jakém byly ãtenáﬁi pﬁedstaveny, nebo

del 2001. Dne‰ní ãlovûk musí tûmto zaﬁízením

alespoÀ dává nadûji. Pﬁíbûh, se kter˘m mohou Ïít

slepû vûﬁit, pokud ho v‰ak zklamou, snadno

a na jehoÏ pokraãování se mohou tû‰it.

sklouzne do nenávisti vÛãi nim – a ãasto tento

PAGI

vztek roz‰íﬁí na vûdu a techniku jako celek.
A pak si z tohoto ko‰e vybere snadno viditeln˘
a pojmenovateln˘ cíl své agrese…
Dal‰ím velk˘m problémem na‰í doby je
uspûchanost, ãi pﬁesnûji pﬁíli‰ná rychlost zmûn

?

Proã v poslední dobû vítûzí fantasy nad sci-fi? Napi‰te nám svÛj názor. Nejlep‰í postﬁehy odmûníme
a otiskneme.

BATMAN — NETOPÝŘÍ MUŽ
Kdyby měla mafie odbory, určitě by si vynutily za práci v Gothamu rizikový příplatek. V Gothamu je totiž pro
členy Cosa Nostry – a vůbec pro všechny zločince – velmi nezdravé prostředí, možná ještě nezdravější než
bahnité dno řeky ve chvíli, kdy máte na nohou ortopedickou betonovou obuv a hrajete známou hru „dokážu
si do čtyř minut vypěstovat žábry?“. Samozřejmě to souvisí s Batmanem – Batman je co se zločinu týče velmi nezdravý člověk.

V

kvûtnu 1939, pouh˘ch jedenáct mûsícÛ

zivého comicsu, kter˘ b˘vá ãtenáﬁi i kritiky

po prvním Supermanovi, se na pultech

oznaãován jako jedno z nejlep‰ích dûl Ïánru.

americk˘ch comicshopÛ objevilo první ãíslo

Frank Miller navÏdy zmûnil Batmanovu tváﬁ

Batmana – Supermanova temnûj‰ího protipólu.

a tváﬁ comicsu vÛbec. Batman: The Dark Knight Re-

K ponurému image Temného rytíﬁe ov‰em ne-

turns byl jedním z tûch zásadních comicbookÛ (ve-

byla jednoduchá cesta, Batman ‰edesát˘ch

dle napﬁíklad Mooreov˘ch Watchmen), které ãistû

a sedmdesát˘ch let byl rozjaﬁenû skotaãící ho-

fantaskní superhrdinsk˘ neverland mírnû posunuly

‰an s kapsami vycpan˘mi vesel˘mi technick˘mi

smûrem k realismu. Jakkoliv je tedy správné pouÏí-

gadgety. Atmosféru zmûnil roku 1986 aÏ Frank

vat slovo realismus v souvislosti s milionáﬁem, kte-

Miller sv˘m pﬁelomov˘m albem Batman: The

r˘ se kaÏd˘ veãer pﬁestrojí za obrovského netop˘-

Dark Knight Returns. Siln˘ pﬁíbûh stárnoucího

ra, svi‰tí na bowdenovém lanku mezi mrakodrapy,

muÏe, kter˘ musí naposledy obléct netop˘ﬁí

proskakuje zavﬁen˘mi okny pﬁímo do center zloãi-

masku a postavit se proti v‰em, svût neodvrat-

neck˘ch syndikátÛ a vyvolává u jejich ãlenÛ (tûch,

nû smûﬁující k jadernému konfliktu, mediální re-

co pÛsobí v Gothamu bez rizikového pﬁíplatku)

lativizace, kdy „uzdraven˘“ Joker vystupuje

infarktové stavy. CoÏ b˘vá problém, protoÏe tûm

v televizi jako hvûzda talk show a na konci spá-

chudákÛm mafie neplatí ani zdravotní poji‰tûní.

chá sebevraÏdu – to je jen základní rámec mra-

·TùPÁN KOP¤IVA
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jak vyhrát pomocí fyziky výlet
V první řadě musíte být student
s nadšením pro vědu a techniku.
Potom musíte napsat dobrou práci na zajímavé téma a zúčastnit se
soutěže O nejlepší vědeckotechnický projekt, kterou vyhlašuje
ASTRA 2001, vzdělávací projekt
Nadace Charty 77, za podpory
elektrárenské společnosti ČEZ.

PLASMA PRO ENERGII I DEKORACI

naráz v okamÏiku záÏehu pustila do cívek toka-

První zastávkou bylo mûsto Lausanne na bﬁehu

maku. Kromû experimentÛ s energetick˘m vyuÏi-

Îenevského jezera. Zde v Plasma Physics Rese-

tím plasmatu se ústav vûnuje také prÛmyslov˘m

arch Centre na nás ãekal velk˘ TOKAMAK, moÏná

aplikacím. Zajímavé byly napﬁ. plasmaticky naná-

pﬁedstupeÀ k elektrárnû na termojadernou fúzi.

‰ené tenké vrstvy diamantu na náﬁadí, které tak

Podpoﬁe mlad˘ch tu vûnují velkou pozornost,

získá neobyãejnou pevnost, naná‰ení tenk˘ch

v ústavu pracuje 130 vûdcÛ z celého svûta

vrstev kﬁemene na polyetylén – vznikne tak su-

a mnoho je mlad˘ch doktorandÛ a stáÏistÛ.

pertenké ohebné sklo, které se dá zmuchlat jako

V plasmatu uvnitﬁ tokamaku dosahují proudÛ

sáãek na svaãinu, ale pﬁitom neztratí své „sklenû-

více neÏ milionu ampérÛ po dobu aÏ dvou se-

né“ vlastnosti, kloubní náhrady plasmaticky po-

kund. Jeden takov˘ puls spotﬁebuje naráz tolik

taÏené uhlíkovou vrstvou, do které pacientova

energie jako mûsto Lausanne za cel˘ den. Aby

kost pﬁímo vroste a stane se její souãástí, aplika-

zdej‰í energetická síÈ nezkolabovala, zásobuje to-

ce pro dekoraãní úãely ve ‰perkaﬁství.

kamak energií obrovsk˘ setrvaãník, do nûhoÏ se
akumuluje energie z elektromotoru, aby se pak

Vedle odborn˘ch fyzikálních informací se studentÛm dostalo také návodu, jak se ucházet
o pﬁijetí do podobného vûdeckého zaﬁízení v ci-

ZAPŘAŽENÁ VODA

zinû: klíãem ke v‰emu jsou osobní kontakty profesorÛ a odborn˘ch pracovníkÛ vysok˘ch ‰kol

V Alpách u italsk˘ch hranic stojí

a ústavÛ a samozﬁejmû speciální odborné zamû-

francouzská nejvût‰í pﬁeãerpávací

ﬁení uchazeãe a jazykové znalosti.

vodní elektrárna Grand Maison.

12

V na‰í skupinû byl i „expert na

NETRADIČNÍ MIKROSKOPY

vodu“, Radek Nedûlka, kter˘ uspûl

Dal‰ím bodem programu byla náv‰tûva Institutu

v soutûÏi s prací „Malá vod-ní

Laue-Langevin v Grenoblu. Nav‰tívili jsme High-

elektrárna Skalka“. Ov‰em Grand

flux reaktor, nejsilnûj‰í zdroj neutronÛ na svûtû.

Maison není mal˘. Má 1800 MW

Reaktor sám je asi velikosti zavaﬁovacího hrnce –

instalovaného v˘konu, horní ná-

30 cm prÛmûr, 60 cm v˘‰ka, ale má v˘kon

drÏ zadrÏuje 140 milionÛ m3 vody,

58 MW. V˘kon je v‰ak v tomto pﬁípadû nepod-

dolní 14 milionÛ m3. Sedmikilo-

statn˘ – dÛleÏit˘ je siln˘ tok neutronÛ, protoÏe ty

metrov˘ tunel uvnitﬁ hory vede vodu na 4 Peltonovy turbíny, 8 ãerpacích turbin ji pak ãerpá zpût, 1000 metrÛ do kopce.

se vyuÏívají k experimentÛm. Jediná palivová tyã

Jinak pracuje voda v Bretani, v ústí ﬁeky La Rance (na obrázku), kde je pﬁílivová elektrárna. VyuÏívá aÏ 13m rozdílu mezi

s 9,5 kg vysoce obohaceného uranu vyhoﬁí za

hladinou moﬁe za pﬁílivu a za odlivu. UÏ ve stﬁedovûku zde pracovaly pﬁílivem pohánûné ml˘ny. Elektrárna je umístûna

5 t˘dnÛ a kaÏdou sekundu vydává 1,5 × 1015 neu-

v 750 m dlouhé pﬁehradû, skládá se z 24 horizontálních Kaplanov˘ch turbín a má instalovan˘ v˘kon 240 MW.

tronÛ na cm2. Neutrony se vyuÏívají k v˘zkumÛm
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n I takové scenérie najdete na pobřeží kanálu
La Manche.
J Zde pracují roboti, manipulátory a počítače,
lidé jen dohlížejí a korigují.

TIP PRO VÁS
Dal‰í roãník soutûÏe O nejlep‰í vûdeckotechnick˘ projekt a v˘let pro
ty nejlep‰í ãeká tﬁeba právû na vás.

v oblasti struktury látek. UmoÏní, obraznû ﬁeãeno, podívat se do nitra ato-

ském závodû bylo vidût jen velmi málo pracovníkÛ – v‰echno zde ﬁídí

mu. Aplikovan˘ v˘zkum pak slouÏí napﬁ. k pﬁípravû speciálních magnetic-

automaty. KdyÏ se jeden manipulátor porouchá, jin˘ ho opraví.

k˘ch materiálÛ pro ukládání informací, pﬁípravû keramick˘ch vysokoteplotních supravodiãÛ, umoÏní zobrazovat poruchy v materiálech a kontrolovat

UHLÍ JE V NĚMECKU NA 300 LET

tak letecké motory, kvalitu svarÛ, namáhání a opotﬁebení, zobrazovat

Na zpáteãní cestû jsme nav‰tívili moderní uhelnou elektrárnu Niederaus-

strukturu polymerÛ a biologick˘ch membrán. MoÏná, Ïe nov˘ lék proti

sem u Kolína nad R˘nem. Obrovská elektrárna má 9 blokÛ s celkov˘m v˘-

obezitû bude zaloÏen právû na v˘sledcích experimentÛ na High-flux reak-

konem 2840 MW. Ve stejném areálu se staví dva dal‰í moderní hnûdou-

toru – zji‰tûní struktury a mechanismu fungování enzymÛ ‰tûpících tuk.

helné bloky s v˘konem 1200 MW za 2,4 miliardy nûmeck˘ch marek. Ko-

Vût‰ina nejnovûj‰ích poznatkÛ z genetiky, tj. tvary a funkce jednotliv˘ch

tel nového bloku je vy‰‰í neÏ vûÏ kolínského chrámu, bude zavû‰en˘,

genÛ, byla získána právû zde na reaktoru a na dal‰ím zaﬁízení, které je v areá-

protoÏe jinak by se tak vysoká konstrukce zhroutila vlastní vahou. Nová

lu ústavu, na obrovském synchrotronu. Synchrotron je kruhov˘ urychlovaã

chladicí vûÏ bude mít v˘‰ku 200 metrÛ. Celá elektrárna stojí takﬁka ve

elementárních ãástic. Elektrony vyletující ze Ïhavené elektrody podobnû jako

mûstû, na dohled jsou dal‰í dvû. Kromû standardní prohlídky elektrárny

v televizní obrazovce, se nejprve urychlí lineárním urychlovaãem, pak mal˘m

nás je‰tû vzali na projíÏìku povrchov˘m dolem. Dlouhé minuty jsme

kruhov˘m (obvod „jen“ 300 metrÛ) a pak se vstﬁelí do velkého kilometrového

projíÏdûli kolem obrovské haldy uhlí, aby nás prÛvodce omráãil sdûle-

okruhu, kde balíãek elektronÛ obíhá rychlostí svûtla. Z velína, kter˘ by si ne-

ním, Ïe to je zásoba na jedin˘ den. Seznámili jsme se zblízka s kráãejícím

zadal ani s velínem jaderné elektrárny, se nûkolikrát dennû dává pﬁíkaz k na-

velkorypadlem, které neúnavnû chrlí uhlí na sedmikilometrov˘ pás ve-

plnûní okruhu novou dávkou elektronÛ. Energetiky bude jistû opût zajímat,

doucí aÏ k elektrárnû, pokropilo nás skrápûcí zaﬁízení, které neustále vy-

Ïe kaÏd˘ takov˘ „v˘stﬁel“ spotﬁebuje tolik energie jako desetitisícové mûsto

tváﬁí vodní clonu proti uhelnému prachu, a pak jsme projeli v˘stavní ves-

za cel˘ den. Pro experimenty se zde vyuÏívá intenzivní synchrotronové záﬁe-

niãku na rekultivované plo‰e, do níÏ se stûhují obyvatelé vesnic, které

ní, které vzniká pﬁi kruhovém pohybu elektricky nabit˘ch ãástic.

padnou za obûÈ dolu. 30 000 uÏ jich takto pﬁestûhovali, do roku 2020 jich
pﬁesídlí je‰tû 13 000. Obyvatelé z okolí elektrárny pr˘ ani moc neprotes-

VŠECHNO ZVLÁDNUL ROBOT

tují, jsou rádi, Ïe mají práci.

Je jen málo takov˘ch míst na svûtû, kde se pﬁepracovává jadern˘ odpad.

EDITA

Závod v La Hague v Normandii zpracovává roãnû 800 tun pouÏitého jaderného paliva z 58 domácích reaktorÛ a 800 tun pouÏitého paliva ze zahraniãních jadern˘ch elektráren, zejména z Nûmecka, Belgie, ·v˘carska

Kontejnery s použitým palivem na nádvoří v La Hague.

a Japonska. ProjíÏdûli jsme rozlehl˘m areálem kolem obﬁích pﬁepravních
kontejnerÛ spoãívajících na tahaãích s 9 nápravami a 62 koly, kolem hal,
v nichÏ v modﬁe svûtélkujících bazénech chladnou palivové ãlánky a hal,
pod jejichÏ masivní podlahou ãekají kapsle se zeskelnûn˘mi radioaktivními zbytky, aÏ si je jejich majitelé odvezou. Pak jsme se pﬁevlékli do bíl˘ch
kombinéz a ve‰li nejprve do prostorÛ, kde se pﬁijímají kontejnery s pouÏit˘m palivem, kontrolují, otevírají a obsah se pomocí manipulátorÛ pﬁesouvá do bazénÛ, a pak i k hork˘m komorám, kde je moÏné za 80 cm siln˘m olovnat˘m sklem sledovat roboty a manipulátory, které ‰típou palivové kazety na kousky, rozpou‰tûjí je v kyselinû dusiãné, separují ‰tûpné
produkty a v kalcinaãní peci pﬁipravují k zatavení do skla. Byl to záÏitek,
kter˘ v‰ichni úãastníci hodnotili z celého zájezdu nejv˘‰e. V celém obrov-
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enrico fermi – výročí
Před sto lety – 29. září 1901 – se narodil Enrico Fermi, italský fyzik. Dalo by se říci, že spatřil světlo světa
takřka současně se zrozením „atomového věku“. Vždyť právě tehdy, na přelomu 19. a 20. století, konali své
pokusy A. H. Becquerel, manželé Curiovi či E. Rutherford a svět se s úžasem dozvídal o existenci radioaktivity.

Z

latou dobou jaderné fyziky byla 30. léta 20. století. Nejlep‰í mozky Evropy odhalovaly stále nová tajemství hmoty. Roku 1932 byly objeveny

neutrony, o rok pozdûji umûlá radioaktivita. Také Fermi byl uÏ pﬁipraven.
AÏ dosud spí‰e teoretik, rozhodl se v roce 1934 po prostudování zpráv
o objevu umûlé radioaktivity zahájit experimenty s jejím vyvoláním pomocí neutronÛ. Neutrony Fermi bombardoval postupnû v‰echny prvky Mendûlejevovy soustavy. Po bombardování uranu, tehdy posledního prvku
s ãíslem 92, zjistil, Ïe v˘sledn˘ produkt obsahuje více aktivních prvkÛ a v˘sledky mûﬁení neodpovídají Ïádnému z dosud znám˘ch prvkÛ v Mendûlejevovû soustavû. To vzbudilo obrovsk˘ zájem vûdecké veﬁejnosti, a nezÛstalo jen u svûta vûdy. Krátce na to oznámily New York Times: „Itálie vyrábí
93. prvek bombardováním uranu.“
VûdcÛm v‰ak slu‰í skepse, a to pﬁedev‰ím k vlastním objevÛm. Fermi jí byl
schopen a své pochybnosti o „novém prvku“ neskr˘val. Trvalo celé ãtyﬁi roky
neÏ se jadern˘m fyzikÛm a chemikÛm podaﬁilo objasnit, co se ve skuteãnosti
stalo: Fermi roz‰tûpil jádro uranu.
Fermi toto poznání bez problémÛ pﬁijal, na jeho základû vypracoval vlastní
model ‰tûpení a souãasnû teorii o uvolÀování dal‰ích neutronÛ pﬁi ‰tûpení
uranu - my‰lenku samovolné ﬁetûzové reakce. V té dobû uÏ neÏil v rodné Itálii,
odkud jej vyhnaly ãerné ko‰ile fa‰istÛ, ale v azylu v USA. Atomové bádání se
z teoretické oblasti pomalu pﬁesunuje do svûta praxe – a cesta k prvnímu jadernému reaktoru je otevﬁena.
První umûlou ﬁetûzovou reakci v prvním jaderném reaktoru na svûtû spustil
Fermi 2. prosince 1942. Nedivme se, Ïe se tak stalo ve zcela nezvyklém prostﬁedí – na b˘valém chicagském univerzitním stadionu.
PAVEL AUGUSTA

n I velké osobnosti se občas „utnou“. Fermiho žena Laura o tom vyprávěla příznačnou historku. Ještě v Itálii bývalo v jejich bytě přes zimu velmi chladno. Paní
Laura to chtěla vyřešit nahrazením jednoduchých oken dvojitými. Velký fyzik
usedl a hbitě spočítal, že takto získaná úspora bude zcela zanedbatelná. Praktickou manželku však nepřesvědčil, okna nechala zdvojit – a v bytě bylo rázem
teplo. Překvapený Fermi své výpočty překontroloval a zjistil, že jsou správné, jen
desetinná čárka se mu zatoulala na špatné místo.

VÍTE, ŽE...
...pﬁíroda Fermiho pﬁedbûhla o dvû miliardy let? Úplnû první reaktor na svûtû nebyl
v Chicagu, ale v africkém Gabunu. Tamní uranová ruda byla bohatá na izotop U235,
do loÏiska navíc pronikala voda, která pÛsobila jako moderátor, takÏe se spustila samovolnû ﬁetûzová ‰tûpná reakce, neru‰enû si v podzemí probíhala nûkolik milionÛ
let a zanechala po sobû pﬁírodní úloÏi‰tû radioaktivních odpadÛ. Místo dnes slouÏí
jako pﬁírodní laboratoﬁ, na níÏ se dá krásnû ovûﬁit, Ïe ‰tûpné produkty nejsou Ïádní
cestovatelé, z okolí svého mateﬁského reaktoru se vzdálily jen nepatrnû, a Ïe tedy
obavy z úloÏi‰È jadern˘ch odpadÛ jsou neopodstatnûné. A to je navíc pﬁed dvûma
miliardami let nikdo neutûsÀoval do ocelov˘ch kontajnerÛ.

n PRVNÍ EXPERIMENT S PRVNÍM REAKTOREM. Kvůli utajení se nesmělo fotit, zachovala se tedy jen
kresba jednoho z přítomných fyziků. Nad reaktorem stála „parta sebevrahů“ připravená v případě
nepředvídaných událostí polévat reaktor roztokem kadmiových sloučenin, které pohlcují neutrony.
Pro případ požáru byl připraven hranatý gumový povlak. Firma vyrábějící balony, která ho zhotovila,
si myslela, že ti fyzici se dočista zbláznili – hranatý balon přece nemůže létat!
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ELEKTROENERGETIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH
(RETROSPEKTIVA NA PRAHU 21. STOLETÍ)

C

D sebe samo pﬁedstavuje jako encyklopedic-

tické politice a legislativû. Probíraná témata jsou

spálením uhlí, jak se li‰í tokamak od stelaratoru,

ké dílo rozvedené na 1873 normalizovan˘ch

zpracována a podána velmi fundovanû a objek-

jaké typy vrtulí mají vûtrné elektrárny? V této ka-

stánkách s 2581 obrázky, grafy a tabulkami. Auto-

tivnû (coÏ mi u v podstatû propagaãní publikace

pitole se v‰e dovíte.

rem je Ing. Miroslav Kubín, DrSc., kapacita v na‰í

nepﬁijde jako úplnû samozﬁejmé).

elektroenergetice z nejvy‰‰ích a nûkdej‰í ﬁeditel

Na zaãátek je zaﬁazena krátká kapitola o elektﬁi-

Zb˘vá se krátce zastavit u technického provedení. Celé dílo nemá pﬁehledn˘ obsah (obsah má

dnes jiÏ zanikl˘ch âesk˘ch energetick˘ch závodÛ

nû jako formû energie. Jsou zde uvedeny zvlá‰-

a vypadá i hezky, ale záhy zjistíte, Ïe se ‰patnû

(pozor, neplést si s âEZ). Publikace je obsahovû

tnosti elektﬁiny a pﬁedev‰ím jsou rozebrány

orientujete). Velmi postrádám tlaãítko “Zpût”,

velmi zajímavá a nalezneme v ní mnohem více,

transformace druhÛ energie a jejich úãinnosti,

které by mne vrátilo zpátky do obsahu.

neÏ slibuje název. Pojednává o elektﬁinû jako for-

coÏ povaÏuji za snad nejdÛleÏitûj‰í aspekt

mû energie, o historii rozvoje energetiky, pﬁesta-

v elektroenergetice. Pro mne osobnû byla roz-

Jsou pﬁeváÏnû naskenované z rÛzn˘ch doku-

vuje dne‰ní zdroje energie s jejich moÏnostmi

hodnû nejzajímavûj‰í kapitola Moderní zdroje.

mentÛ a skript a nelze je zvût‰it jinak neÏ zmû-

a v˘hledem do budoucna, podrobnû rozebírá

Pojednává o obnoviteln˘ch zdrojích a o jaderné

nou rozli‰ení monitoru.CD obsahuje také asi 10

komponenty elektrick˘ch systémÛ (kabely, pojist-

energetice. Je zde ucelen˘ pﬁehled celé ﬁady

animací, které kdyby tam nebyly, asi by se nic

ky, transformátory...) a pozornost vûnuje i energe-

technologií s teoretick˘mi a praktick˘mi hranice-

moc nestalo. Dovolím si tvrdit, Ïe animace ev-

mi jejich moÏností, zhodnocením jejich v˘hledu

ropské unie a Ïivotního prostﬁedí jen zabírají

CD si mÛÏete objednat na adrese re-

do budoucna a vzájemn˘m porovnáním. Víte, jak

místo na disku (ãert ho vem) a pﬁipravují o ãas

dakce. Pro studenty a ‰koly zdarma!

se získává energie ãerpáním studené vody

toho, kdo si je pustí.

Za podstatn˘ neduh povaÏuji kvalitu obrázkÛ.

z hloubky oceánu, jak lze získat maximální teplo

ROBERT CHUD¯

JADERNÝ REAKTOR NA VAŠEM PC???
Î

ádn˘ problém ! Pokud máte k dispozici PC

mi zvy‰ovat a sniÏovat v˘kon, ovládáte ãerpadla,

s minimální konfigurací AT 486, s volnou 560

kompenzátor objemu chladicí vody a koncentraci

kB RAM, graf. kartou VGA 256 kB RAM a operaãní

kyseliny borité (absorbéru neutronÛ) v chladicí

systém MS-DOS, mÛÏete se stát operátorem své-

vodû. V‰echny dûje a okamÏit˘ stav zaﬁízení (teplo-

ho jaderného reaktoru.

ta jaderného paliva, v˘kon reaktoru v procentech,

Simulaãní program se jmenuje „Primární okruh ja-

údaje o ãerpadlech, apod.) máte pod kontrolou

derné elektrárny“, autorem je Ing. Jiﬁí Punãocháﬁ.

díky pﬁehlednému uÏivatelskému rozhraní progra-

Je to dynamick˘ matematick˘ model, kter˘

mu. Systém má ruãní i automatické ﬁízení a nûko-

umoÏÀuje nejen zjednodu‰enou simulaci hlavních

lik stupÀÛ havarijních ochran, takÏe pﬁi jakémkoli

dûjÛ v primárním okruhu skuteãné jaderné elek-

chybném zásahu do systému nebo pﬁi poru‰e zaﬁí-

trárny, ale i zasahování do tûchto dûjÛ a jejivh

zení, systém sám pﬁevezme ﬁízení a v pﬁípadû po-

ovládání v reálném ãase. MÛÏete regulaãními tyãe-

tﬁeby odstaví reaktor. Do prÛbûhu simulace jde

Program je urãen pﬁedev‰ím k prvotnímu sezná-

dokonce zadat nûkolik typÛ poruch, napﬁ. únik

mení se systémem primárního okruhu jaderné

Pokud máte o simulátor zájem, mÛ-

chladící vody z primárního okruhu, v˘padek ãer-

elektrárny. Simuluje dûje jen v rámci moÏností ma-

Ïete ho zdarma získat v Informaãním

padla, atd. Havarijní ochrana v simulátoru je doko-

tematického modelu Má v˘bornû propracovanou

stﬁedisku Jaderné elektrárny Teme-

nalá (jako doopravdického), nikdy neselÏe, takÏe

nápovûdu a pro svoji názornost a pomûrnû snad-

lín. Volejte 0334/782639 nebo mai-

není moÏné simulovat napﬁ. roztavení palivov˘ch

né ovládání je vhodn˘ i pro v‰echny typy ‰kol.

lujte na malikm1.ete@mail.cez.cz.

ãlánkÛ, protoÏe reaktor je vÏdy vãas odstaven.

MICHAEL SCHMITT
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čeští studenti v zahraničí…
ČEŠTÍ STUDENTI V ZAHRANIČÍ
Vedle odborn˘ch fyzikálních informací se studentÛm dostalo také návodu, jak se ucházet
o pﬁijetí do podobn˘ch vûdeck˘ch zaﬁízení v cizinû: klíãem ke v‰emu jsou osobní kontakty
profesorÛ a odborn˘ch pracovníkÛ vysok˘ch
‰kol a ústavÛ a samozﬁejmû speciální odborné
zamûﬁení uchazeãe a jazykové znalosti. Pracovat spolu s nejvût‰ími vûdeck˘mi kapacitami
celého svûta na moderním ‰v˘carském zaﬁízení
a je‰tû se po práci koupat v alpském jezeﬁe –
i takhle mÛÏe vypadat zahraniãní stáÏ ãeského
studenta. Prudk˘ rozvoj technologií je spojen
s nárÛstkem poptávky po dostateãnû vzdûlan˘ch zamûstnancích. PrávníkÛ, ekonomÛ a sekretáﬁek uÏ zaãíná b˘t dost, zato vût‰ina firem
Pavel, Vladimír a Jitka

pociÈuje nedostatek technikÛ, inÏen˘rÛ, mechanikÛ a dal‰ích odborníkÛ. Net˘ká se to jen
âeské republiky, ale pﬁedev‰ím zahraniãních

ho. ªidé se na ní sice dívají jako „na exota“,

dou vyuÏita v laboratoﬁi a usnadní v˘zkum je-

podnikÛ. ProtoÏe ãeské vysoké technické ‰koly

ale zatím jí nikdo nedal najevo, Ïe by byla

jich kolegÛm.

mají v zahraniãí velmi dobrou povûst, jsou stu-

hor‰í neÏ muÏ‰tí technici. Její pracovní v˘kony

denti ãesk˘ch technick˘ch ‰kol v zahraniãí vel-

k tomu ani nedávají pﬁíleÏitost.

mi Ïádáni. Napﬁíklad pouze nûmecké podniky

S podstatnû jin˘m pﬁístupem okolí se setkala

Jejich dílem, se kter˘m se zúãastnili soutûÏe
O nejlep‰í vûdeckotechnick˘ projekt, byl ﬁízen˘ zdroj pro Z-pinã. Pod touto záhadnou zkrat-

by byly schopny bez problémÛ poskytnout

Ivana. Po skonãení fakulty elektrotechnické

kou se skr˘vá zpÛsob zapálení termojaderné

místo v‰em absolventÛm jednoho roãníku ãe-

v Plzni se dlouho pokou‰ela sehnat vhodné za-

fúze, moÏného zdroje energie pro budoucnost.

ské techniky. Co na to Evropská unie?

mûstnání. Jak to vypadalo, o inÏen˘ra by moÏ-

Pro svÛj provoz potﬁebuje v˘zkumná aparatura

ná zájem mûli, nikoliv v‰ak o inÏen˘rku a po-

na katedﬁe fyziky âVUT FEª mnoho energie

ŽENY V TECHNICE

kud ano, pak hlavním kriteriem zdaleka nebyly

a právû proto sestrojili mladí v˘zkumníci svÛj

PﬁestoÏe doby, kdy Ïeny vÛbec nesmûly stu-

jen její schopnosti. Nakonec dostala místo

zdroj. Konstrukce jim dala mnoho práce, ale

dovat, jsou uÏ dávno pryã, není nûÏné pohlaví

v âEZ, kde, jak doufá, nebude nikomu vadit, Ïe

jsou na své dílo náleÏitû hrdí.

v technice ãi energetice tak ãast˘m jevem. Za-

je Ïena, a bude se moci vûnovat práci, pro kte-

jímavé zku‰enosti mají s tímto pronikáním na

rou vystudovala vysokou ‰kolu.

pole aÏ donedávna ãistû muÏské i obû dívky,
které jely spolu se sv˘mi kolegy na vûdecko-

Jen letm˘ pohled na krásnûj‰í tváﬁ ãeské
techniky nám pﬁiná‰í dva zcela rozdílné osudy.

poznávací zájezd do Francie, Nûmecka a ·v˘-

To, Ïe pracují v t˘mu, jim jejich práci jen
usnadÀuje. ProtoÏe, jak ﬁíká Vladimír, dva lidé
neudûlají dvakrát tolik práce jako jeden ãlovûk, ale nejménû pûtkrát tolik. Mnoho vûdcÛ
nedosáhne úspûchu jen pro to, Ïe nejsou

carska. Jitka Hlavová a Ivana Pondûlíková byly

ABY TO SVÍTILO A HŘÁLO...

schopni nalézt tu správnou komunikaci s kole-

jedin˘mi Ïensk˘mi úãastnicemi v˘pravy.

UÏ na první pohled je tahle nerozluãná dvoji-

gy. Dvojice Barvíﬁ – Kozlík si to uvûdomila je‰-

Ostatní muÏi se nad tím nijak nepozastavova-

ce pﬁedurãena stát se v˘zkumn˘mi pracovní-

tû pﬁed opu‰tûním vysoké ‰koly. Je proto veli-

li, jen si obãas posteskli, Ïe je tûch Ïen pﬁeci

ky. Vûdci zalezl˘mi v laboratoﬁi a chrlícími je-

ká ‰koda, Ïe vûda není v âeské republice do-

jen málo. Nejen v zájezdu, ale i v technice

den vynález za druh˘m. Vûci, které Pavel Bar-

stateãnû oceÀována a mnozí mladí

obecnû. Podobn˘ názor má i Jitka. Pokud se

víﬁ a Vladimír Kozlík vytvoﬁí, ale nezÛstanou

talentovaní vûdci musí svou v˘zkumnou drá-

objeví v elektrárnû jako technik, její blonìatá

stát nûkde v koutû ãi muzeu kuriozit. Jejich

hu opustit z finanãních dÛvodÛ.

hlava záﬁí mezi kolegy jako nûco nepatﬁiãné-

cílem je vytváﬁet potﬁebná zaﬁízení, která bu-

příště

EDITA

, zjistíme, kolik energie skr˘vá voda
, dozvíme se, jak si trochu pﬁivydûlat
, vysvûtlíme vám, proã je Spider-Man radioaktivní
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