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KLUBOVÉ ZPRÁVY

Milí členové Klubu, 

přestože doba našim tradičním
akcím KSE stále nepřeje, rozhodně
nezahálíme. Podařilo se nám
úspěšně zrealizovat on-line setkání,
které jsme ozvláštnili virtuální
prohlídkou a dílničkou. Podle vašich
reakcí soudíme, že jsme se trefili do
černého, takže se můžete ještě do
konce školního roku těšit na jednu
společnou online akci. 

Dnes se ohlédneme za prvním
online setkání KSE, kde najdete
užitečné tipy a inspiraci do výuky.
Můžete si přečíst o novinkách
v oblasti elektřiny, kosmonautiky,
dozvíte se zajímavosti o tom, jakou
roli hraje vodík v oblasti energetiky a
dopravy.

Zajímavé počtení nabídne i článek o
tom, jak radiofarmakum pomáhá
s diagnostikou nádoru mozků. Ani
tentokrát vás neochudíme o tradiční
pokus do lavic.
 
Připomínáme blížící se termín uzávěrky
oblíbené soutěže Vím proč! 

Přejeme vám příjemné čtení a spoustu
energie! 

Váš Klub Světa energie 

 
 
         

https://us2.campaign-archive.com/?u=f6e9444c4106e48b373924fc6&id=a12abc8133


CO NOVÉHO V KSE

V květnu proběhlo první letošní setkání KSE - kvůli pandemii
historicky poprvé online

Odstartovali jsme besedou s Petrem
Závodským, který řídí projekt výstavby
nového jaderného zdroje
v Dukovanech. Dozvěděli jsme se
základní informace o energetickém
mixu naší země, proč chce Česká
republika stavět jaderné bloky a jaké
jsou jejich hlavní přínosy a význam.
Mezi ty nejdůležitější patří například
bezpečnost dodávky energie,
konkurenceschopnost a v neposlední
řadě i udržitelnost, protože jaderné
elektrárny vyrábějí elektřinu bez
škodlivých emisí. 

Druhou částí klubového online setkání
byla virtuální prohlídka Jaderné
elektrárny Dukovany. Byli jsme mezi
prvními, kdo se mohl zúčastnit nově
spuštěného projektu virtuálních
prohlídek z TV studia, které jsou ještě
interaktivnější a vizuálně atraktivnější
než dříve. Při virtuální komentované
prohlídce jaderné elektrárny Dukovany
jsme měli možnost nahlédnout i do
míst, do kterých by nás běžně nepustili.
„Pustili“ nás jak do primárního okruhu
jaderné elektrárny, tak do sekundárního
okruhu, kde jsme viděli turbínu a
generátor vyrábějící elektřinu a poté
jsme se mohli „zchladit“ i v terciárním
chladicím okruhu, kde se nám pomocí
3D modelu předvedla chladicí věž
vysoká neuvěřitelných 125 metrů.
Pomocí virtuální reality jsme se podívali
i na nový sklad použitého paliva, který
má kapacitu až 133 kontejnerů.  

Třetí částí byla nově vzniklá Dílna KSE
zaměřená na zajímavé tipy, triky a
zkušenosti, jak brát distanční výuku s
nadhledem, nebo jak žákům a
studentům interaktivně zpestřit hodinu
přes objektivy webkamer. Dílnou
provázeli Peter Žilavý, Zdeňka
Koupilová a Zdeněk Hubáček, kteří ve
svých příspěvcích odkazovali například
na Encyklopedii fyziky nebo Jaderné
hrátky. Děkujeme a za jejich chuť
inspirovat ostatní je odměňujeme
kvalitní kamerou pro online výuku a
tričkem s logem našeho Klubu Světa
energie. 

Všechna doposud uskutečněná setkání
si můžete pustit ZDE (Beseda s Petrem
Závodským) a ZDE (Dílna KSE). 

Připravujeme pro vás další novinky a
budeme rádi, když se více zapojíte i vy
sami! Sdílejte inspiraci na nejrůznější
pokusy, zajímavé tipy i zkušenosti,
připravte si povídání, prezentaci apod.
Za aktivitu Vás odměníme: máme
zbrusu nová trička s originálním
potiskem a pro ty nejaktivnější z Vás i
kamery, které můžete zapojit do výuky. 

http://fyzika.jreichl.com/
http://kdf.mff.cuni.cz/~koupilova/_materialy/phd/jaderne_hratky_web.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=D9dorMCWUuE
https://www.youtube.com/watch?v=GxSbJeBca1c


         

ZE SVĚTA ENERGIE, VĚDY A TECHNIKY

Nové virtuální prohlídky elektráren ještě atraktivnější

Znalosti o energetice můžete se svými
žáky a studenty prohloubit díky novým
virtuálním prohlídkám. Nejstřeženější
prostory v zemi můžete nejen se svou
třídou nově navštívit z TV studia plného
interaktivních prvků. Světem energetiky
vás odtud na dálku provedou ostřílení
moderátoři, odborní průvodci a experti
na telefonu. Těšit se můžete na on-line
přenos prošpikovaný moderními
technologiemi, unikátními 3D modely,
animacemi a videi.
 

Nechybí ani originální pokusy, praktické
ukázky a rekvizity dovezené přímo
z elektráren! Na samotný závěr si navíc
zasoutěžíte o ceny. Registrujte se
zdarma a navštivte virtuálně i ta místa,
kam se ani většina zaměstnanců
Skupiny ČEZ nepodívá. Vydejte se on-
line na výlet do jaderných elektráren
Dukovany a Temelín nebo po stopách
obnovitelných zdrojů energie. Zvané
jsou školy, ale i zájemci z řad
veřejnosti. Více se dozvíte
na: www.virtualnevelektrarne.cz

Role radiofarmak v moderní diagnostice onkologických
onemocnění

Radioaktivita je součástí světa kolem
nás a v posledních letech se ji vědci
naučili využívat v náš prospěch,
například v oblasti onkologie. 
Jedna z lékařských vyšetřovacích
metod pomocí radiofarmak se nazývá
PET – pozitronová emisní tomografie.
Lékař podá určité množství radioaktivní
látky injekčně pacientovi a následně
sleduje pomocí PET kamery, kam se
látka rozšířila. Pokud nalezne na
nějakém místě zvýšené množství
radioaktivity v části tkáně nebo orgánu,
kde by obvykle být neměla, může se
jednat o rakovinné bujení nebo jinou
abnormalitu, kterou bude nadále lékař
vyšetřovat.  

 

Výhody PET vyšetření leží v přesnosti
a citlivosti metody, která navíc
umožňuje i podání nižší dávky do těla
pacienta a tím i jeho nižší nutné
ozáření. Často se tato metoda
kombinuje s jinými zobrazovacími
metodami, např. počítačovou
tomografií (CT), díky čemuž můžeme
získat z vyšetření tkání informaci
anatomickou i funkční. Více o novém
radiofarmaku z produkce ÚJV Řež
najdete ZDE a o principu pozitronové
emisní tomografie se dočtete ZDE.  

http://www.virtualnevelektrarne.cz/
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/2676-pokrok-v-diagnostice-nadoru-mozku
https://www.3pol.cz/cz/rubriky/jaderna-fyzika-a-energetika/460-pet-centrum-rez


 

Tušimická baterie rychle a spolehlivě reaguje na odchylky
frekvence elektřiny

V uhelné Elektrárně Tušimice byl
odzkoušen velkokapacitní bateriový
systém, což je záložní zdroj, který má
za úkol do 30 vteřin obnovit rovnováhu
po náhlém poklesu frekvence elektřiny.
Baterie byla zatím podrobena 16
simulacím, které mimo jiné zatížily
baterii její aktivací automatického
nabíjení a vybíjení až 37x týdně.
Výsledky jsou pozitivní. 
Projekt BAART společností ČEZ a
ČEPS má za úkol testovat různé
způsoby automatické regulace
frekvence elektřiny pomocí baterií. V
Tušimicích obstál bateriový systém se
spolehlivostí až 95 %. Jedná se o
baterii o výkonu 4 MW, o kapacitě 2,8
MWh a efektivitě ukládání energie
téměř 90 %. Je zapojena v bloku s
turbogenerátorem o výkonu 200 MW.
Ten spolu s akumulační jednotkou
spolupracuje na koordinovaném
nabíjení a vybíjení baterie. Když
poklesne frekvence sítě pod 50 Hz,
bateriový systém se vybíjí. Naopak,
když je frekvence sítě vyšší než 50 Hz,
systém se nabíjí.

Při testování se baterie postupně
vybíjela až na 5 % kapacity a následně
pomocí různých výkonů (od 0, 74 MW
až do 3 MW) opět nabíjela až na 95 %.
Nejlépe baterie na nadměrné výkyvy
frekvence v soustavě reagovala při
úrovni nabití mezi 40 % a 60 %.
 Vyhovuje jí také častější koordinované
nabíjení nebo vybíjení. Bylo zjištěno, že
baterie dokáže na změny frekvence
reagovat opravdu velmi rychle, a to až
8 kW za 40 milisekund. 
Baterie ještě prochází testy rezervního
módu a dalších rozvojových funkcí. Od
letošního léta by pak měla přejít do
komerčního provozu. Cílem projektu
BAART je najít takové nastavení
baterie, které zajistí stabilní,
dlouhodobou a spolehlivou dodávku
služeb výkonové rovnováhy mezi
samotnou výrobou elektrické energie a
její spotřebou.  
 



ČVUT vyvinulo sondu pro měření spotřeby elektřiny nevyžadující
zapojení do obvodu

Odborníci z katedry telekomunikační
techniky Fakulty elektrotechnické
ČVUT vyvinuli sondu, která nemusí být
přímo zapojená do elektrického obvodu
a měří spotřebu bezkontaktně. Pokud
projde poslední fází testování v terénu,
může ušetřit firmám značné množství
peněz. 
Snímání probíhá pomocí magnetického
senzoru, který se přiloží do blízkosti
napájení libovolného spotřebiče,
skupiny spotřebičů nebo celé napájecí
větve. 
„Senzor se přiloží k napájecímu kabelu
a mechanicky jednoduše upevní
například páskou. Má vlastní bateriové
napájení a data posílá bezdrátově přes
globální IoT síť Sigfox, nebo síť LoRa"
popsal vedoucí katedry
telekomunikační techniky Fakulty
elektrotechnické ČVUT Jiří Vodrážka.

Data se zobrazí na webovém portálu,
kde je možné vidět i odhad odběru
elektrické energie. Toto řešení pomůže
zejména firmám a institucím, které
potřebují mít aktuální přehled o
spotřebě elektrické energie. Na základě
zjištěných dat ze sondy budou moci
upravit dodávky energie například do
časů, kdy je cenově výhodnější sazba. 

Nyní je sonda testována v UJV Řež,
a.s., u Prahy. Monitoruje se zde
například fungování pouličních lamp.
Cena sondy se pohybuje kolem čtyř
tisíc korun, při sériové výrobě pak bude
nižší.

Recyklace i v kosmonautice

Připravte se, éra recyklovaných raket je tady! 
Vůbec poprvé v historii kosmonautiky vzlétla do vesmíru recyklovaná raketa i s lodí
se čtyřčlennou posádkou. Je to poprvé, kdy lidé letěli do vesmíru v recyklované
raketě a současně v recyklované lodi, ovšem pro kosmickou loď Crew Dragon to
první výlet mimo Zem nebyl. 

V roce 2017 poslala vesmírná společnost SpaceX první stupeň nosné rakety Falcon
9, která loni v listopadu vynesla poprvé i loď Crew Dragon s lidskou posádkou. Do
vesmíru se tato loď vrátila po necelém roce, kdy otestovala, že loď soukromé
společnosti může bezpečně vynést na oběžnou dráhu posádku. Nyní se spojila již
použitá raketa Falcon 9 spolu s použitou lodí Crew Dragon a společně vynesly
čtveřici kosmonautů na Mezinárodní vesmírnou stanici ISS. 



Za tímto počinem, který výrazně sníží náklady a zvýší dostupnost vesmírných letů v
budoucnu, nestojí nikdo jiný, než průkopník Elon Musk a jeho vesmírná společnost
SpaceX. Náklady na první stupeň raket podle SpaceX tvoří téměř sedmdesát
procent celkové ceny startu, tedy v případě Falcon 9 se cena startu pohybuje pouze
kolem 40 milionů dolarů. 

Raketa odstartovala z Launch Complex 40 na Mysu Canaveral. Jednalo se o
zásobovací misi s názvem CRS-13 pro Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).
Úspěšná mise je dobrým znamením jak pro společnost SpaceX, tak pro celosvětové
vesmírné lety a další rozvoj kosmonautiky.



INSPIRACE DO VÝUKY

Soutěž Vím proč...zbývá už jen pár dní!

Soutěž “Vím proč” spojuje zábavu a
fyziku v jednom. Přihlašování do
letošního ročníku končí 31. května.
Úkolem je vtipnou formou natočit a
okomentovat fyzikální pokus. Výherci
získávají poukázky v hodnotě od 3 000
Kč do 10 000 Kč, ti nejlepší
z nejlepších pak pro svou školu navíc
200 000 Kč. 
„Chceme, aby fyzika děti bavila, aby
měly chuť experimentovat a hledat
souvislosti. Většina vynálezů, které
nám dnes usnadňují život, vznikla díky
fyzice, ostatně elektřina je jedním z
nich. Těšíme se, že děti, které si k
fyzice prostřednictvím naší soutěže
najdou cestu, třeba jednou budou
pomáhat budovat novou energetiku,“
říká Martin Máca, vedoucí
strategického náboru Skupiny ČEZ,
která soutěž „Vím proč“ organizuje již
posedmé.

Soutěžit se může ve skupinkách do 3
žáků. Vyhlášení vítězů proběhne do
1.7.2021. Více informací včetně videí z
minulých orčníků najdete na webu Vím
proč.

  

Kdo se stal letošním vědeckým olympionikem?

Navzdory epidemii se i letos konal 57. ročník chemické olympiády, kterou pořádá
VŠCHT Praha, byť v upravené verzi.  Kategorie A a E mají za sebou národní kolo a
znají celkové vítěze. U ostatních – B, C a D - proběhla zatím kola krajská. 
V kategorii A se umístil na prvním místě Jan Vavřín z Gymnázia PORG v Praze-Krči.
Na druhém místě skončil Marek Pavlica z Gymnázia Na Vítězné pláni na Praze 4 a
třetí byl Filip Hůlek z Gymnázia Jana Keplera na Praze 6. Kategorii E dominoval
svým prvenstvím Michal Čotek ze Střední průmyslové školy chemické v Brně,
druhým se stal Tadeáš Stein ze Střední zdravotnické školy na Praze 1 a třetí místo
získala Alena Tomášková ze Střední školy obchodní v Českých Budějovicích. 
Vyhlášení výsledků proběhlo v aplikaci Gather Town, kde se odehrála i následná
beseda s autory úloh a diskuze ohledně zadání úloh. Moc gratulujeme vítězům
kategorií A a E a budeme se těšit na vítěze dalších kategorií v národním kole! 

http://www.vimproc.cz/


 

Svět (je) chemie

VŠCHT Praha vyhlašuje 12. ročník fotografické soutěže Svět (je) chemie. Úkolem je
vybrat si zajímavý chemický jev, sloučeninu nebo reakci, cokoliv ze světa chemie - ať
už té přírodní nebo vytvářené člověkem. Fotografie vybraného chemického úkazu
pak soutěžící mohou posílat na email fotosoutez@vscht.cz 

Přihláška do fotosoutěže - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze (vscht.cz)

Vítězové obdrží hodnotné ceny a jejich fotografie budou vystaveny v Respiriu
VŠCHT a také v Národní technické knihovně. Vyhlášení proběhne v lednu roku
2022. Doporučení pořadatelů - fotografie běžných a jasných jevů jako je voda a její
pevné skupenství v mrazu tvoří většinu přihlášených prací, proto doporučují hledat i
jinde! 😊

Pokusy do lavic: Nenewtonovská kapalina

Pomůcky:

lavor
125 g škrobu v kelímku (např.
Solamyl)
100 ml vody
lžíce

    

 

Postup: Vodu a škrob smícháme v
přesném poměru v lavoru. Poté
pozorujeme chování vzniklé kapaliny.
Když ji necháme v klidu, bude nám
stékat po prstech. Naopak když do ní
udeříme, bude reagovat jako by byla v
pevném skupenství.

mailto:fotosoutez@vscht.cz
https://www.vscht.cz/spoluprace/skoly/pro-zaky/fotosoutez/prihlaska


Vysvětlení 
 
Nenewtonovské kapaliny nepodléhají zákonu viskozity. Viskozita u “normálních”
Newtonovských kapalin je přímo úměrná vnitřnímu tření kapaliny a charakterizuje,
jak moc bude kapalina tekutá v závislosti na vzájemné přitažlivosti molekul, které ji
tvoří. V případě nenewtonovské dilatantní kapaliny viskozita roste s rychlostí
deformace. 

Kdy nz je zdánlivá viskozita, která závisí na rychlosti deformace, tečném napětí nebo
na čase působení deformace. 

Mezi nenewtonovské kapaliny patří i například kečup, který je pseudoplastická
tekutina – s rychlostí míchání se stává tekutějším. Zde mluvíme však o tekutině
dilatantní, z technologického hlediska poměrně nežádoucí, a proto se eliminuje
upravováním poměrů. Dilatantní tekutiny se při malých napětích chovají jako
newtonské, viskozita je konstantní a rychlost deformace je přímo úměrná napětí.
Pokud ovšem zvýšíme napětí, prudce se zvýší i viskozita a gradient rychlosti
deformace je konstantní. Proto když naši kapalinu zamícháme, stává se
viskóznějším až do toho extrému, že přejde do pevného skupenství.

NOVINKY ZE SKUPINY ÚJV

Nové české radiofarmakum pomůže s diagnostikou nádorů
mozku

ÚJV Řež letos uvedla na trh svůj nový
přípravek, který umožňuje šetrnou a
včasnou diagnostiku nádorů mozku
metodou pozitronové emisní tomografie
(PET) a pomáhá při i při optimalizaci
onkologické léčby. Radiofarmakum
METHIONIN (11C) METHYL ÚJV Řež
(11C-MET) je šetrnější, protože díky
fyzikálním vlastnostem 11C je radiační
zátěž okolní tkáně nižší, než je tomu u
běžněji používaných fluorových
radiofarmak. Nádory mozku mají v naší
populaci nezanedbatelný výskyt,
například u dětí tvoří největší podíl
diagnostikovaných rakovinných bujení.
Přínos přípravku pro dětské
onkologické pacienty je významný i v
tom, že pomáhá lépe zacílit léčbu na  

mozek ve vývinu a snižovat rizika
nežádoucích efektů. Česko díky
novému preparátu z ÚJV Řež získává
moderní prostředek pro diagnostiku
těchto nádorů a vyhodnocování jejich
reakce na léčbu. Přípravek je pro české
pacienty hrazen ze zdravotního
pojištění. 
Přípravek METHIONIN (11C) METHYL
UJV je radiofarmakum na bázi
aminokyseliny methioninu. Methionin je
v lidském těle jednou z přirozeně se
vyskytujících aminokyselin. Podstatou
diagnostiky nádorů mozku je využití
methioninu označeného radioaktivním
atomem uhlíku 11C, jehož stabilní
izotop 12C se v molekule přirozeně
vyskytuje. 



Takto „označený“ methionin se v
bezpečném množství injekčně podá
pacientovi. Radioaktivní látka je
selektivně zachytávána v buňkách
nádoru a metastáz a rozpadá se tam
za vzniku záření.  

Pomocí specializované zobrazovací
metody PET/CT (pozitronová emisní
tomografie s výpočetní tomografií) pak
lze detekovat umístění nádoru, jeho
velikost a aktivitu. Vzhledem ke
krátkému poločasu rozpadu
radioaktivního uhlíku 11C (20 minut) je
možné tato vyšetření provádět jen ve
zdravotnických zařízeních sousedících
s výrobními místy ÚJV Řež v Praze a
Brně. Transport na delší vzdálenosti je
totiž díky rychlému rozpadu prakticky
vyloučen. Vlastní vyšetření pacienta v
tunelu PET/CT kamery na pracovišti
nukleární medicíny pak trvá cca 20
minut.

Radiofarmaka z ÚJV Řež v číslech: 

Společnost ÚJV Řež působí v oboru
nukleární medicíny už od roku 1974.
Dnes je majoritním dodavatelem
radiofarmak pro metodu pozitronové
emisní tomografie (PET) a pokrývá
přes 90 % tohoto trhu v ČR. Provozuje
tři PET centra a díky vzájemnému
zálohování kapacit zajišťuje svým
odběratelům vysokou spolehlivost,
propracovanou logistiku a flexibilitu
dodávek. Radiofarmaka z ÚJV Řež se
využívají zejména pro diagnostiku v
onkologii, neurologii a kardiologii.
Špičkově vybavené PET centrum v
Řeži průběžně pracuje i na vývoji
nových přípravků. V loňském roce
divize Radiofarmaka ÚJV Řež vyrobila
a distribuovala na pracoviště nukleární
medicíny celkem 4 541 dodávek se
spolehlivostí dosahující téměř sta
procent.



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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