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KLUBOVÉ ZPRÁVY

Milí členové Klubu, 

přinášíme vám v pořadí první letošní
newsletter. V jarním čísle se můžete
těšit na zajímavé novinky ze světa
energie, fyziky a chemie. 

Je to již rok, co život každého z nás
změnil COVID-19. Současná
pandemická situace nám bohužel
nedovolí uspořádat prezenční setkání
Klubu Světa energie, proto pro vás
chystáme jeho online podobu, ve které
nebude chybět setkání se zajímavou
osobností z energetiky, exkurze do
elektrárny a prostor pro vzájemnou
výměnu zkušeností s distanční výukou
přírodovědných předmětů. 

Také si přečtete o technologických
novinkách, které hýbají světem výroby
energie – představí se vám fúzní a
hybridní elektrárna a bezemisní

 

teplárna, za kterou stojí dokonce čeští
vědci. Zajímavostí z oblasti dopravy
budoucnosti je vodíkový nákladní
automobil a jaderný pohon pro
vesmírné cesty za hranice
probádaného kosmu. 

V době distanční výuky jistě uvítáte i
několik tipů a inspirace včetně pokusu
do školních nebo „domácích“ lavic. 

Přejeme vám příjemné počtení a
spoustu pozitivní energie! 

Váš Klub Světa energie
 
 

         

https://us2.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=f6e9444c4106e48b373924fc6&id=2c29dd119e


 

CO NOVÉHO V KSE

Jarní klubové setkání bude online – nabídne exkurzi, osobnost i
inspirativní Dílny KSE

Tradiční jarní klubové setkání nemůže kvůli pandemii proběhnout v obvyklé podobě,
nicméně klub žije dál a my jsme pro vás připravili online alternativu s atraktivním
programem. Klubové online setkání se bude skládat ze tří částí:

První část věnujeme besedě se zajímavou osobností z energetiky,
ve druhé vás čeká komentovaná online prohlídka jedné z elektráren
společnosti ČEZ
a třetí část bude Dílna KSE.

Co je Dílna Klubu Světa energie? Z předchozích let dobře víme, že na klubových
akcích jste vysoce oceňovali příležitost k setkání, výměně zkušeností a seznámení
se s kolegy z jiných škol z celé republiky. V Dílně KSE se proto chceme společně
s vámi věnovat tématům, která ve výuce každodenně řešíte, a na příkladech dobré
praxe ukázat, jak si s řešením nástrah distanční výuky poradili druzí a třeba tím jiné
inspirovat. Dílny se můžete zúčastnit aktivně v roli mluvčího, pokud se budete chtít o
své zkušenosti podělit, nebo jako posluchač a informace pouze vstřebávat. V
přípravách online klubového setkání nám můžete pomoci tím, že vyplníte první
anketu uloženou na tomto odkazu. Zabere vám jen pár minut, budeme velice rádi za
vaše podněty.

ZE SVĚTA ENERGIE, VĚDY A TECHNIKY

Jaderné pohony raket umožní prozkoumat vesmír

Prozkoumat zatím nedosažitelné
hlubiny vesmíru? Po více než 60 letech
výzkumu přichází vědci s kladnou
odpovědí. Vesmírné rakety by mohly
v budoucnu kromě chemického pohonu
využívat i pohon v podobě jaderného
reaktoru. Dosud vesmírné lety
omezovala kapacita paliva a v případě
motorů využívajících jadernou energii

nedávno oznámila, že její koncepce
tepelného reaktoru pro pohon (NTP,
Nuclear Thermal Propulsion) překročila
klíčové provozní parametry a reaktor
byl optimalizovaný tak, aby byl řiditelný.
Reaktor využívá palivo s vysokým
obsahem nízko obohaceného uranu.
Princip pohonu spočívá v čerpání
kapalného paliva přes aktivní zónu a

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIHpABPLfCcIeBYaHXCz6It2XWTDb0sNiE-bSuSWQn8-KIrw/viewform?usp=sf_link


problematika jaderného
štěpení. Společnost General Atomics
Electromagnetic Systems (GA-EMS) 

následném ohřevu pohonné látky
teplem uvolňovaným v průběhu štěpné
jaderné reakce. Díky teplu se pohonná
látka přemění na plyn, který skrze
trysky expanduje a vytváří tah. Rakety
s NTP jsou dvakrát účinnější než ty
s chemickým pohonem a cestu na
Mars mohou zkrátit až o čtvrtinu.
Výkonnější pohonný systém zkrátí
dobu cestování, a tím sníží radiační
expozici kosmonautů. Ti jsou totiž
během své cesty vystaveni
kosmickému záření. Jaderný pohon by
se mohl využít už při misi na Mars
s lidskou posádkou. Jelikož tah pohonu
NTP však není dostatečný pro
odpoutání od zemské přitažlivosti, pro
start by se využívaly nadále chemické
pohony. Více najdete na odkazu ZDE.

Velká Británie vyvíjí prototyp fúzní elektrárny

„Abychom do konce roku 2050 byli uhlíkově neutrální, museli bychom každý den
ušetřit minimálně jednu megatunu ropy po dobu 30 let,“ vypočítali britští vědci.
Ekvivalentem této hodnoty je výstavba jedné konvenční jaderné elektrárny, případně
větrné elektrárny odpovídající velikosti větrného parku Hornsea ve Spojeném
království (elektrárna se 174 sedmimegawattovými turbínami na ploše více než 400
km2). 

Reálnější řešení nabízejí fúzní elektrárny, na jejichž prototypu se nyní ve Velké
Británii pracuje. Princip elektrárny spočívá ve sloučení izotopů vodíku: deuteria a
tritia. Při jejich sloučení dojde k uvolnění ohromného množství energie,
mnohonásobně převyšujícího to ze současných jaderných elektráren. Nicméně i tato
myšlenka má značnou slabinu, konkrétně nutnost zahřátí paliva na desetkrát vyšší
teplotu, než je uprostřed Slunce. I přesto, že dnešní technologie jsou schopny takto
rozžhavené plazma vytvořit a udržet od stěn reaktoru, je zatím vynaložená energie
stále vyšší než ta, kterou pomocí procesu získáme. Právě to by měl změnit
demonstrační fúzní reaktor ITER, který na ohřev paliva vynaloží výkon 50 MW a
získá 500 MW. Technologii reaktoru má ověřit prozatím největší fúzní zařízení JET,
které je dnes jediné na světě schopné pracovat se skutečnými fúzními palivy, tj.
deuteriem a tritiem. Kromě toho zařízení testuje i směs kovů, která bude používána

https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2646-jaderny-reaktor-pro-pohon-raket


uvnitř budoucí fúzní elektrárny. Na rozdíl od současného JET a budoucího ITER
však UK pracuje na vytvoření fúzního zařízení zcela nové generace – sférickém
tokamaku. Více informací najdete na odkazu ZDE.

Budou hybridní elektrárny přepisovat budoucnost energetiky?

Dle britsko-americké studie Rethinking Energy patří budoucnost
energetiky hybridním elektrárnám. Ty jsou kombinací slunečních a větrných zdrojů
energie a bateriových úložišť. V současné době se lze s tímto typem elektrárny
setkat v USA, Austrálii a Indii. Čína plány pro projekt hybridní elektrárny představila
koncem minulého roku. V Evropě se nachází ve fázi příprav sedm komplexních
hybridních projektů a 22 větrných parků s bateriovými úložišti. Rozvoji hybridních
elektráren napomáhají klesající náklady na projekty a zlepšování potřebných
technologií. Celý článek si můžete přečíst ZDE.

Bezemisní teplárna si „poradí“ s kolísáním výroby obnovitelných
zdrojů v síti

Lze energii z obnovitelných zdrojů
uložit a použít ji „později“, když zrovna
nebude vítr foukat nebo slunce svítit? A
jak naopak zabránit nadprodukci
elektřiny z těchto zdrojů, když jim
příroda přeje? Zajímavou alternativou
může být ukládání energie do tepla.
Unikátní projekt tzv. bezemisní teplárny
vzniká u kolegů v Centru výzkumu Řež.
Projekt kombinuje fotovoltaické panely
pro výrobu elektřiny a pokročilé
technologie akumulace jejích přebytků
do tepelného zásobníku. Projekt bude
využívat cca 2MWe elektřiny
z fotovoltaických panelů, umístěných
na střechách budov v areálu ÚJV Řež
a jeho princip spočívá v transformaci
elektrické energie do tepla a zpět.
Kromě vyvedení bezemisně získané
elektřiny do distribuční sítě budou její

přebytky akumulovány do skupenské
změny slitiny hliníku a křemíku AlSi12.
Zásobník bude složen z odporových
topných tyčí a tepelného výměníku. Pro
zpětnou přeměnu tepelné energie na
elektrickou využije systém, místo
klasického parního, oběh s oxidem
uhličitým v tzv. superkritickém stavu
(sCO2 při tlaku ≥7,4 MPa a teplotě nad

31 °C). Jeho výhodou v porovnání
s běžnými parními turbínami je menší
velikost a velký rozsah provozních
výkonů. Pro pilotní jednotku se
očekává účinnost okolo 35 %, pro
komerční účely dokonce až 43–45 %.
Bezemisní teplárnu plánují vědci
z Řeže spustit do 10 let. Tento projekt
je jednou z cest, jak v budoucnu
stabilizovat přenosové sítě s větším
množstvím obnovitelných zdrojů.

https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2643-spojene-kralovstvi-planuje-prototypovou-fuzni-elektrarnu
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/obnovitelne-zdroje/2641-zacina-desetileti-hybridnich-elektraren


Online seminář: Pokročilé energetické technologie a akumulace
energie

Akumulace energie byla také tématem jednoho ze seminářů pořádaných Skupinou
ÚJV. O tématu hovořili odborníci z ÚJV Řež, ČEZ a několik dalších osobností
současné energetiky. Pokud vás téma zaujalo a chcete se dozvědět více, záznam
najdete ZDE.

INSPIRACE DO VÝUKY

Studenti v roli učitelů? Nabídněte svým studentům účast
v soutěži Vím proč a vyhrajte

Od března běží již 7. ročník oblíbené
soutěže Vím proč. Dosud se zapojilo
584 chlapců a 884 děvčat z 630
základních a 1022 středních škol.
Novinkou letošního ročníku je nová
soutěžní kategorie Obnovitelné zdroje,
ve které studenti musejí ve svém
pokusu využít právě některý

z obnovitelných zdrojů energie. Pro
velký ohlas se vrací soutěžní kategorie
o nejoblíbenější video laické veřejnosti.
Do soutěže Vím proč mohou vaši žáci
a studenti posílat příspěvky do konce
května, vyhlášení vítězů proběhne
v červnu. Bližší informace a také videa
z minulých let najdete na webu Vím
proč.

https://jaderny-vyzkum.cz/seminar/video
http://www.vimproc.cz/


Elektrizující hodina fyziky

Někteří z vás si Elektrizující hodinu fyziky v podobě online prohlídky elektráren
společnosti ČEZ s jedním z průvodců již vyzkoušeli, jiní se na to teprve chystají.
Elektrizující hodina fyziky je skvělou možností, jak žákům můžete přiblížit svět
energetiky. Díky zábavné a interaktivní formě výkladu, který má na starosti
profesionální průvodce, můžete se svými žáky a studenty navštívit provoz několika
elektráren z pohodlí vašeho obýváku či pracovny. Oproti virtuálním prohlídkám
nabízí Elektrizující hodina fyziky návštěvu elektrárny v reálném čase a také
s odborným výkladem. Už jste online prohlídku elektrárny vyzkoušeli? Budeme rádi
za vaše ohodnocení a podněty na případné zlepšování zde. Chcete zjistit více
informací nebo si hodinu objednat? Navštivte webové stránky Světa energie.

Písně lidu fyzikálního aneb jak dostat fyzikální vzorečky snáze do
hlavy

Nový zpěvník Písně lidu fyzikálního od docenta Jana Obdržálka (MFF UK) má
studentům pomoci se zapamatováním fyzikálních veličin, vzorců a fyzikálních jevů.
Jednoduché texty na známé nápěvy poslouží jako další z mnemotechnických
pomůcek, které studenti často k zapamatování látky využívají. Ve zpěvníku najdete
základní jednotky SI, fyzikální veličiny (SŠ i ZŠ), problematiku pák, zákonů
zachování, hydrodynamiky a mnoho dalšího. Zapamatovat si látku věnující se lomu
světla a čočkové rovnici bude hračka. E-knihu lze zakoupit ve většině internetových
knihkupectví. Na obrázku je jedna z písniček, kterou se lze dle zpěvníku naučit a
zapamatovat si tak vše důležité o volném pádu. 
 

http://virtualniprohlidky.cez.cz/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdsCC08-39R279qO1yhqswsR1TP2I6E9Ys6NsHhXv6mkDcXw/viewform?usp=sf_link
https://www.svetenergie.cz/cz/novinky/akce-cez/330-elektrizujici-hodina-fyziky-on-line
http://eknihyjedou.cz/pisne_lidu_fyzikalniho


 

Hodiny moderní chemie distanční formou a online

Pedagogy z chemických kabinetů jistě
potěší projekt „Hodiny moderní
chemie“, který se snaží popularizovat
chemii. Hodiny v této podobě můžete
objednávat emailem zde:
hmch@vscht.cz. Kromě možnosti
objednat distanční výuku si tvůrci pro
studenty středních a žáky základních
škol připravili další edukační projekty.
Studenti středních škol najdou
zajímavá videa na stránkách Hodin
moderní chemie online.

Pro žáky základních škol je připraven
projekt Chemikem doma. V rámci
Hodin moderní chemie nabízí tým
VŠCHT také konzultace a doučování
pro studenty středních škol. Mohou tak
pomoci nejen v průběhu roku při
přípravě na průběžné testy, ale i
s přípravou k maturitním zkouškám.
Doporučujeme stránky navštěvovat
pravidelně, jelikož kapacity jednotlivých
lektorů se vždy rychle zaplní.

Vědecké olympiády

Oproti minulému roku mají letos studenti možnost zapojit se do vědeckých olympiád.
Některá kola fyzikální a chemické olympiády již skončila, ale jiná jsou v plném
proudu. Jedná se o školní a krajská kola u chemické olympiády. Její národní kolo
pak proběhne v měsíci dubnu. 

Fyzikální olympiáda pro kategorii A už zná své vítěze! Jsou jimi Viktor
Fukala z Gymnázia Jana Keplera (Praha 6), Marek Fürst z Gymnázia Christiana
Dopplera (Praha 5) a Matěj Dvořák opět z Gymnázia Jana Keplera. V ostatních
kategoriích stále probíhají krajská a někde i školní kola. 

Vítězům gratulujeme a ostatním přejeme mnoho úspěchů v probíhajících kolech.

Fyzikální šuplík

Fyzikální šuplík je další ze zajímavých a přínosných webů věnujících se nejen
tématům z fyziky. Na stránkách najdete informace o mechanice, optice, elektřině,
magnetismu a mnohém dalším. Autorem stránek je fyzik a učitel Václav Piskač a
veškeré informace jsou k volnému užití ve výuce a pro soukromé účely.

 

https://www.vscht.cz/hmch/hmch_distancne/54072/54073
https://www.vscht.cz/hmch/54072/54074
https://www.vscht.cz/hmch/konzultace-pro-zaky-ss
https://fyzikalnisuplik.websnadno.cz/


Pokusy do domácích lavic: Bezpečná bomba do koupele

Pomůcky:

100 g jedlé sody
50 g kyseliny citronové
50 g koupelové soli
50 g škrobu
1 lžička vody
3 lžičky oleje (olivový,
slunečnicový, kokosový, ...)
3-5 kapek esenciálního oleje
1/2-1 lžička potravinářského
barviva
formičky pro tvarování
2 misky na mixování surovin

   

Postup: Nejprve si v jedné misce
smícháme veškeré suché složky a
směs pořádně promícháme (škrob by
se neměl moc nalepit na okraje misky).
V druhé misce smícháme kapalné
složky. Nyní opatrně a po kapkách
přidáváme kapalnou směs do sypké a
vzniklou směs zpracováváme rukou.
Přidávání kapalné směsi je nutné dělat
opravdu opatrně, aby nedošlo k prudké
reakci mezi jedlou sodou, kyselinou
citronovou a vodou. Je žádoucí, aby
k této reakci došlo až ve chvíli, kdy
chceme bombu vhodit do vany.
Výsledná konzistence směsi by se
měla podobat vlhkému písku. Pro
vytvarování koupelových bomb
využijeme formičky, do kterých pečlivě
napěchujeme výslednou směs a
necháme 5–10 minut odpočinou.
Po vyklepnutí z formiček můžeme
koupelové bomby ihned použít, nebo je
nechat cca 24 hodin vyschnout, zabalit
do potravinové fólie a uschovat pro
pozdější použití.

Co se stalo? 

Již jsme zmínili, že při tvorbě koupelové bomby je nutné postupovat opatrně, aby
nedošlo k jejímu vyšumění předčasně. Tuto reakci mají na svědomí tři ze složek –
jedlá soda, kyselina citronová a voda. Jedlá soda a kyselina citronová za sucha a
běžných teplot nijak reagovat nebudou. Nicméně po vložení do teplé vody dojde k
jejich reakci za vzniku citrátu sodného, vody a CO2. Dojde tedy k bouřlivému

šumivému efektu a díky němu i k uvolnění esence a krystalků koupelové soli. 

Rovnice chemické reakce: C6H8O7 + 3NaHCO3 → Na3C6H5O7 + 3CO2 + 3H2O 
 
Zdroj VŠCHT, Adéla Jeništová. 
 

https://www.vscht.cz/files/uzel/0018621/0031~~884vLUjNyS87vFIhKT83qVJBV8E5IzU3Mzn78F6F7KL80qP7UrMVtBU8fJ09FMKOLnD2CFEIKErMSAQA.pdf?redirected


NOVINKY ZE SKUPINY ÚJV

Nákladní automobil s vodíkovým pohonem

Skupina ÚJV zahájila letos další z projektů, směřujících k dosažení bezemisní
budoucnosti. Jedná se o prototyp nákladního automobilu s vodíkovým palivovým
článkem. Na projektu budou pod vedením ÚJV Řež spolupracovat Centrum výzkumu
Řež, CZECHOSLOVAK GROUP, DEVINN a VŠCHT v Praze. Projekt je
spolufinancován z programu TREND Technologické agentury ČR. Kromě vývoje
samotného článku se vývojový tým zaměří také na zařízení, která pomohou odstranit
technologické potíže, na které elektrifikace nákladních automobilů zatím naráží.
Konkrétně se bude jednat o eliminaci vibrací, vývoj pokročilých vzduchových filtrů,
optimalizaci startu vozidel za nízkých teplot a další užitné vlastnosti.  Taková
nákladní auta s vodíkovým pohonem pak obstojí i ve ztížených podmínkách provozu,
tedy například v armádě, u záchranářů nebo v hasičských sborech. Funkční prototyp
nákladního vozidla nové generace s vodíkovým pohonem bude představen v závěru
roku 2023.

SLEDUJTE NÁS NA FACEBOOKU

Dozvíte se zde spoustu novinek a zajímavostí z oblasti energetiky

Svět Energie Pro jádro Skupina ČEZ Práce v ČEZ ÚVJ Řež

Tento e-mail Vám byl zaslán na základě toho, že se nacházíte v databázi Klubu Světa energie (KSE).
V této databázi se nachází pouze osobní údaje, které jste sám (sama) poskytl(a) Klubu Světa energie.

KSE vede databázi jako správce osobních údajů za účelem informování učitelů a dalších povolaných osob
o akcích Klubu Světa energie a jiných relevantních informacích a sděleních. Nepřejete-li si dostávat od

společnosti jakékoliv informace či pouze informace na toto téma, kontaktuje prosím společnost
prostřednictvím e-mailu kse@amic.cz.
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