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D

iv České republiky, který porazil v anketě

v letních slunečních úpalech do minus 30 stupňů

iDnes i Karlštejn, přitahuje turisty. V loň-

v zimních mrazech. Horní nádrž tedy potřebuje

ském roce navštívilo Informační centrum

revizi a údržbu. Znamená to stavební a dopravní

přečerpávací vodní elektrárny rekordních 60 000 zá-

ruch. Pro letošní rok tedy pro všechny zájemce

jemců. Dlouhé Stráně drží tři „nej“: největší reverz-

o návštěvu:

ní vodní turbínu v Evropě – 325 MW (v elektrárně

POZOR – DŮLEŽITÁ ZPRÁVA !

pracují dvě takové), elektrárnu s největším spádem

Provoz Informačního centra bude letos z důvodů

v České republice – 510,7 m a největší instalovaný

opravy horní nádrže omezen.

výkon v ČR – 2×325 MW.

V období od 1. 6. 2007 do 31. 8. 2007 bude

Přečerpávací elektrárna pracuje již více než 10 let

Informační centrum zcela uzavřeno.

ve velmi drsných horských podmínkách. Teploty,

V období od 1. 5. 2007 do 30. 9. 2007 bude

kterým čelí speciální výstelka horní nádrže z bal-

také uzavřena veřejná cyklostezka na komunika-

kánského asfaltu, se pohybují od plus 60 stupňů

cích v okolí nádrže.
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VYUŽITÍ
V

íte, že při spalování využíváme jen
0,000 000 001 (jednu miliardtinu) procenta
energie ukryté ve hmotě? Lepší je to při

jaderném štěpení – to využijeme 0,1 % (desetinu)

PONIKLEC
je možno spatřit krásné květy silně ohrože-

Třebíčsko totiž tvoří západní hranici jeho rozšíření.

celé jedno procento. No, pořád žádná sláva. 100 %

V Čechách se vyskytují pouze odlišné druhy konikle-

energie obsažené ve hmotě by se získalo jen anihi-

ce. Všechny však mají podobný tvar květů, chlupaté

lací – reakcí hmoty a antihmoty. Ale co by nám pak

listy a ochmýřená semínka.
Zajímá vás, jak vznikl název této rostliny? Po

z toho světa zbylo?
Připomínám, že v minulém čísle jsme vyhlásili

vymizení staršího českého slova „poniklý“ (svěšený,

soutěž na téma průzkumu Co vědí dospělí o energe-

povadlý) byl její původní název (poniklec – tj.

tice? Můžete si ověřit, i co vědí o účinnosti využití

rostlina se svěšenými květy) nahrazen zkomoleni-

energie ukryté ve hmotě.

nou „koniklec“. Název „poniklec“ se dodnes používá

Termín odevzdání soutěžního projektu je do

na Slovensku. Na zaniklé české slovo nám zůstala
vzpomínka jen v názvu obce Poniklá.

30. 6. – nezapomeňte.
Využijte dobře vaši energii – třeba čtením našeho
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jaroslav kulovaný

padnější elektrárnou v Evropě, v jejímž okolí

ovládnout fúzi – slučování jader atomů, bude to už

02

ska. Za tu krásu ochrana přírody určitě stojí.

J

ného koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

2

Je ozdobou i čistého životního prostředí Dukovan-

aderná elektrárna Dukovany je zřejmě nejzá-

procenta ukryté energie. Až se podaří energeticky

časopisu.

tato rostlina vzácnou ozdobou našich jarních luk.

marie dufková

V minulosti se prý kořen koniklece velkokvětého
úspěšně využíval k léčení morové nákazy. Dnes je
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ROBOTICKÉ
DALEKOHLEDY

ČÍHA JÍ NA GIGANTICKÉ ZÁBLESKY

V

Astronomickém ústavu AV ČR v Ondřejově je

obloze, nebo je pod obzorem, nebo nastane za

vylepšování se významně podíleli studenti

v rutinním provozu první robotický astrono-

špatného počasí. Lepší pozorovací podmínky než

astrofyziky z Astronomického ústavu MFF UK

mický dalekohled v České republice. Přístroj

dalekohled v Ondřejově má sesterský experiment

v Praze. Současné v mnoha ohledech vylepšené

označovaný jako BART (Burst Alert Robotic Telesco-

BOOTES provozovaný ve spolupráci českých a špa-

programové vybavení používané na všech šesti

pe, čili Robotický teleskop pro detekci záblesků)

nělských vědců a techniků na dvou stanicích

teleskopech sítě je dílem Mgr. Petra Kubánka.

je komplex sestávající z komerčně dodávaného op-

v jižním Španělsku. Ve spolupráci s Fyzikálním

tického dalekohledu Meade LX200 o průměru 25 cm

ústavem AV ČR se podílíme na robotickém

aspekt. Kolem přístrojů se vytvořila skupina vědeckého

s detekční CCD kamerou, z dvou širokoúhlých kamer

teleskopu FRAM pracujícím v rámci Augerovy

dorostu, a přístroje se tak staly současně i výukový-

s CCD kamerami, výkonného počítače a speciálně

observatoře v Argentině a spolupracujeme i na

mi a cvičnými pracovišti, na nichž je možno nejen

vyvinutého programového vybavení. V rámci me-

teleskopu Dublinské univerzity WATCHER v Jižní

pozorovat a zpracovávat data, ale se i učit postupy

zinárodní spolupráce se podílíme ještě na provozu

Africe. Právě FRAM měl to štěstí, že vloni 17.

z astronomické fotometrie a astrometrie a dalších

a analýze dat z dalších pěti robotických teleskopů

ledna zachytil velmi jasný záblesk ve viditel-

oblastí a v neposlední řadě i tvůrčím způsobem přispět

s tímtéž řídicím softwarem (tři ve Španělsku a po

ném světle doprovázející gama záblesk. Jakkoli

a ověřit si v praxi nové nápady, přístupy a programy.

jednom v Jižní Africe a v Argentině).

pozitivních detekcí již máme ze sítě robotických

Hlavním vědeckým úkolem této sítě robotic-

Robotické dalekohledy s sebou přinášejí ještě jeden

K projektu přispěla podstatně i mechanická

teleskopů vícero, ten lednový je naprosto uni-

dílna AV ČR. Kromě řady mechanických prací to byl

kých dalekohledů je velmi rychlé pozorování míst

kátní především tím, že se jedná o dosud opticky

i návrh mechanické konstrukce a výroba prototypu

gama záblesků kosmického původu detekovaných

nejjasnější optický záblesk provázející gama

širokoúhlého spektrografu pro robotické teleskopy.

družicemi. Tyto jevy představují jednu z největ-

záblesk. Společná vědecká publikace mezinárod-

Prototyp byl úspěšně testován na stanici BOOTES ve

ších astrofyzikálních záhad poslední doby. Jedná

ního vědeckého týmu za účasti pracovníků ASÚ

Španělsku. Je schopen pořídit spektra objektů do

se o nejintenzivnější uvolnění energie v celém

AV ČR a FZÚ AV ČR byla nedávno přijata do tisku

13. hvězdné velikosti v širokém zorném poli. Jeho

známém vesmíru, kdy jev na krátký okamžik přezáří

v mezinárodním odborném časopise.

hlavním použitím však bude snaha o pořízení spek-

celý vesmír dohromady.
V současnosti jde především o jevy zaznamenané

Kromě primárního vědeckého cíle mají robotické
dalekohledy ještě další úkoly, založené na pravi-

ter optických záblesků doprovázejících kosmické
záblesky záření gama.

americkými družicemi SWIFT a HETE a evrop-

delném pozorování vybraných optických protějšků

skou družicí INTEGRAL. Údaje o gama záblescích

vysokoenergetických kosmických zdrojů, například

i na robotickém teleskopu BOOTES IR o průměru

nalezených přístroji na družicích jsou v reálném

rentgenových dvojhvězd, nově identiﬁkovaných

60 cm umístěném na španělské vysokohorské astro-

čase zpracovány a ihned distribuovány pozem-

gama zdrojů z družice INTEGRAL či aktivních

nomické observatoři Sierra Nevada.

ním pozorovatelům. V případě družice INTEGRAL

galaktických jader. Přístroje pořizují tato data zcela

jsou informace k dispozici již během maximálně

automaticky.

30 sekund po začátku gama záblesku. Po přijetí

BART a další dalekohledy sítě jsou dílem

Společně se Španělskými kolegy se nově podílíme

rndr. rené hudec, csc.
astronomický ústav av čr
rhudec@asu.cas.cz

takové informace je systém schopný ihned navést

poměrně rozsáhlé spolupráce. Kromě domácí-

teleskopy a kamery na hlášené místo jevu a začít

ho týmu, tedy skupiny Astrofyziky vysokých

Omlouváme se čtenářům za popletení fo-

jeho pozorování během 10 až 30 sekund.

energií v ASÚ AV ČR v Ondřejově, se na jeho

tek – v lednovém čísle u článku Račí oko vyšly

vývoji v rámci ročníkového projektu v minulosti

fotografie tohoto robotického dalekohledu

na gama záblesky každou jasnou noc. Prakticky

podílela i skupina studentů informatiky MFF UK,

BART a nikoliv Račího oka.

jde i o čekání na šťastnou souhru okolností:

a to zejména vývojem programového vybavení

Správné obrázky najdete na www.tretipol.cz.

naprostá většina jevů nastává buď na denní

pro operační systém Linux. Na provozu a dalším

V tomto režimu číhá BART a další teleskopy sítě
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sedmdesátých letech 20. století se časo-

,

ZAJÍMAVOST

Integrace fotoaparátu a MP3 přehrávače do
mobilu se jeví jako velmi užitečná, ekonomická a už nikoho nepřekvapí. Zrovna tak uvažují
i konstruktéři vozidel a chtějí vytvářet různá
hybridní auta – letadla, autobuso-vlaky…

Další možností jak získat energii jsou solární baterie
umístěné na střeše vozu. Zabírají plochu 2,5 metru
čtverečního a jejich zajímavostí je, že jsou polo-

Hračku mi někdo jako dítěti ukradl, důkaz jeho

průsvitné. Solární zdroj se nezapíná a nevypíná, ale

pisy hemžily prognózami, že v roce 2000

existence tedy nemám, je jen v mé paměti… a teď

pracuje a akumuluje energii nepřetržitě – to je velká

auta už skoro vymizí, silnice se tím pádem

taková auta, která budou mít jako jeden z energe-

výhoda, protože autíčko se tak zadarmo sytí sluneční

stanou nepotřebnými a my budeme jezdit cestou

tických zdrojů malý trojramenný větrník, skutečně

energií, i když jen stojí na parkovišti. Konstruktéři

i necestou na vznášedlech. Nestalo se tak. V roce

na silnicích uvidíme…

dokonce předpokládají, že pokud bude Eclectic parkovat

1920 si zase američtí předvídatelé budoucích trendů

Elektromobil Eclectic se poprvé představil na

a solární baterie budou dobité, tak bude moci dodávat

mysleli, že auta budou nahrazena letadly. V Los An-

výstavě Paris Motor Show v roce 2006 a jeho prodej

energii do elektrické sítě – což by mohlo pomoci v tzv.

geles architekti předvedli maketu obytného domu,

je naplánovaný na červen 2007. V první fázi bude

špičkách, kdy odběr elektřiny najednou prudce vzroste.

na jehož střeše mělo být letiště. Přistávací plocha

vyrobeno 200 kusů, cena vozítka bude zatím velmi

Samozřejmě takovou pomocí se Eclectic může stát jen

měla být dlouhá 300 metrů.

vysoká – 24 tisíc euro, ale v roce 2009 Venturi hod-

v tom případě, pokud jich bude velký počet. Při jejich

lá začít vyrábět lacinější verzi kolem 15 tisíc euro.

dosavadní ceně zřejmě moc velký zájem zatím nebude.

To nic není oproti představám o automobilech, co
vznikaly v padesátých letech. V tomto období okouzlení

Autíčko vypadá velmi legračně a připomíná tak

atomovou energií se podle prognostiků i techniků měla

trochu koňskou drožku na kolečkách nebo první au-

v blízké budoucnosti vyrábět auta na atomový pohon:

tomobily. Vpředu je místo pouze pro řidiče, vzadu pro

Nabité baterie umožní při maximální rychlosti

Ano, skutečně každé autíčko – tedy poměrně obrovské

dva cestující. Protože nemá dveře, jízda v něm, hlavně

50 km/h dojezd do padesáti kilometrů. Za den na-

auto si mělo vzadu místo motoru vozit svůj maličký ato-

v zimě, cestujícím možná připomene pocity, jaké

akumulovaná sluneční energie jízdu ještě prodlouží

mový reaktor. A nebyly to představy nějakých netechnic-

zažívali naši předci při jízdě koňmi taženými vozy. Na

o dalších 7 kilometrů a pokud ještě pořád nejste

ky vzdělaných snílků nebo spisovatelů sci-ﬁ. Automobilka

rozdíl od kočárů, o vytápění interiéru Eclecticu zřejmě

doma či u zásuvky a fouká silný vítr, tak na střeše

Ford měla už dokonce v roce 1958 vypracovaný model

bude postaráno, karoserie je vyrobena z kompozitních

vztyčíte větrník a energie dodávaná touto elektrár-

takového auta – byl to poměrně známý Ford Nucleon.

materiálů a dveře nakonec lze doobjednat. Počítá se

ničkou bude postačovat ještě na dalších 15 kilome-

s tím, že vozítko se bude pohybovat převážně po měs-

trů. Pokud ještě nebudete doma, tak už nezbývá nic

tě – čili na kratší vzdálenosti, takže cestující nějakou

jiného, než zavolat odtahovou službu.

JEDE NA SLUNCE A VÍTR
V současné době se nevytvářejí modely atomových

tu minutu trochu nepohodlí snesou – navíc když ve

aut, ale rovnou do prodeje přicházejí opravdu

vybavení je vodotěsné rádio, wi-ﬁ kit…

pitoreskní, ale účelné dopravní prostředky. Dívám

Eclectic má možnost pro svůj malý elektromotor

Třetím zdrojem, ze kterého motor získává elektrickou energii, je miniaturní větrná elektrárna.

Venturi se neprezentuje jen tímto vozítkem, mohou
se pochlubit i prvním sériovým závodním elektromobilem na světě vybaveným hi-tech technologiemi, který

se například na obrázek ekologického auta Eclectic

o 22 koňských silách využít tři zdroje dodávky

vytvořili společně s Intelem. Jmenuje se Fétish. Zde

od monacké ﬁrmy Venturi Automobiles a téměř ne-

proudu – první je zcela běžné dobíjení baterií ze

použitá bezdrátová technologie přenosu dat WiMAX

věřím vlastním očím – ten ze střechy trčící větrník,

zásuvky. Baterie jsou akumulační hybridní nikl-me-

umožní řidiči být informován o celém systému motoru

to jsem už přece někdy viděla! Kde to bylo? Ano,

tal, klasicky se dobíjejí pět hodin, jejich životnost

i o bateriích. V budoucnu ﬁrma plánuje možnost,

už si vzpomínám, když jsem byla malá, měla jsem

je 2 500 nabíjecích cyklů nebo deset let a váží

aby prostřednictvím Internetu spolu mohla „hovořit“

autíčko, které bylo poháněno velkým větrníkem.

108 kilo (celková váha auta je 350 kg).

všechna auta vybavená touto technologií.
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DMV

DMV je vesele žluté vozidlo, nachází se v něm
25 míst k sezení. Je ve variantách benzínový
i diesel. Jako autobus dosahuje rychlosti 60 km/h.
Má zadní pohon kol jak na silnici, tak po kolejích.
Pro jízdu po železnici je vybaven čtyřmi ocelovými koly, která se při jízdě po kolejích prostě
vysunou. Přepnutí z jednoho režimu na druhý trvá
10–15 vteřin a probíhá následovně:
Autobus v místě, které je pro tento účel speciálně
vybudováno, vjede na koleje. Přesnost nájezdu
zabezpečují horizontální naváděcí válečky, které se
na koleje vysunou jako první – a to nejdříve zepředu
pak i zezadu podvozku DMV – a po úspěšném
„nakolejení“ se opět zasunou. Mezitím se začínají na
koleje vysouvat normální zcela běžná železniční kola
a přední silniční se nadzdvihují nad terén. Zadní silniční zůstávají na svém místě a tak DMV po kolejích
jede jakoby na šesti kolech. Při sjezdu vše probíhá
stejně, samozřejmě v opačném pořadí.

,

ZAJÍMAVOST

Téměř v žádném vozidle, které se mělo stát tím
pravým dopravním prostředkem budoucnosti,
se nikdo nesvezl. Ano, bylo pár výjimek – třeba
vznášedla Piasecki Aircraft, používaná US Army
kolem roku 1957, ale masově se nezavedla, jejich
provoz byl neuvěřitelně drahý.

3 WWW.TERRAFUGIA.COM

v únoru tohoto roku cenu Lemelson-MIT Student Prize,
jejíž součástí je i ﬁnační odměna 30 tisíc dolarů.

AUTOBUS-VLAK

hodlá nasadit do normálního přepravního provozu.

Idea hybridu autobusu a vlaku není nová. V roce 1932

Jeho první trasa sice bude zatím jen turistická

jeho kolegů z fakulty aeronautiky a astronautiky. Je-

se o její realizaci pokoušeli technici LMS – London,

z Hamakoshimizu do Mokoto na ostrově Hokkaido.

jich cíl je jediný – dovést projekt Transition až do kon-

Midland and Scottish Railway a v období před druhou

DMV pojede 11 km po kolejích a 21 km po silnici.

ce, což znamená výrobu tohoto osobního dopravního

světovou válkou se takové vozidlo snažili zkonstruovat

DMV využívá již vybudovanou železniční a silniční

Carl založil ﬁrmu Terrafugia, do které přišlo několik

prostředku, který bude normálně jezdit po asfaltových

v Německu, Japonsku a Austrálii. Všude neúspěšně.

síť. Jediné, co potřebuje, je vybudovat ona místa,

silnicích, na nebi se bude chovat jako malé sportovní

Příčin nezdaru bylo hodně – od toho, že samotné

která mu umožní nájezd na koleje či výjezd.

letadlo a po jízdě ho uložíte do své garáže.

přepravní vlako-vozidlo bylo neúnosně drahé a nikdo

Výhoda tohoto přepravního prostředku je v jeho

Zatím byly takovéto dopravní prostředky špatnými

takovou nevratnou částku nechtěl investovat, až po

adaptabilitě – dojede všude a náklady na jeho provoz

auty a i špatnými letadly. Podle pracovníků Terrafugii

problémy s dlouhou přestávkou v cestě zapříčiněnou

jsou velmi přijatelné – čili takováto hybridní doprava

se to jejich „Přechodníku“ týkat nebude, on skutečně

výměnou železničních kol za silniční a obráceně. Také

se vyplatí všude tam, kde by byla prodělečná zvlášť

„uteče ze země“. Jako auto i letadlo splňuje všechny

bezpečnost jízdy takovéhoto vozu nebyla nejlepší.

železniční a autobusová přeprava. V krajích, kde je

bezpečnostní vyhlášky, má vyztužený skelet kabiny,

řada vesnic s malým počtem obyvatel a vypravovat

nafukovací vaky – airbagy, dobře vyřešená skládací

tam vlaky se nevyplatí, místní rádi využijí DMV.

křídla, vrtuli, letecký motor. Pokud se chce pilot stát

K myšlence „busovlaku“ se později vrátilo několik
konstruktérů, ale jejich nápady zůstávaly až do roku
2000 pouze na papíře. Ve zmiňovaném roce se pus-

opět jen řidičem, přistane na nějakém vhodném místě

tili do vyřešení tohoto problému v Japonsku – kon-

AUTO-LETADLO ČILI AUTOPLÁN

krétně železniční konstruktéři z JR Hokkaido. Znali

Tento hybrid se objevuje v řadě ﬁlmů, nadšenci

už mnohá úskalí těchto vozidel, i to, na čem ztros-

se pokoušejí o jeho realizaci už devadesát let

bude mít 195 kilo, cestovní rychlost 193 km/h

kotaly předchozí projekty. Navíc doba technologicky

a po světě byly vydány desítky patentů na létající

a maximální rychlost 217 km/h. Rozpětí křídel

a technicky velmi pokročila a zjistilo se, že by

auta – jen v USA jich je ke stovce.

8,25 metrů, šíře stroje se složenými křídly bude dva

o takový způsob přepravy mohl být zájem ze strany

První letadlo-auto vzniklo již v roce 1916. Legrační

a motor se odpojí od vrtule a připojí se k pohonu kol.
Transition bude vážit 599 kilo, užitečné zatížení

metry. Dráha rozjezdu musí být minimálně dlouhá

cestujících i dopravních společností, protože šetří

hranatý Curtiss Autoplane s jakoby psím čenichem

456 metrů. Objem nádrže bude činit 76 litrů, přitom

náklady a zabezpečuje dobré služby. Takže věřili, že

zakončeným vrtulí, vysokými koly a křídly na střeše

jako letadlo spotřebuje průměrně 15 litrů na hodinu

oni už svoji práci dovedou až do sériové výroby.

je dítko inženýra Glenna Curtisse a opravdu vzlétlo

a jako auto 7,84 litrů na sto kilometrů.

Prototyp dokončili v roce 2004 a až do letošního

v roce 1917. Tedy popolétlo a ani jako auto nestálo za

Ne maketu, jako doposud, ale skutečný jezdící

roku vozidla testovali zcela tiše bez podávání

nic, ale jedno plus mu nikdo neupře: nebylo příčinou

a létací stroj hodlá ﬁrma představit během let

informací mediím. Zřejmě se obávali možného

žádného úmrtí, což se o ostatních, která následova-

2008–2010. Ihned bude také schopná je vyrobit

neúspěchu nebo konkurence. To je již minulost. JR

la, už napsat nedá. Při zkouškách v některých jejich

zájemcům. Cena je zatím stanovena na 148 tisíc

Hokkaido Railway Company nedávno veřejně ozná-

řidiči – piloti zahynuli. Nejnovější létající auto či jezdící

dolarů. Jestli se tedy konečně povede sestrojit

mila, že vyvinula dvourežimní dopravní prostředek

letadlo pojmenované Transition je prací Carla Dietricha,

a vyrobit skutečný funkční hybrid auta a letadla se

DMV – „Dual Mode Vehicle“ a v dubnu 2007 ho

absolventa prestižní techniky MIT, který za něj dostal

dozvíme během čtyř let.

jita splítková
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TADY BYCH RÁD PRACOVAL
B

ylo jich celkem osm, čtyři dívky z Jihočeské
university, tři chlapci z ČVUT a jeden Polák,
který studuje na stipendium EU. Všichni by

po skončení vysoké školy rádi nastoupili do největší
české energetické ﬁrmy. Někteří chlapci projevili
zájem již před stáží, po jejím skončení překvapivě
i děvčata. První týden absolvovali základní školení
pro vstup do kontrolovaného pásma elektrárny, navštívili simulátor blokové dozorny, měli exkurzi na
vodní elektrárny Kořensko a Hněvkovice a seznámili
se s fungováním Skupiny ČEZ. Druhý týden proběhl
přímo v provozu jaderné elektrárny.

BYLA JSEM ZVĚDAVÁ
„Především mě zajímalo, jak to na jaderné elektrárně vypadá a chodí v praxi. Přeci jenom jsem měla
informace jen z druhé ruky a byla jsem zvědavá,
jak práce na Temelíně opravdu probíhá.“ Říká
studentka Jihočeské university České Budějovice

na Temelíně. Určitě budu pro budoucnost s jadernou

student. „Během stáže jsme díky neuvěřitelně ochot-

Milena Korandová a pokračuje: „Jsem ráda, že jsem

elektrárnou počítat jako s jednou z možností svého

ným lidem mohli vidět prakticky vše, co nás zajímalo.

se mohla podívat do kontrolovaného pásma, tam

uplatnění v životě,“ říká studentka.

Pro mě osobně byla nejzajímavější bloková dozorna,

mě zaujala přísná opatření již při vstupu a přísná

odkud se reaktor řídí, a dále turbína.“

pravidla pohybu a práce. Všechno je podřízeno

JÁ UŽ MÁM JASNO

radiační bezpečnosti pracovníků. Měla jsem možnost

Písečák, student strojní fakulty v Praze Jan Pleskač,

JAK NA TO

se seznámit s měřicími přístroji. V závěru stáže jsem

má již celkem jasno. „Rád bych na Temelíně pracoval.

Provozovatel českých jaderných elektráren ČEZ se

pracovala na oddělení osobní dozimetrie, kde jsem

Podle toho, co jsem se tu dozvěděl, však není vůbec

chodí pravidelně prezentovat na veletrhy pracovních

pomáhala při vyhodnocování osobních ﬁlmových

sranda se například prokousat přes psychotesty. Uvidí-

příležitostí, veletrh Kariéra a tzv. Career Days na vyso-

dozimetrů pracovníků elektrárny.“ Milena má část

me. Nicméně vzhledem k zaměření mého studia bych

kých školách. Nabízí studentům spolupráci s možností

studia oboru aplikované radiobiologie a toxikologie

rád našel uplatnění buď přímo jako operátor, anebo

ucházet se o různá zajímavá místa, například o místo

ještě před sebou. „Uměla bych si nyní docela dobře

jako jiný technický pracovník. Ještě mě ale čeká pár

operátora jaderných elektráren. Prostřednictvím stáže je

představit, že po škole najdu své profesní uplatnění

let studia oboru mechaniky tekutin a energetiky,“ říká

možné získat další informace a seznámit se s jadernými
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PROFESIONÁL
Absolventka jednooborové psychologie na Filozofické fakultě
Masarykovy univerzity v Brně (FF MU) zakotvila v energetice.
Ptáte se, na co potřebuje energetika psychologa? To byste se
divili! Dokonce velmi specializovaného psychologa.

V

edete Oddělení psychologické diagnostiky

které trvá 4–6 hodin, vyšetřujeme maximálně pět

ve společnosti ČEZ, a. s. Můžete vysvětlit

osob, méně časově náročné screeningové vyšetření

svou činnost podrobněji?

(2–3 hodiny) probíhá zhruba ve skupině deseti lidí

Působíme zejména v oblasti jaderné energetiky,

a to i dvakrát denně, podle aktuální potřeby. Po

kde je psychologie zaměřená na predikci žádoucího

administrativním vyhodnocení testů přichází ﬁnální

chování, tedy spolehlivého pracovního výkonu klí-

zpracování materiálů, které je plně v kompetenci psy-

nicích a Mochovcích, kde má psychologie dlouholetou

čových zaměstnanců a dále na predikci bezpečného

chologa. Spoustu času nám zaberou také konzultace

tradici, tak jako u nás. Samozřejmě si vyměňujeme

chování ve střeženém prostoru jaderné elektrárny.

s klienty, sebevzdělávání, apod.

zkušenosti s kolegy z příbuzných oborů – např. Policie

Jinými slovy: ověřujeme profesní psychickou

ČR, Hasičský záchranný sbor, Řízení letového provo-

způsobilost, která se týká řídicího operativního per-

Činnost vašeho oddělení je zaměřena přede-

zu – a to na odborných seminářích a workshopech,

sonálu a dalších vyjmenovaných provozních funkcí.

vším na prověřování způsobilosti zaměstnanců

pořádaných našimi odbornými profesními organizace-

Dále provádíme psychologická vyšetření, kterými

jaderných elektráren. Jakým způsobem toto

mi, jako je Českomoravská psychologická společnost,

ověřujeme způsobilost k samostatnému vstupu do

hodnocení probíhá a jak často? Opakovaně nebo

Česká asociace psychologů práce a organizace. Vývoj

střežených prostor jaderné elektrárny. Kromě těchto

jen před nástupem do zaměstnání?

v zahraničí sledujeme prostřednictvím médií a odbor-

stěžejních činností provádíme např. výběrová řízení,

Ověřování psychické způsobilosti probíhá

né literatury. Jedna z mých kolegyň měla možnost

podílíme se na školení personálu v kurzech základní

v souladu s Atomovým zákonem. Klíčoví provozní

navštívit jaderné elektrárny ve Spojených státech, kde

a periodické přípravy, atd.

zaměstnanci absolvují psychologické vyšetření

získala zkušenosti nejen psychodiagnostické, ale také

před nástupem do funkce a dále podle stanovených

v oblasti výuky a výcviku personálu.

Jak vypadá Váš typický pracovní den?

period. U operátorů jaderných elektráren je tato

Na oddělení působí kromě mne další tři psycholožky

perioda při dosažení optimálních výsledků dvouletá,

O bezpečnosti obou našich jaderných elektráren

a náš program probíhá podle předem dlouhodobě

u ostatních funkcí je perioda pět let. U obou skupin

stále pochybují příslušníci některých protija-

stanoveného harmonogramu v podstatě na třech lo-

se při nepřesvědčivém či problematickém výsledku

derně zaměřených sdružení. Ve své argumentaci

kalitách. V Brně, na ŠKVS, kde máme „základnu“, dále

tato perioda zkracuje na jeden rok. Vyšetřujeme

často vzpomínají na černobylskou havárii, za

na psychologických pracovištích na JE Dukovany a JE

standardizovanými psychologickými nástroji,

jejíž příčinu se uvádí lidské selhání. Lze vůbec

Temelín, kam vyjíždíme a kde jsou vybavené psycho-

nároky i hodnocení se liší podle profesních skupin.

nějakým způsobem zaručit, např. pečlivým

logické laboratoře. Každý týden máme na těchto třech

Metodika psychologického vyšetření pro samostatný

výběrem pracovníků, aby k nehodě na jader-

lokalitách zhruba sedm vyšetřovacích dnů. Tomuto

vstup do střežených prostor je pro personál jaderné

ném zařízení zaviněné právě chybným lidským

vyšetření samozřejmě předchází důkladná příprava,

elektrárny, včetně dodavatelů, shodná, zvládnutelná

rozhodnutím nemohlo dojít?

která začíná podrobnou analýzou psychologické do-

širší populační normou.

kumentace každého „klienta“ a stanovením metodiky

Personál jaderných elektráren je vysoce kvaliﬁkovaný a ke speciﬁcké a náročné práci plně způsobilý

vyšetření. Vyšetření probíhají nejčastěji skupinově.

Sledujete nějaký vývoj ve svém oboru u nás

nejen po stránce odborné a zdravotní, ale i psychic-

Při důkladném profesním psychologickém vyšetření,

nebo v zahraničí? V čem vidíte největší posuny?

ké. Cílem psychologických vyšetření je predikovat

Nastalo v hodnocení psychologické způsobilosti

požadované chování a eliminovat tak možnost

pracovníků v oborech spojených s jadernou ener-

selhání lidského činitele. Ve spojení s vyspělými

elektrárnami zblízka. „Stáž nám potvrdila, že možnost

getikou – v případě práce v jaderné elektrárně

moderními technologiemi považujeme možnost

pracovat v budoucnu na Temelíně nebo Dukovanech

apod. – v posledních letech zlepšení?

fatálního lidského selhání za téměř vyloučenou.

je určitě zajímavá. Byla by to práce, ve které bychom

Ve všech vědních oborech, tedy i v psychologii,

beze zbytku uplatnili naše technické vzdělání,“ přiky-

jde samozřejmě vývoj dopředu. Po roce 1989 došlo

Proč jste si vybrala pro své povolání právě oblast

vují studenti.

k obrovskému boomu psychologie práce, která do té

jaderné energie?

václav brom

, KONTAKTY PRO ZÁJEMCE
Personální oddělení JE Temelín: 381 103 119
Personální oddělení JE Dukovany: 561 105 514
V jaderných elektrárnách najdou uplatnění jak absolventi magisterského, tak bakalářského typu studia.
www.cez.cz - rubrika kariéra
kariera@cez.cz

doby stála spíše v pozadí. Tento boom však nastal

V mém případě se jednalo o náhodu. Jsem

spíše v personalistice a všech jejích procesech prová-

humanitně zaměřená a k technice jsem měla

zaných s psychologií. Naopak řada psychologických

nanejvýš neutrální vztah. Dnes, po dvanácti

pracovišť, zejména ve výrobních podnicích, zanikla.

letech strávených ve společnosti ČEZ, se už také

Proto je pro nás velkým přínosem vzájemné sdílení

považuji za energetika-laika a mé smýšlení je

zkušeností s našimi regionálně nejbližšími kolegy ze

vysoce „projaderné“.

slovenských jaderných elektráren v Jaslovských Bohu-

Děkujeme za rozhovor
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TOPÍME ELEKTŘINOU ÚSPORNĚ
Elektřina nás dostala. Nevěříte? Tak si představte jeden den bez
elektřiny. Ráno vstáváte do tmy, můžete si posvítit jen svíčkou,
voda neteče. K ohřátí snídaně byste potřebovali kamna na pevná
paliva nebo třeba lihový vařič. A to je jen začátek. Nehraje rozhlas
ani televize, nemůžete telefonovat. Zatím nám takové „ošklivé“
dny nehrozí, ale přesto platí, že s elektřinou musíme šetřit. Proto
zahajujeme cyklus článků o tom, jak hospodařit s elektřinou
právě v domácnostech, jak co nejefektivněji využít možnosti,
které nám nabízí moderní technika. A vzhledem k tomu, že
„březen, za kamna vlezem, duben, ještě tam budem“, začneme
u používání elektřiny pro vytápění.

ČÍM TOPIT?
Vytápění elektřinou lze rozdělit do dvou základních
skupin – na přímotopné, a to lokální nebo centrální, a akumulační.
U přímotopného lokálního vytápění se zdroj
tepla nachází přímo ve vytápěném prostoru.
Nejrozšířenějšími zdroji jsou elektrické konvektory nebo dnes už méně používané „olejové
radiátory“. Pro rychlé ohřátí prostoru se pak
využívají teplovzdušné ventilátory s příkonem
až 2400 W. Výhodou těchto zdrojů je snadná
teplotní regulace a poměrně nízká pořizovací
cena. Nevýhodou je nízký komfort vytápění
v důsledku vyšších výstupních teplot a u konvektorů předávání tepla prouděním. Tento typ
se nedoporučuje na vytápění vyšších místností,
neboť nejtepleji máme u stropu.

V

ytápění elektřinou je lákavé. Stiskneme vy-

procento nákladů na spotřebovanou elektřinu.

pínač a za chvíli je teplo. Elektrické topení

Například v místnosti, kde svítí dvě úsporné zářivky

přitápění, zejména v menších prostorách. Mají vliv

nekouří, neobtěžuje okolí zápachem nebo

Infrazářiče jsou vhodné pouze pro krátkodobé

s příkonem 11 W, pracuje TV přijímač s příkonem asi

i na teplotu povrchu těla, a proto se s nimi nejčas-

škodlivinami, v místě využití nevytváří žádný od-

180 W a rozhlasový přijímač s příkonem do 40 W,

těji setkáváme v koupelnách či sprchách.

pad, který bychom museli pravidelně vynášet. Bo-

spotřebujeme celkem asi 250 W. Ovšem příkon pa-

hužel i zde platí – co je příjemné a pohodlné, bývá

nelu pro přímotopné vytápění na napětí 230 V bývá

nebo v rodinných domech s ústředním topením

také dražší, a tak v domácnostech, kde se elektřiny

většinou 2 000 W, takže „protopíme“ až osmkrát

se dnes často používá přímotopné centrální

využívá k vytápění, může tato složka tvořit vysoké

více, proto je důležité vědět, jak topit úsporně.

vytápění. Jde o náhradu kotle na pevná paliva
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TERMOLUMINISCENČNÍ DATOVÁNÍ
V minulém čísle jsme se seznámili s radiouhlíkovou metodou
určování stáří, dnes představíme další, založenou rovněž na
poznatcích jaderné fyziky.

V okamžiku vypálení byly uvolněny všechny
elektrony zachycené v metastabilních polohách
v záchytných centrech. V důsledku ozařování
takových předmětů od přírodních radionuklidů
v samotném materiálu i jeho okolí (především
radionuklidy přírodních přeměnových řad a draslíku 40K) a od kosmického záření, se začnou tvořit

T

ermoluminiscenční metoda využívá

často ve viditelné oblasti. Počet zachycených

nová metastabilní centra. Dávka záření, kterou

radiačně indukovanou termoluminiscenci.

elektronů je úměrný dávce záření, světelný tok je

materiál obdržel a kterou můžeme změřit pomocí

Působením ionizujícího záření mohou být

úměrný počtu zachycených elektronů.

termoluminiscenční odezvy, je úměrná stáří

v některých pevných látkách vyraženy elektrony

Stanovení dávky záření se provede změřením

ze svých stabilních poloh v elektronových oba-

světelného výstupu při ohřevu ve speciální pícce.

lech a zachyceny v metastabilní poloze. Uvolní

Světelné signály se zachytí a zesílí ve fotonásobiči,

citlivosti materiálu a obsahu přírodních radio-

se opět teprve při dodání energie zvnějšku, např.

přemění na elektrický signál a registrují se.

nuklidů, tok kosmického záření se dá považovat

ohřevem látky. Při následných přechodech mezi

K datování se tato metoda využívá u materiálů,

jednotlivými energetickými hladinami mohou tyto

které prošly tepelným zpracováním při vysokých

elektrony emitovat elektromagnetické záření,

teplotách, tedy např. vypalovaná keramika, cihly.

Pontská amfora ze sbírek
Dánského národního musea
v Kodani se scénou Hektorovy smrti. Její autenticita byla zpochybněna na
základě určitých nepřesností ve ﬁgurální dekoraci.
Termoluminiscenční měření
potvrdilo předpokládanou
dobu výroby v šestém století
př. n. l.

předmětu od jeho vypálení.
Měřitelné stáří závisí na termoluminiscenční

za víceméně stálý. Běžné rozmezí určovaného
stáří je 100–10 000 let při chybě 3 %.
(podle materiálů fjﬁ)

Na obrázku jsou dvě sošky (vlevo styl přechodného Monte Albanského období kolem 100–200
n. l., autentická; vpravo styl pozdně klasického
Monte Albanského období 400–800 n. l., moderní
padělek) ze souboru předkolumbovských keramických sošek nejasného určení z Oaxacy v Mexiku
ze sbírek St. Louis Art Museum. Termoluminiscenční metodou byla ověřována pravost 117
sošek z této kolekce. Výsledky byly následující:
2 vypadají falešné a jsou falešné, 14 vypadá
falešně a jsou pravé, 5 vypadá jako pravé a jsou
falešné, 96 vypadá pravě a jsou pravé.

elektrickými topnými tělesy, která ohřívají topné

prostorovým termostatem, popř. elektronická

pojením a příkonem (podle velikosti místnosti)

médium, nejčastěji vodu.

regulace nabíjení.

okolo 5 kW. K vytápění rodinného domku pak

Zvláštním případem je používání tepelných

volíme ústřední (etážové) topení se správně

čerpadel v systémech vytápění, zejména rodinných

JAK TOPIT ÚSPORNĚ?

domů, a klimatizace, která je vhodná spíše pro

V našich klimatických podmínkách se většinou topí

média, potřebným příkonem topných těles

chlazení a ve velkých objektech.

nebo přitápí 7 až 8 měsíců v roce a na vytápění

a dokonalou regulací, odvozenou od vnitřních

připadá až 60 % spotřebované energie v domácnos-

i vnějších teplot.

Již tradiční je elektrické akumulační vytápění.

dimenzovanými a provedenými rozvody topného

Nejstarším typem akumulačních kamen jsou akumu-

ti. Přitom správná volba zdroje tepla, optimalizace

lační kamna statická. V kamnech, často obložených

otopné soustavy a zachovávání zásad energeticky

davatelem elektřiny určíme optimální proudo-

kachly, jsou naskládána topná tělesa a šamotové

úsporného chování umožní snížit spotřebu energie

vou hodnotu hlavního jističe a zvolíme vhodný

cihly. V době nabíjení (nejčastěji 8 hodin denně)

na vytápění často až o 30 %.

tarif (standard, akumulace 8 či 16 hodin, nebo

se celý objem kamen ohřívá, aby pak vydával naku-

Pro vytápění elektřinou platí řada pravidel

4. Nejlépe po konzultaci s distributorem a do-

přímotop – 20 hodin). Čísla udávají, kolik hodin

mulované teplo. Kamna bývají připojena na nabíjecí

a doporučení, která výslednou spotřebu a tím i ko-

je v průběhu dne (24 hodin) k dispozici nízký

proud s nízkým tarifem (tzv. noční proud). Jsou

nečnou cenu dokáží snížit. Některá platí nejen pro

tarif (NT), který umožní za výhodnějších cenových

bezhlučná a teplo předávají více sáláním a menší

vytápění elektřinou, ale pro vytápění obecně:

podmínek připojení přímotopných nebo akumulač-

1. Objekt i místnost, kterou vytápíme, by měla

ních spotřebičů. U standardních tarifů bývá pouze

být to, že po nabití mívá povrch kamen poměrně

mít co nejlepší tepelnou izolaci včetně utěsnění

jedna hodnota–cena za spotřebovanou kWh (dnes

vysokou teplotu.

oken a dveří.

správněji za MWh) elektrické energie. U všech tarifů

část prouděním (konvencí). Nevýhodou může

Modernější verzi akumulačního vytápění

2. Vytápění by mělo být vždy regulovatelné, aby

představují dynamická akumulační kamna. Jejich

se zapínalo pouze tehdy, když teplota v prostoru

vnější plášť je tepelně izolovaný a mají vestavěný

poklesne pod nastavenou mez.

ventilátor. Po nabití se z kamen uvolňuje teplo

pak platí, že „platba za příkon“ je odvozena od
proudové hodnoty hlavního jističe.
pavel duchek

3. Typ topného spotřebiče volíme podle druhu,

jednak sáláním a jednak – je-li třeba rychlé zvýšení

velikosti a využívání prostoru, který vytápíme.

teploty vytápěného prostoru – též prouděním tep-

Do malé koupelny stačí infrazářič s poměrně

lého vzduchu z vnitřku jádra za pomoci ventilátoru.

malým příkonem, naopak pro velký obývací

Výhodou dynamických kamen je regulované vybíjení

pokoj, kde trávíme většinu času, budou nejlepší

pomocí vestavěného ventilátoru, ovládání vybíjení

dynamická akumulační kamna s třífázovým při-

,

ZAJÍMAVÉ ADRESY

www.energetik.cz
www.simopt.cz/energyweb
www.in-el.cz
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V loňském roce jsem se musela rozhodnout, zda se
po státnicích ihned zapojit do pracovního procesu,
nebo ještě někam vyrazit do zahraničí na zkušenou.
Zvítězila druhá možnost, zbývalo už jen zvolit cíl
cesty. Myšlenka vydat se na Nový Zéland se nejprve
zdála velmi odvážná, ale nakonec jednoznačně
zvítězila. Samozřejmě jsem nejela sama, vždyť ve
dvou se to lépe táhne.

N

a patří mezi oblíbená výletní místa Aucklanďanů.

a Novém Zélandu jsme chtěli strávit déle
než 3 měsíce, které umožňuje běžné
turistické vízum, a zároveň jsme si chtěli

Mimo obchodní střed města jsou ulice Aucklandu

3 HUKA FALLS

rasy světa – mezi obyvateli je velké množství lidí
pocházejících z Indie a Číny, dále početná skupina

lemovány většinou nevysokými domy, které jen

obyvatel tichomořských ostrovů. Mluví se zde

na naše cestování přivydělat, proto jsme si museli

zřídka přesahují výšku dvou pater. Auckland je

anglicky a každý má svůj přízvuk, podle kterého

ještě před odletem vyřídit vízum s pracovním

jedno z nejřidčeji osídlených měst na světě. Zabírá

lze rozpoznat původ hovořícího. Každého zajímá,

povolením pro mladé – Working Holiday Visa.

dvojnásobnou rozlohu než Londýn a přitom zde žije

odkud jste, jak dlouho už tu jste, zda zůstanete

U jednoho zaměstnavatele lze pracovat pouze

asi milion obyvatel.

a především jestli se vám v zemi líbí.

3 měsíce a v zemi pobýt nejdéle 1 rok. Nový Zéland

Město ležící na Severním ostrově je rájem všech

Během cestování jsme poznali, jak jsou všichni

má velice vstřícnou imigrační politiku, a proto se

milovníků sportu, zábavy i historie. Je plné velkých

ochotní, vstřícní, nesmírně milí a přátelští lidé.

získáním tohoto víza nebyly žádné problémy.

golfových hřišť, dostihových ploch, pláží i zají-

V každém i menším městě je perfektně vybavené

mavých památek. Mezi nejoblíbenější společenské

informační centrum, kde se dozvíte úplně všechno.

sporty patří ragby a kriket. Jsou zde vynikající

Každý ochotně poradí, pomůže, navede na správnou

Město, kde jsme strávili podstatnou část našeho

podmínky i pro vodní sporty. Auckland obklopuje

cestu. Nikdy nemáte pocit, že někoho svými poža-

pobytu na Novém Zélandu. Největší a zároveň

nesčetné množství pláží, z nichž nejoblíbenější

davky otravujete, každý s radostí vyhoví.

nejkosmopolitnější město v zemi. V minulosti

městskou pláží je Mission Bay, kde se v letní

i nyní to bylo především přístavní město. Centrum

sezóně konají různé hudební festivaly a společen-

Máloco se zamyká nebo jinak připevňuje. Nikdo

Aucklandu je omílané vodami Tasmánova moře a Ti-

ské akce. Město se pyšní bohatým společenským

nepředpokládá, že by se to mohlo ukrást. Vždyť si

chého oceánu a v zálivu Hauraki kotví plno jachet

životem, stovkami obchodů i zábavními centry.

to jen půjčí a zase pak vrátí.

s nádherně barevnými plachtami. Nad vysokými

Ve městě je rovněž mnoho parků, které jsou po

stavbami zaplňujícími střed města se do výše tyčí

celý den plné výletníků. Piknikování je zde velice

krádání aut. Na tuto skutečnost upozorňují

budova Skytower. Pozadí této scenérie tvoří asi

oblíbené, v každém parku je gril, který může každý

všichni průvodci. Tomu lze relativně snadno před-

padesát nevysokých zalesněných kopců, které jsou

dle libosti využívat.

cházet a důsledně nenechávat žádné věci v autě,

AUCKLAND

ve skutečnosti dnes již vyhaslé sopky. Jednou ze

Důvěra v poctivost všech lidí je až dojemná.

Jen jeden nešvar je zde velice rozšířený – vy-

neparkovat na místech, kde je rozsypané sklo

zajímavých přírodních dominant města je Rangito-

O LIDECH

to, 300 let starý ostrov sopečného původu, který

Národnostní složení Nového Zélandu je velice

auto i s věcmi během některého z vícedenních

doslova vyrostl před očima tehdejších obyvatel.

pestré, Nový Zéland je země imigrantů a přede-

výšlapů bez dozoru, dávali jsme za okno papí-

V současné době je pokryt náletovým porostem

vším na ulicích Aucklandu lze potkat všechny

rovou kartičku s nápisem, že uvnitř není žádný
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z rozbitého okna. Když jsme byli nuceni ponechat
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