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O někom, kdo dělal cokoliv se zápalem a nadšením, říkávala moje maminka: 
„Ten rajtuje svého koně“. Bylo to vždy s obdivem a uznáním a znamenalo to: 
„Na jeho práci je vidět, že ho to baví“. A tak máme radost, že v Třípólu můžeme 
přinášet články právě o takových lidech, kterým je jejich práce koníčkem, kteří mají 
rádi to, co dělají, jdou za svým cílem a svými vizemi. Historické osobnosti – slavní 
vynálezci, vědci a učenci – se díky své píli a zaujetí dostali do učebnic. Ale spousta 
podobných žije právě teď kolem nás – jen si jich všímat. Jedním z nich je student 
Martin Blecha, kterého jeho koníček vynesl až na stupně vítězů prestižní světové 
soutěže. Bavilo ho počítačové modelování, a tak si modeloval. A vždy, když člověk 
něco dělá se zaujetím, soustavně a pečlivě, dostaví se úspěch. Myslete na to.

Marie Magdaléna Dufková
šéfredaktorka

Podzimní otázka se týká jaderné fúze. Nepochybujeme, že všichni 
víte, co to je, že jde o reakci, která probíhá v nitru hvězd a lidé se 
jí snaží napodobit v pozemských podmínkách, aby získali mocný 
zdroj energie. 

ptáme se: uskutečnila se už někdy jaderná fúze na území Čech? 
Začněte svou odpověď tím, že si vzpomenete, kde a jaká fúzní 
zařízení v Čechách máme. A přidejte odpověď zda ano nebo ne. 
Prvnímu, kdo nejlépe odpoví, pošleme dárek.

Své odpovědi posílejte do konce roku 2015 na: tretipol@volny.cz 
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Zlatý věk materiálů
václav vaněk

Svět dnes využívá mnohem více druhů materiálů než kdykoliv dříve.  
Co to pro nás a pro naši planetu znamená? Ještě donedávna používali lidé 
přinejmenším tucet prvků, z nichž se vyráběla většina produktů. Patří mezi 
ně železo, hliník, měď, křemík, apod., které se v zemské kůře vyskytují ve 
velkém množství. Nyní se ale zájem lidstva rozšiřuje na celou periodickou 
tabulku. Jedná se i o některé málo známé prvky, jako je yttrium, europium, 
dysprosium atd., které se ale v zemské kůře vyskytují ve velmi malých 
množstvích a navíc ještě jen v několika zemích.

 ¡ Jestliže se dané zásoby vyčerpají 
nebo je jejich těžba příliš nákladná, 
jiné zdroje je nahradí.

těžba a ekologie
Jednou ze souvisejících otázek je, kolik 
minerálních zdrojů je rozumné nebo 
žádoucí těžit. Jejich těžba a úprava je 
totiž energeticky náročná a vyžaduje 
spalování uhlovodíků, které přispívají 
k oteplování planety. Navíc představuje 
i vysokou spotřebu vody. Obavy tedy 
působí ekologické dopady těžby prvků, 
a to nejen v souvislosti s energetickou 
náročností, ale také s toxicitou. Mnohé 
„speciální“ prvky, například vzácné 
zeminy, představují větší ekologické za-
tížení než prvky tradiční. To platí hlavně 
o kovech ze skupiny platinové, tedy spolu 
s platinou i iridia, osmia, palladia, rhodia 
a ruthenia. 

Ovšem vzhledem k malému množ-
ství těchto prvků zůstávají největšími 
ekologickými hříšníky i nadále železo, 
hliník, vápník, měď a rtuť. Protože lze 
budoucí rozvoj technologie jen obtížně 
předvídat, je obtížné sestavovat i seznam 
kritických materiálů. Poptávka po elekt-
romobilech, elektrických kolech a auto-
busech například neroste tak rychle jak 
se předpokládalo, a proto klesl zájem 
o dodávky neodymu a dysprosia. Totéž 
se týká rozvoje fluorescenčních svítidel 
a poptávky po yttriu. Na druhé straně 

rozvoj větrné a sluneční energie zvyšuje 
poptávku po neodymu, dysprosiu, stříbru, 
galliu a indiu.

některé trvale rizikové faktory
1. Zásoby a produkční závody jsou 

soustředěny jen na několika místech. 
Vzácné zeminy, wolfram, antimon 
a uhlík ve formě grafitu jsou v Číně, 
kovy platinové skupiny jsou v Rusku 
a v Jižní Africe a asi 85 % niobu pochází 
z jediného brazilského dolu.

2. Čína dominuje na trhu mnoha kovů 
nikoliv proto, že by měla například 
více wolframu než kdokoliv jiný, ale 
proto, že má hutě a potřebná zařízení, 
která vyspělé státy již nemají, protože 
je z ekologických důvodů v minulosti 
převedly do rozvojových zemí.

3. Řada požadovaných prvků se vyrábí 
jako vedlejší produkt. Příkladem je ga-
llium používané v chytrých telefonech 
a v laserech s modrým světlem. Gallium 
se vyskytuje v bauxitu v koncentraci 
10 až 180 ppm. Riziko jeho nedostatku 
spočívá v tom, že díky recyklaci hliníku 
poklesne těžba bauxitu, a tedy i gallia. 
Evropská komise předpokládá, že se 
spotřeba gallia bude každoročně zvy-
šovat o 8 % až do roku 2020. Obdobná 
situace je i u telluru, který je vedlejším 
produktem při těžbě mědi.

4. Rizikovost prvků ovlivňuje také recy-
klovatelnost. Problém přitom nepřed-
stavují tradiční prvky. Je například rela-
tivně snadné a levné recyklovat železo 
nebo hliník z nápojových konzerv. Podle 
United Nations Environmental Progra-
mme (UNEP) je recyklovatelnost železa, 
oceli, hliníku, mědi, zinku a olova 
větší než 50 %. Avšak plošné televizní 
obrazovky, chytré telefony, baterie 
apod. se často vyhazují jen po několika 
letech nebo dokonce několika měsících 
používání, takže se tím uzavírá koloběh 
nových důležitých kovů. ¾

periodická tabulka prvků v kapse
Pokud patříte mezi dvě miliardy ma-
jitelů chytrých telefonů, pak nosíte 
v kapse celou periodickou tabulku. 
Kromě křemíku v čipech, mědi v drá-
tech a uhlovodíků v plastových obalech 
obsahují ještě indium a cín v dotyko-
vých obrazovkách, lithium a kobalt 
v bateriích a možná také antimon jako 
požární retardant. Každý chytrý telefon 
obsahuje minimálně 30 různých prvků. 
V roce 2012 se k výrobě 1,7 miliardy 
mobilních telefonů spotřebovalo 
440 tun prvků vzácných zemin. Prvky 
vzácných zemin se používají nejenom 
k výrobě chytrých telefonů. Například 
europium poskytuje barvu televizím, 
ale i ochranu eurobankovkám před 
paděláním, magnety obsahující neodym 
a dysprosium užíváme např. ve větrných 
turbínách a elektromobilech.

„co nám �krize“ nekrize  
vzácných zemin naznačuje?

 ¡ V současné době nehrozí, že se 
kterýkoliv zdroj materiálů vyčerpá.

 ¡ Navzdory vysoké spotřebě většiny 
prvků v posledních desetiletích, 
představuje spotřeba maximálně 
několik procent známých zdrojů. To 
platí jak pro vzácné zeminy a jiné 
méně obvyklé prvky, tak pro tradiční 
prvky, které spotřebováváme nejvíce: 
železo, hliník, měď a zinek.

 Kolik vzácných zemin produkuje Čína 
  a kolik zbytek světa?

 Jaké množství prvků vzácných zemin  
 spotřebováváme a na co?

 Jak se měnila cena prvků vzácných  
 zemin za posledních 5 let    

mailto:tretipol%40volny.cz?subject=Sout%C4%9B%C5%BE
mailto:tretipol%40volny.cz?subject=
http://www.tretipol.cz
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(1600) ověřil a uspořádal základní po-
znatky o magnetických silách a zavedl 
novou metodiku vědeckého bádání. Jeho 
osobnost žije v podvědomí nejen histo-
riků vědy a fyziků, ale také širší veřejnosti 
dodnes. Druhou významnou postavou byl 
Giovanni Battista Della Porta.

Giovanni Battista Della Porta
Jméno Giovanni Battisty Della Porta 
můžeme v historických pramenech 
vystopovat také pod jmény Giambattista 
della Porta či Giovanni Battista Porta. 
Byl italským renesančním myslitelem, 
filozofem, matematikem, meteorologem, 
astrologem, alchymistou, přírodovědcem 
a také dramatikem. Nás dnes zajímá 
především proto, že byl dalším z učených 
mužů té doby, kteří se zajímali o magne-
tismus nebo se mu okrajově věnovali.

Narodil se kolem roku 1535 ve Vico 
Equense poblíž Neapole v rodině míst-
ního šlechtice. Jeho otec, který od roku 
1541 pracoval ve službách císaře Karla 
V., důsledně dbal na to, aby všichni jeho 
synové vyrůstali v učeném prostředí 
a získali co nejlepší vzdělání. Proto at-
mosféra v jeho domě údajně připomínala 
vědeckou akademii, na které působila 
řada soukromých učitelů nejrůznějších 
oborů technických i humanitních. Vzhle-
dem k tomu, že rodina nikdy netrpěla 
nedostatkem peněz, mohl se Giovanni 
Battista již od mládí v klidu věnovat stu-
diu a vědecké práci. Po přesídlení celé ro-
diny do Říma vstoupil do služeb Luigiho, 
kardinála d’Este, a pobýval také na dvoře 
vévody Alfonsa II. d’Este ve Ferraře. Stal 
se zakladatelem snad historicky první 
učené společnosti, neapolské „Academia 

Secretorum Naturae“, která se věnovala 
učeným diskusím a studiu přírody a schá-
zela se v jeho neapolském domě. Toto 
jejich počínání se samozřejmě nevyhnulo 
pozornosti bdělé Inkvizice (ustavené 
v Římě v roce 1542 s pověřením zkoumat 
chybné a falešné nauky), která ji v roce 
1578 zakázala a Portu vyšetřovala.

Jezuitou
Ačkoliv se Porta před Svatýn officiem 
očistil a v roce 1585 vstoupil jako bratr-
-laik do Jezuitského řádu, vydávání jeho 
děl bylo v letech 1594 až 1598 zakázáno. 
Má se za to, že v Portových knihách jsou 
obsaženy i výsledky a myšlenky ostat-
ních členů jeho Akademie. Jejím zrušením 
ovšem aktivity Porty v tomto směru 
nekončí, neboť se později podílel na 
vzniku „Academia dei Lincei“ (Akademii 
rysů), pojmenované podle pozorova-
cích schopností jejích členů podobných 
této bystré šelmě. Členem Akademie 
byl v letech 1610 až 1615. Presidentem 
této pokrokové společnosti založené 
Římě v roce 1603 byl vévoda Frederice 
Cesi, Porta se stal vicepresidentem. 
Významným členem byl od roku 1610 
také „otec moderní vědy“ Galileo Galilei 
(1564–1642), přijatý díky svým astrono-
mickým objevům a názorům (roku 1633 
pod tlakem inkvizičního soudu zapře-
ných a veřejně odvolaných). Poté se 
však i tato učená společnost dostala do 
sporů s církví a po vévodově smrti byla 
rozpuštěna.

obrovský rozsah vědeckého zájmu
Rozsah Portových vědeckých zájmů byl 
obdivuhodný – od okultních věd přes 
astrologii, astronomii, meteorologii, 
střelný prach, zemědělství (věnoval se 
mj. sadařství, ale také mykologii), hydrau-
liku, přírodní filozofii (fyziku), metalurgii 
(je autorem vlastně prvního písemného 
odborného pojednání věnovaného otáz-
kám tepelného zpracování kvalitní oceli 
„wootz“ na výrobu mečů), kryptologii až 
k medicíně, působení jedů, fyziognomii 
(kniha „Phytognomonica“ z roku 1588 
pojednávala o typech podobnosti a vzá-
jemných relacích lidí, živočichů a rostlin) 
a optice (inspirován anatomií lidského 
oka zdokonalil cameru obscuru). Podílel 
se na vzniku prvního teleskopu a vysvět-
lil, proč jsou obrázky „vzhůru nohama“.

přírodní magie
Nejvýznamnějším vědeckým dílem byla 
rozsáhlá přírodovědná kniha „Magia 
naturalis“ (Přírodní magie), poprvé publi-
kovaná v Neapoli v roce 1558. Okamžitě 
se stala bestsellerem a záhy se dočkala 
překladů do mnoha jazyků. Bylo to jakési 
kompendium poznatků, které obsahovalo 
po rozšíření v konečném znění z roku 
1589 ve 20 svazcích popis výsledků jeho 
různorodých pokusů, vlastních pozoro-
vání, přejatých vědomostí, nápadů, racio-
nálního uvažování a mýtů. Autor zde také 
hýří tajnými inkousty a šiframi, výbuš-
nými směsmi i brutálními „experimenty“ 
na zvířatech. Zařazena zde byla rovněž 

spousta receptů na uspávací nápoje 
a nápoje šílenství, v nichž se používaly 
durman, rulík a blín. Při hojných cestách, 
zejména po zemích středomořské oblasti, 
nasbíral mnoho poznatků a zkušeností; 
byl také zřejmě obeznámen i s antickou 
kulturou a představiteli starověké vědy.

Magnetismus
Magnetismu je ze 20 „knih“ věnována 
kniha VII. s impresivním názvem „Divy 
magnetovce“. Obsahuje 56 kapitol 
detailně popisujících základní vlastnosti 
magnetovce (magnetitu) a magnetů 
z něj zhotovených, seznamuje s existencí 
severního a jižního pólu, chováním železa 
v blízkosti magnetitu a s podrobnostmi 
o jeho zmagnetování, možnostmi využití 
kompasu při navigaci lodí aj. Snaží 
se také o vyvrácení některých mýtů, 
například o škodlivém vlivu námořníků 
na funkci kompasu, pokud před nebo při 
plavbě pojídali česnek či cibuli, což bylo 
zakázáno. Porta o tom píše: „Když jsem 
zkoumal všechny tyto věci, zjistil jsem, 
že jsou falešné, neboť nejen že dýchání 
a říhání na kompas po požití česneku 
nezastavilo jeho funkci, ale když byl celý 
pomazán šťávou česneku, konal svou 
práci zjevně dobře, jako kdyby s ním 
nepřišel nikdy do styku. A nepozoroval 
jsem ani ten nejmenší rozdíl i když jak se 
zdá vytvářím mezeru v tom, o co usilovali 
staří… ¾

Giovanni 
Battista  
Della Porta 
a studium 
magnetismu
Bohumil tesařík

Středověká Evropa byla svázána náboženskými dogmaty a své vzdělance 
izolovala od učení nevěřících. Pokud k nim pronikly nové poznatky uvedené 
v arabských vědeckých dílech, církevní autority je okamžitě označily za černou 
magii a dílo ďáblovo. Zkoumat přírodu se prostě nenosilo, protože „in“ byla 
Bible. Společenské uvolnění přineslo období renesance a následný rozmach 
věd i umění. S touto érou úzce souvisí letošní výročí 400 let, které uplynuly 
od úmrtí italského renezančního polyhistora Giovanni Battisty Della Porta 
(1536–1615), nazývaného „profesor tajemství“.

Navzdory odporu církve začalo v období 
renesance vzkvétat vědecké myšlení. Asi 
do poloviny této epochy, která je pova-
žována za pomyslnou dělicí čáru mezi 
středověkem a novověkem, se vědecké 
poznatky získávaly většinou náhodně. 
V období renesance se však nahromadilo 
takové množství vědomostí a před-
stav, že od poloviny 16. století vznikala 
objektivní potřeba a silná motivace tyto 
znalosti utřídit a pochopit.

představy o magnetismu  
v itálii v období renesance
Z hlediska historie magnetismu hrají 
v této době hlavní role dvě osobnosti: 
William Gilbert (1564–1603), anglický 
lékař a přírodovědec, považovaný za 
zakladatele nauky o magnetismu, který 
ve svém stěžejním díle „De Magnete“ 

 Della Porta dokázal nade vší pochybnost, že vůně česneku nijak neovlivňuje přesnost kompasu. (Fotografie H. D.)

http://www.tretipol.cz
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Říkají mu páteř tokamaku. Centrální 
solenoid. Fyzikálně vzato jde 
o primární vinutí transformátoru. 
Má ho každý tokamak, bude ho mít 
i ten největší – ITER na jihu Francie 
poblíž střediska výzkumu atomové 
energie CEA Cadarache. Proměnný 
elektrický proud v primárním vinutí 
vybudí elektromagnetickou indukcí 
elektrický proud v sekundárním 
vinutí. Tím je však jediný závit – 
provazec plazmatu ve vakuové 
komoře. Elektrický proud ohřívá 
plazma a jeho magnetické pole 
spoluvytváří magnetickou nádobu 
izolující plazma od stěn vakuové 
komory. Centrální solenoid patří 
pochopitelně mezi nejvýkonnější 
elektromagnety, které byly kdy 
vyrobeny.

několik čísel
Centrální solenoid (CS) tokamaku ITER 
tvoří šest nezávisle napájených modulů. 
Scénář jejich napájení byl zvolen kromě 
jiného tak, aby se elektrický proud v CS 
měnil co nejdéle. Při neměnném proudu 
v primárním vinutí se v plazmatu elekt-
rický proud neindukuje a výboj zhasne. 
Magnetické pole vytvářené kompliko-
vaným scénářem proudů v jednotlivých 
modulech fyzikové nazývají přiléhavě 
„magnetickým baletem“.

Každý z modulů má hmotnost 120 tun, 
výšku 4,1 metru a průměr 3 metry. Modul 
je navinut ze šesti kilometrů supravodi-
vého drátu Nb3Sn v ocelovém plášti.

CS vysoký 18 metrů o průměru 
4,13 metrů je navinut ze 42 kilometrů 
nízkoteplotního supravodivého drátu 
ze slitiny Nb3Sn. Na rozdíl od lacinější 
a odolnější nízkoteplotní supravodivé 
slitiny NbTi zůstává slitina Nb3Sn supra-
vodivá až do 14 T (tesla). Slitina NbTi 
ztrácí supravodivost již při magnetickém 
poli 6,5 T.

Magnetické pole, které CS vyrobí, má 
hodnotu až 13,1 T a je asi 300 000krát 
sinější než magnetické pole na povrchu 
Země. V okamžiku zapnutí bude v CS 
obsaženo 6 GJ, tj. síla, která by zvedla 
letadlovou loď třídy Gerald R. Ford 
o hmotnosti 100 000 tun do výšky 60 m.

Hmotnost CS dosahuje 1 000 tun. Je 
po vakuové nádobě nejtěžší komponen-

tou tokamaku ITER a stejně jako vakuová 
nádoba se bude montovat z jednotlivých 
modulů až na místě stavby.

centrální solenoid se rodí  
v general atomic
Zárodek CS dnes spočívá v hale General 
Atomics v San Diegu v Kalifornii. Hala 
disponuje přesným strojem schopným 
manipulovat s předměty o hmotnosti 
200 tun a dvoupodlažní pecí dosahu-
jící teploty 600 °C. Stroj pro izolaci má 
připravených 200 kilometrů sklolaminá-
tového pásu. General Atomic vyrábí sedm 
modulů. Navíjení bylo slavnostně zahá-
jeno v pátek 11. dubna a potrvá do roku 
2017. Na stavbu v Cadarache doputuje 
CS kolem roku 2019.

Magnetické udržení potřebuje 
elektromagnety
Tokamak ITER je zástupcem směru tzv. 
magnetického udržení plazmatu, takže 
nepřekvapí značné množství souborů 
cívek elektromagnetů, zdrojů magnetic-
kých polí nejrůznějšího určení: centrální 
solenoid, cívky toroidálního pole, cívky 
poloidálního pole, korekční cívky, cívky 
pro magnetickou rezonanci atd. Na výrobě 
všech souborů cívek se podílí kromě Indie 
všichni ostatní partneři ITER, tj. Rusko, 
USA, Jižní Korea, Čína a Japonsko plus 
Evropská unie. Mimochodem: do začátku 
stavby tokamaku ITER se na celém světě 
vyrábělo 15 tun Nb3Sn za rok. Nyní potře-
buje jediný soubor cívek tokamaku 30krát 
větší množství. To znamená, že  

dosavadní výrobci museli razantně zvět-
šit výrobu a především se museli najít 
i výrobci noví, což není při tak náročné 
výrobě úplně jednoduché. Rusko vyrábí 
supravodivý drát z NbTi, který není tak 
náročný na zacházení jako Nb3Sn, je 
lacinější a bude použit ve slabším mag-
netickém poli na nejmenší (krajní) cívky 
poloidálního pole PF1 a PF6.

i „jednotková“ délka může být různá
Kabely se měří na tzv. jednotkové délky, 
což je vždy porce kabelu vyrobená v jed-
nom kuse. Záleží na poloze kabelu uvnitř 
cívky i na funkci samotné cívky. Typický 
vodič jednotkové délky cívky toroidálního 
pole je 760 m což vyžaduje 3,3 t supra-
vodivého drátu ze slitiny Nb3Sn a 1,6 t 
pláště z nerezové trubice. Typický vodič 
jednotkové délky cívky centrálního sole-
noidu je 905 m, což vyžaduje 2,6 t supra-
vodivého drátu ze slitiny Nb3Sn a 11,3 t 
pláště z nerezové trubice. Japonsko a Ko-
rea pro centrální solenoid vyrobily 28 % 
drátu Nb3Sn. Čína vyrobila pro korekční 
cívky a sběrnice celkem 22 t drátu z NbTi, 
pro korekční cívky přes polovinu vodičů 
jednotkové délky, oba vodiče jednotkové 
délky pro sběrnice korekčních cívek a dva 
ze tří vodičů jednotkové délky pro hlavní 
sběrnice. ¾

 Centrální solenoid (primární vinutí vzdu-
chového transformátoru) tokamaku ITER 
se skládá ze šesti nezávisle napájených 
modulů – jeden modul je na obrázku 
zvětšen

Magnetická páteř: Centrální solenoid
Milan řípa

 Výroba radiálních desek ve Francii. Konsorcium dvou evropských společností (CNIM, France and SIMIC, Italy) vyrábí pro cívky toroidálního pole 
70 radiálních desek. Na snímku je radiální deska 5,5 m × 16 m ve francouzském CNIM před závěrečným opracováním

 Spolupráce šesti partnerů organizace ITER při výrobě cívek toroidálního pole

Pozn.: K uveřejnění všech obrázků v článku dala laskavé svolení ITER Organization.  
Schémata jsou zveřejněna s laskavým svolením Arnauda Devreda, ITER Organization.
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(včetně výroby potřebné energie) může 
dosahovat až 45 %. Tato metoda je vedle 
termochemických cyklů štěpení vody 
slibným kandidátem na výrobu vodíku ve 
velkém měřítku.

kde vyrobit vodík
„Vodík není zdroj energie, je to energe-
tický nosič. To znamená, že se nedá těžit, 
musí se vyrábět,“ připomíná ing. Luděk 
Janík, vedoucí oddělení vodíkových 
technologií divize jaderné bezpečnosti 
a energetiky ÚJV Řež, a dodává: „Pro jeho 
výrobu potřebujeme energii. Surovina je 
jednoduchá – je a bude to voda.“ Roční 
světová produkce vodíku je přibližně 
55 milionů tun. V globálním měřítku 
dominuje výroba z fosilních paliv. Za 
perspektivní řešení se považuje spojit 
výrobu vodíku s jadernými reaktory. Jsou 
to zejména jaderné reaktory 4. gene-
race, které pracují na jiných principech 
než ty dnešní. Jejich vývoj je v plném 
proudu a existují již prototypy, s jejichž 
komerčním nasazením se počítá po roce 
2025. Budou mít třikrát vyšší provozní 
teplotu než stávající, čili 800 až 1 000 °C.

Jak vyrobit vodík
Vysoké teploty umožňují provozovat ta-
kové způsoby výroby vodíku, které dříve 
nebyly ekonomicky schůdné. Prvním 

je zmíněná vysokoteplotní elektrolýza 
vody. Zásadní výhodou je mnohem vyšší 
účinnost. Zatímco u klasické elektrolýzy 
hovoříme o 25 %, v nejlepším případě 
o 30 %, tak zde běžně o 45–50 %, a to 
je samozřejmě z ekonomického hlediska 
obrovský pozitivní posun!

Druhým způsobem je termochemické 
štěpení vody. V podstatě jde o sled 
několika chemických reakcí, při nichž se 
produkty a reaktanty vzájemně recyklují. 
Jako vstup slouží pouze teplo a voda 
a výstupem jsou vodík a kyslík.

„Vodík se dnes vyrábí výhradně z ropy 
a zemního plynu, což vůbec neřeší 
problémy, které řešit potřebujeme,“ říká 
Luděk Janík. „Vodík se dosud nepoužívá 
pro svůj energetický obsah, ale pro své 
chemické vlastnosti. Tento přístup se 
bude časem měnit, a to je důvod, proč 
to děláme. Podílíme se například na 
projektu vodíkové lodi a vodíkového 
autobusu.“ ¾

Geneticky modifikovaný člověk?
Marie Dufková

vídající CRISPR. Poté se na ni naváže. 
Cas9 pak DNA rozdělí. Buňka nakonec 
narušenou část opraví vložením kousku 
DNA dodaného experimentátory. V bak-
teriích tento komplex zajišťuje rezistenci 
proti cizí DNA, např. bakteriofágům. Pro 
genové manipulace s embryi zvířat se 
užívá od roku 2013. Nyní k tomu poprvé 
došlo i na lidském embryu.

Úspěch vědy nebo etický problém?
Junjiu Huang, genetik ze Sun Yat-sen 
University, vpravil injekcí komplex 
CRISPR/ Cas9 do lidských embryí za 
účelem opravení genu způsobujícího 
smrtelnou krevní chorobu Beta ta-
lasemii, která způsobuje nedostatek 
hemoglobinu. Embrya pro experiment 
byla získána z kliniky pro umělé oplod-
nění, kde nemohla být použita, protože 
vajíčko oplodnily dvě spermie, takže by 

se nemohlo vyvíjet v životaschopného 
jedince. Pokus provedli na 86 embry-
ích. Po čtyřech dnech vývoje přežilo 
71 embryí, z nichž 54 bylo geneticky 
otestováno. Pouze u 28 embryí byl 
vadný gen odstraněn a jen u několika 
byl nahrazen zdravým genem. Aby se 
dala tato technika použít v praxi, musela 
by se úspěšnost blížit 100 %. Současně 
procedura vyvolala mutace v jiné části 
genomu – a to v mnohem větší a váž-
nější míře, než u myších embryí, na nichž 
se zkoušela dříve. Tyto mutace mohou 
mít ničivý důsledek na buňky, což je také 
jedna z vážných námitek proti geno-
vým modifikacím. Vědci tak mají vážný 
etický problém a některá média odmítla 
o studii informovat, řekl genetik Junjiu 
Huang. ¾

Nedávno představil na odborném 
semináři Hydrogen Day experimentální 
zařízení pro vysokoteplotní elektrolýzu 
vody. Projekt prověřuje možnost snížit 
spotřebu elektrické energie při elektro-
lýze vody tím, že se část energie dodá 
ve formě tepla. Zatímco totiž při teplotě 
100 °C je pro elektrolýzu třeba 350 MJ 
na získání 1 kg vodíku, při teplotě 850 °C 
stačí pro výrobu stejného množství vo-
díku pouze 225 MJ.

princip a konstrukce elektrolyzéru
Experimentální elektrolyzér tvoří jedna 
cela o aktivním povrchu 10 cm2. Pracuje 
při teplotě 800 °C (ohřev 1 °C/ min.) 
a atmosférickém tlaku. Pro první expe-
rimenty se užívá elektrické propojení se 
zdrojem ~50 mA/cm2 při 1,5 V. Obsah 
vodíku ve výsledných produktech se liší 
v závislosti na proudové hustotě. Maxi-
mum bylo 19 % při hustotě 0,23 A/ cm2, 
teoreticky je možných 28 %. Reakce 
probíhající ve vysokoteplotním elekt-
rolyzéru je reverzní k reakci probíha-
jící v palivových článcích s pevnými 
oxidy. Do elektrolyzéru vstupuje vodní 
pára a vodík; vystupuje z něho oboha-
cená směs obsahující 75 % hm vodíku 
a 25 % hm páry. Vodík je pak z páry 
oddělen v kondenzační jednotce. Celková 
účinnost vysokoteplotní elektrolýzy 

„Jejich studie by měla být varováním pro 
všechny, kdo si myslí, že genové techno-
logie už jsou zralé pro použití k vymýcení 
geneticky podmíněných nemocí,“ uvedl 
George Daley, buněčný biolog z Harvard-
ské lékařské školy v Bostonu.

enzymí stříhá dna jako nůžky
Technika je založena na použití en-
zymového komplexu známého jako 
CRISPR/ Cas9, nalezeného v mnoha bak-
tériích. CRISPR (anglická zkratka výrazu 
„clustered regularly interspaced short 
palindromic repeats“), je krátká opaku-
jící se sekvence RNA, která se shoduje 
s genetickou sekvencí, kterou výzkum-
níci chtějí změnit. Pracuje ve spolupráci 
s Cas9, enzymem, který stříhá DNA jako 
molekulární nůžky.

Komplex CRISPR/Cas9 nejprve pátrá 
v DNA, dokud nenajde sekvenci odpo-

 Schéma elektrolyzéru (obrázek ÚJV Řež, a. s.)

 Řetězec DNA (zdroj Shutterstock)

Vědci z univerzity Sun Yat-sen v Guangzhou v Číně poprvé použili 
experimentální techniku pozměnění genů na lidském embryu. Pokus 
na neživotaschopných embryích byl úspěšný jen částečně. Studie vyšla 
18. dubna 2015 v časopise Protein & Cell. Okamžitě se rozhořela debata 
o rizicích takového počínání a o etice.

Vysokoteplotní  
elektrolýza vody v ÚJV Řež
Marie Dufková

Možná si pamatujeme ze školy pokus: z elektrod ponořených do sklenice 
s vodou se po zapojení elektrického obvodu začnou uvolňovat bublinky – na 
jedné straně kyslíku, na druhé vodíku (což jsme mohli dokázat atraktivním 
třasknutím…). Elektrolýzou se vodík sice dá získat, ale vzhledem ke spotřebě 
elektřiny to vyjde draho. U nás s vodíkovými technologiemi experimentuje 
např. ÚJV Řež.
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Právě před půlstoletím, v roce 
1965, objevila americká chemička 
Stephanie Kwoleková látku vedoucí 
k vývoji supersilného vlákna kevlar. 
Její vynález se stal synonymem pro 
neprůstřelné vesty, které zachránily 
životy bezpočtu policistů a vojáků.

od ručních prací k přírodním vědám
Stephanie Kwoleková se narodila 
31. července 1923 v malém pensylván-
ském městě New Kensingtonu v dělnické 
rodině s údajně českými kořeny. Její otec 
John Kwolek pracoval v místní továrně 
jako formař. Stephanie měla již jako malá 
krejčovské nadání a šila složité oblečky 
pro panenky, takže se po určitou dobu 
uvažovalo o tom, že by se dala na dráhu 
módní návrhářky. Nakonec se jejím 
hlavním zájmem stalo studium přírodních 
věd. Brzy totiž zjistila, že právě chemická 
laboratoř je její místo v životě.

rozvoj nových materiálů  
vedla společnost dupont
Na počátku šedesátých let 20. století 
zahájila „Výzkumná laboratoř pro průkop-
nické projekty“ vývoj vysoce odolných 
a lehkých vláken, která by mohla nahradit 
ocelové kordy v radiálních automobilových 
pneumatikách. Předpokládalo se, že sníže-
ním hmotnosti vozidel včetně pneumatik 
se sníží i spotřeba paliva, aniž by se omezil 
výkon vozů. Kwoleková tehdy pracovala 
s aromatickými polyamidy (aramidy) 
a pokoušela se vyvinout nový syntetický 
materiál stejně pevný jako ocel. Zprvu se 
podílela na objevu meta-aromatického 
polyamidu Nomexu (meta-aramidu) odol-
ného především vůči vysokým teplotám; 
dnes je důležitou složkou ochranného 
vybavení hasičů, a také se běžně užívá jako 
elektrický izolant.

vlákno pevnější než ocel
Kwoleková se domnívala, že monomer 
podobný tomu, který tvoří polymer 
Nomexu, by se mohl použít na výrobu 
nějakého jiného vysoce pevného vlákna. 
Polymer z para-aminobenzoové kyse-
liny, který se jí podařilo syntetizovat, 
však vzdoroval všem běžným rozpou-
štědlům a nedal se ani roztavit. A ne-
rozpuštěný nebo neroztavený polymer 
nelze zvláknit. Zkusila to tedy jinak. 
Postupovala proti běžné zkušenosti 
a začala zvyšovat koncentraci roztoku. 
Stala se podivuhodná věc – s rostoucí 
koncentrací viskozita zpočátku rostla 
podle očekávání, avšak při určité dosti 
vysoké koncentraci poklesla. Objev 
byl sice zajímavý, ale něco stále „ne-
sedělo“. Konvenční polymerní roztoky 
jsou obvykle čiré nebo průsvitné a mají 
hustotu zhruba jako tekutý med. Tato 
směs však vypadala jako zakalená voda 
s hustotou vodového mléka a vzhledu 
podmáslí. „Normálně se takové roztoky 
vylévaly,“ vzpomínala. Instinktivně věřila, 
že objevila něco důležitého. Dnes víme, 
že tyčinkovité molekuly aramidů utvoří 
při kritické koncentraci v kapalném 
stavu uspořádanou strukturu – kapalný 
krystal. Nakonec onu zakalenou kapalinu 
zvlákňovací tryskou protlačili a vytvořili 
vlákno. Testy ukázaly, že vlákna jsou 
neuvěřitelně houževnatá, devětkrát tužší 
než cokoli do té doby vyrobeného. Byla 
pětkrát odolnější než ocel.

kevlar je na světě
Díky vynikajícím mechanickým, chemic-
kým a elektrickým vlastnostem se kevlar 
uplatní všude tam, kde je třeba pevnost 
v odlehčeném stavu. Používání kevlaru se 
dnes neomezuje jen na ochranu policistů, 
vězeňských dozorců, pracovníků různých 
„ochranek“, hasičů a samozřejmě vojáků 

neprůstřelnými vestami obvykle s bali-
stickou odolností postačující pro ruční 
palné zbraně kalibrů 5,6 až 11,2 mm. 
Díky vysoké měrné pevnosti se z něj 
vyrábějí nosná lana mostních konstrukcí, 
visutých mostů a výtahů, dlouhých vleč-
ných a záchranných lan a sítí, ale také 
hydraulické hadice, převodové řemeny, 
obaly světlovodných kabelů, desky ploš-
ných spojů pro náročné aplikace, nepo-
topitelné čluny, kajaky, horolezecké boty, 
cyklistické přilby, kvalitní motocyklové 
a automobilové pneumatiky, nádrže vozů 
Formule 1, hubice u benzinových čerpa-
del, lyže, tenisové rakety, baseballové 
pálky a hokejové hole, nehořlavé matrace 
nebo brzdové destičky do aut. Jednou 
z nejnovějších aplikací je záchranná sklu-
zavka americké firmy Selanic Industries. 
Roura z kevlarové sítě umožňuje rychlou 
evakuaci osob z lodí, ropných plošin nebo 
vysokých budov. Zajímavé vlastnosti 
dodává nátěrovým hmotám, lepidlům 
a tmelům (zvyšuje jejich přilnavost k po-
vrchu natolik, že nehrozí stékání). Toto 
mnohostranné použití je dáno strukturní 
podstatou kevlaru, tj. specifickou troj-
rozměrnou strukturou, kdy rovnoběžné 
tuhé molekulární řetězce příčně svázané 
vodíkovými můstky vytvářejí vrstvy 
rovnoběžné s osou vlákna. Všechny tyto 
molekulární vrstvy směřují do středu 
vlákna jako listy v rozevřené knize. Ta-
kové strukturní uspořádání nebylo dříve 
nalezeno u žádného polymeru.

„Nemyslím, že nám může cokoliv 
přivést takové uspokojení a pocit štěstí, 
jako zachraňování lidských životů,“ řekla 
kdysi tato skromná žena, která zachránila 
více životů než kdokoliv jiný. Dlou-
hou a úspěšnou životní pouť ukončila 
18. června 2014. ¾

Chobotnice, sépie a kalmaři jsou mořští 
hlavonožci, kteří umějí měnit barvu své 
pokožky, aby se přizpůsobili svému okolí 
a mohli se tak ukrýt, nebo komunikovat 
s dalšími jedinci svého druhu. Děje se to 
díky zvláštním pokožkovým buňkám zva-
ným chromatofory, které v sobě obsahují 
malinké „sáčky“ pigmentů. Drobné svaly 
kolem chromatoforů mohou nechat tyto 
pigmentové buňky roztáhnout, což barvu 
zintenzivní, nebo smrštit, což ji zesvětlí. 
Tato strategie jim umožňuje nejen měnit 
barvy, ale i vytvářet různé dynamické 
vzory.

elektronická kůže
Aaron Fishman z anglické University 
v Bristolu v Anglii a jeho kolegové, 
zabývající se materiálovým inženýrstvím, 
navrhli systém napodobující způsob 
fungování kůže hlavonožců. Využití může 

najít jako rychle reagující kamufláž pro 
oblečení i mnoho dalších povrchů. Umělá 
kůže obsahuje měkké elastické materiály 
– „svaly“ –, které mohou na základě elek-
tronických signálů rychle měnit velikost 
a tvar. Do elastického materiálu je zabu-
dovaná sestava barevných teček. Úměrně 
k tomu, jak „svaly“ mění tvar a velikost, 
roztahují a smršťují se i barevné tečky 
a mění tak celkovou barvu podkladu. „Do-
kázali jsme napodobit vzorování známé 
z živočišných chromatoforů,“ řekl Fishman. 
Vědci jsou už tak daleko, že dokáží napo-
dobit i „procházející mrak“ zobrazovaný 
na kůži australské obří sépie, největšího 
známého druhu tohoto živočicha. Vzor 
vypadá jako modrozelené pásy vlnivě pro-
cházející napříč živočichovou kůží, což děsí 
a odstrašuje predátory. Dodejme však, že 
vědci zatím nevyrobili prototyp kůže, ale 
vše jen simulovali na počítači.

v Bristolu nebyli první
Jiný vědecký tým se již dříve pokoušel vy-
tvořit jinou verzi umělé kůže hlavonožců. 
Skládala se z elastických vrstev světel-
ných senzorů a teplotně citlivých barviv, 
které se automaticky přizpůsobují barvě 
okolí. (Pozn. red.: Možná jste už viděli 
hrnečky, nebo hračky, které mění barvu 
podle teploty vody.) Nový přístup se liší 
tím, že barva se aktivuje elektronicky 
a nikoli teplem, což znamená, že změny 
mohou probíhat rychleji anebo řízeně.

využití v reklamě i v záchranářství
Nejde jen o využití materiálu v masko-
vání. Vědci navrhují, že může sloužit jako 
poutač pozornosti. Výrazné a dynamické 
vzory by se uplatnily v dobách ohrožení, 
u hasičů, zdravotníků, záchranářů při 
krizových a záchranných operacích. ¾

 Hlavonožci jsou mistry v kamufláži, umějí dělat i dynamické a strašidelné vzory (zdroj Shutterstock)

 Kevlarové neprůstřelné vesty se staly 
neodmyslitelnou rekvizitou policistů  
a vojáků

Umělá kůže bude měnit barvu jako sépie
Marie Dufková

Neprůstřelný  
kevlar 
zachraňuje 
životy
Bohumil tesařík

Kůže nebo tkanina, která bude umět měnit své barvy podle prostředí, jako to umějí 
chobotnice a sépie, bude hitem pro budoucí elektronické maskovací armádní oděvy 
nebo pro každého, kdo se bude chtít stát neviditelným. Pomocníkem je vědcům 
biomimetika, obor, který zkoumá zajímavá přírodní konstrukční řešení u živých 
organismů a snaží se je napodobit a využít k vývoji nových vynálezů.
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Rentgenfluorescenční 
analýza a studium památek
tomáš Čechák

Při zkoumání uměleckých památek je důležité památku nepoškodit. Pro 
nedestruktivní analýzu se hodí například metody založené na ionizujícím 
záření, které dokážou stanovit nejen velmi přesně chemické složení objektů, ale 
i jejich stáří. V této souvislosti se podívejme na metodu rentgenfluorescenční 
analýzy, kterou jsme použili pro studium fresek a relikviáře svatého Maura. Je to 
relativně jednoduchá nedestruktivní metoda, jejíž použití se nemusí omezovat 
na laboratoř, ale lze jí s výhodou používat i v „polních“ podmínkách.

Všechny tyto metody se zakládají na 
buzení a detekci záření. Atom zkouma-
ného objektu vyzáří charakteristické 
rentgenové záření tehdy, dojde-li k emisi 
elektronu z některé z vnitřních hladin 
jeho elektronového obalu. To se děje při 
tzv. fotoefektu. Volné místo se pak zaplní 
přeskokem elektronu z některé z vněj-
ších hladin a rozdíl energií se vyzáří jako 
záření gama. Mezi protonovým číslem 
Z atomu emitujícího charakteristické 
záření a energií, respektive vlnovou dél-
kou tohoto záření, existuje vztah, který 
objevil již v roce 1914 H. G. M. Moseley.

Na obr. 1 je zjednodušené schéma 
hladin v elektronovém obalu s vyznače-
ním hlavních přechodů odpovídajících 
energiím (čarám) charakteristického 
záření i s jejich označením, které se 

z historických důvodů používá. Umíme-li 
změřit energii čar charakteristického zá-
ření, umíme určit protonové číslo prvku, 
který záření emituje. Tomuto procesu se 
říká kvalitativní analýza. Umíme-li změřit 
počet fotonů příslušné energie zaregist-
rovaných detektorem, lze získat i infor-
maci o koncentraci jednotlivých prvků 
ve zkoumaném vzorku. To je princip tzv. 
kvantitativní analýzy. 

Jak se budí záření
K tomu, abychom získali signál z detek-
toru, musíme charakteristické záření 
vybudit. Radionuklidová rentgenflu-
orescenční analýza k tomu používá 
radionuklidové zdroje emitující záření 
o vhodné energii. K registraci vybu-
zeného charakteristického záření se 
používají detektory umožňující měřit 
nejen přítomnost částic, ale i jejich 
energii. Takovým detektorům se říká 
spektrometrické. V současné době se 
nejvíce používají polovodičové detektory. 
V citlivém objemu detektoru se měřené 
záření absorbuje a na výstupu detekční 
aparatury dostaneme elektrický impuls, 
jehož výška je úměrná absorbované ener-
gii. Z naměřeného energetického spektra 
můžeme získat informaci o chemickém 
složení zkoumaného materiálu.

Jak se měří
Polovodičový detektor je třeba chladit 
na teplotu kapalného dusíku −197 °C. 
Detektor je namontován na měděnou tyč, 
která je ponořena ve speciální Dewarově 
nádobě obsahující kapalný dusík. Kolem 
okénka detektoru je umístěn prstencový 
zářič ozařující měřenou plochu. Vybuzené 

charakteristické záření je registrováno 
detektorem. Po zpracování výsledného 
signálu získáme informaci o chemickém 
složení zkoumaného vzorku.

aplikace
Radionuklidová rentgenfluorescenční 
analýza se velmi často používá ke studiu 
památek. Je to rychlá, relativně levná 
nedestruktivní metoda, která v řadě 
případů umožňuje stanovit s dostatečnou 
přesností chemické složení zkoumaných 
vzorků. Na katedře dozimetrie a aplikací 
ionizujícího záření FJFI ČVUT se tato me-
toda využívá ve spolupráci s Národním 
památkovým ústavem a Státní knihov-
nou ČR ke studiu památek již od roku 
1999. Měřilo se např. složení fresek na 
Karlštejně. Původní fresky pocházejí ze 
14. století a restaurovány byly v 19. sto-
letí. Použitá metoda umožňuje podle 
složení barev určit, která část fresky je 
původní a která byla restaurována. Vy-
hodnocením spekter jednotlivých barev 
na fresce lze získat přesné informace 
o barvivech, které středověký malíř i poz-
dější restaurátor použil. Existují barvy, 
jejichž použití bylo charakteristické 
jen pro určité období nebo pro určitou 

princip radionuklidové 
rentgenfluorescenční analýzy
Metoda pracuje se zpracováním spektra 
charakteristického záření vybuzeného 
vhodným radionuklidovým zdrojem. 
Do skupiny radioanalytických metod, 
založených na buzení charakteristického 
záření vhodným primárním zářením, 
patří např. také metoda PIXE (Particle 
Induced X-Ray Emission). Ta využívá 
k buzení charakteristického záření svazku 
těžkých nabitých částic, např. protonů. 
Další podobnou metodou je elektronová 
mikrosonda umožňující získat údaje 
o chemickém složení povrchu zobraze-
ného elektronovým mikroskopem. Zde 
se k buzení charakteristického záření 
používá svazek urychlených elektronů, 
sloužících zároveň k zobrazení zkouma-
ného povrchu.

 Detekční aparatura při měření (fotografie archiv autora)

 Měříme složení pigmentů a inkoustů ve 
starých rukopisech, středověké Bibli, ale 
např. i v Zemských deskách Království 
českého nebo v Bratislavském homiliáři 
(fotografie archiv autora)

 Relikviář svatého Maura prošel zkoumá-
ním rentgenfluorescenční analýzou při 
restaurování v devadesátých letech  
(zdroj Shutterstock)

 Obr. 1 Zjednodušené schéma hladin  
v elektronovém obalu atomu

oblast. U některých barviv známe datum 
nebo období, kdy byly objeveny. Analýza 
barev na obrazech tak může poskytnout 
informaci o době, kdy umělecké dílo 
vzniklo, eventuálně objevit falsa.

relikviář svatého Maura
V letech 1995–2001 byl nákladným způ-
sobem restaurován relikviář sv. Maura, po 
korunovačních klenotech druhá nejcen-
nější česká památka. Součástí výzdoby 
relikviáře je i čtrnáct sošek z pozlace-
ného stříbrného plechu a dvanáct pozla-
cených vlysů s výjevy ze života sv. Maura 
a sv. Apolináře. Středověký zlatník potíral 
stříbrný předmět amalgamem a potom 
ho žíhal. Měřením chemického složení 
zlaté vrstvy radionuklidovou rentgen-
fluorescenční analýzou se ukázalo, že 
jednotlivé části výzdoby relikviáře byly 
žíhány různým způsobem: jeden vzorek 
obsahuje v povrchové vrstvě poměrně 
velký obsah rtuti, u druhého se zjistilo, že 
byla většina rtuti odstraněna. Takováto 
měření poskytují vodítko restaurátorovi, 
jak postupovat při opravě poškozených 
částí a umožňují srovnávat postupy při 
výrobě uměleckých památek jednotli-
vými umělci. ¾
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V parku táhnoucím se od břehu skvost-
ného alpského jezera Wörthersee můžete 
hodiny procházet mezi 170 modely 
nejznámějších světových staveb, hradů, 
katedrál, ale i mezi nádražími nebo vy-
hlídkovými věžemi. Kolem vás projíždějí 
historické vláčky, ICE-expresy, tramvaje 
a lanovky. V přístavech kotví nejzná-
mější lodi, z modelu odpalovací rampy 
startuje každou hodinu v řevu raketových 
motorů a oblacích dýmu legendární 
Space Shuttle. To vše (až na rozměry 
lodí) zde najdete v měřítku 1 : 25 a při-

padáte si jako pohádkový obr Guliver 
mezi trpaslíky… Nejvyššími modely jsou 
ve zmíněném měřítku betonová „jehla“ 
televizní věže CN-Tower v Torontu (zde 
23 m vysoká), která o 10 metrů převyšuje 
vedle stojící historicky nejslavnější paříž-
skou Eiffelovku.

Jak se dostal Minimundus  
na světovou úroveň
Postavit „miniaturní svět“ u Klagenfurtu 
se pokusila po zkušenostech s úspěšným 
miniaturním Holandskem – Maduroda-

6 modelářů a další externisty. Jen pro 
představu – například model zámku 
Miramare byl slepen z 28 000 mramoro-
vých a 25 000 pískovcových bločků, což 
zabralo 26 měsíců. Není divu, že nejsloži-
tější model vídeňského Dómu Sv. Štěpána 
se z travertinových kostek stavěl celé 
dva roky. Přišel na 700 000 eur (20 mili-
onů Kč).

co nejvíce zaujme?
Z hradů, zámků a paláců přitahuje 
největší pozornost rakouský vodní hrad 
Heidenreichstein, korutanský hrad 
Hochosterwitz, tyrolský hrad Chur-
burg, francouzský zámek Chenonceau, 
věž Belem střežící lisabonský přístav, 
a samozřejmě šikmá věž v Pise, u které 
se návštěvníci snad nejvíce fotografují. 
Udivující detaily najdete na Čínské zdi, 
kolonádě římského Svatopetrského 
náměstí, na londýnském Toweru a paláci 
Vecchio ve Florencii.

Mezi více než 80 historickými 
evropskými hrady a zámky jsou i další 
významné světové památky ostatních 
kontinentů, za kterými se jen tak snadno 
jako turisté nedostanete. Patří k nim 
pyramida v Gíze, Artemidin chrám v Efesu 
i legendární Tádž Mahál v Indii, stejně 
jako budova Opery v australské Sydney, 
Svatyni Kumbum v Tibetu nebo staroja-
ponský hrad Ósaka. Také si můžete vyfo-
tografovat původní stavbu Bílého domu 
ve Washingtonu, historickou budovu 
nezávislosti Independence Hall ve Phi-
ladelphii, kde byla roku 1776 vyhlášena 
nezávislost amerických kolonií, a pořídit 
„selfku“ pod Sochou svobody. Naši zem 

zatím reprezentuje jen model poválečné 
Staroměstské radnice s orlojem.

Na kolejištích mezi objekty projíždějí 
osobní i nákladní vláčky tažené histo-
ricky významnými parními i elektrickými 
lokomotivami. Nechybí historická visutá 
dráha v německém Barmenu, po jejíž mo-
stové konstrukci spěchají současné mo-
derní jednotky, pod nimi na vysokorych-
lostní trati Frankfurt–Kolín občas projede 
až pět metrů dlouhá souprava ICE-3. 
Železniční modeláři si tu vychutnají 
několik historických železničních nádraží, 
tlačítkem mohou vypouštět vláčky a sle-
dovat pak jejich jízdu i křižování vlaků 
na výhybkách. Na řekách a kanálech byla 
k vidění generace slavných plachetnic, 
parníků a nákladních člunů. V zálivu 
u Liverpoolu v celé kráse kotvila Queen 
Mary, poněkud bez souvislosti vedle ní 

 Historický „mix“ (zprava doleva): zámek Chenonceau, Opera v Sydney, věž katedrály v Utrechtu

Minimundus zkrátí cestu  
kolem světa na půl dne
Jan tůma / foto autor

 Nejznámější nejvyšší věže světa – kanadská CN-Tower, a pařížská Eiffelova věž – v parku vedle sebe, vzadu dokončovaná nová vstupní budova

 Největší vodní kolo světa (průměr 22 m) na ostrově Man pohánělo pomocí 300 m dlouhé 
ojnice důlní čerpadlo

Zmenšit naši planetu tak, abyste mohli hezky pohromadě vidět téměř dvě 
stovky jejích nejznámějších historických i současných přírodních a technických 
divů a dokonce se s nimi i vyfotografovat, to vše nabízí zájmový park 
Minimundus v rakouském Klagenfurtu. Hlavní město Korutan je po dálnicích 
alpskými údolími dosažitelné od naší jižní hranice po pouhých čtyřech 
hodinách jízdy…

mem – nedaleko Den Haagu privátní ni-
zozemská skupina už v roce 1957. Projekt 
finančně zkrachoval, ale prozíravé vedení 
Klagenfurtu ho podpořilo. Svět miniatur, 
nejprve pod názvem Minieurop, na ploše 
15 000 m2 slavnostně otevřeli roku 1959. 
O deset let později už zaznamenali mili-
ontého návštěvníka! Na dnešních 26 000 
m2 byl park rozšířen roku 1977. Do budo-
vání modelů objektů z Evropy i z ostat-
ního světa se zapojili také studenti 
místní školy architektů i se svými učiteli, 
a původní dřevěné modely postupně 
nahradila nová technika a trvanlivější 
materiály. Modely budov jsou vystavěny 
jako v reálu z pískovcových stavebních 
kostek, z travertinu nebo z mramoru. 
Okna, dveře, rámy a zábradlí se odlévají 
z pryskyřic, figurky se vyřezávají ručně. 
Největší modely se odlévají z betonu. 
To v parku trvale zaměstnává   

i slavný zadokolesový parník Natchez, 
patřící do New Orleans na Mississippi.

příště i interaktivní svět
Aby park bavil a poučoval návštěvníky 
i v zimním období, kdy exponáty pokryje 
sníh až po střechy, dokončují stavbaři 
u parkoviště dvoupatrovou budovu; v ní 
najdou zejména rodiny s dětmi od příš-
tího jara nejnovější interaktivní a robo-
tickou zábavu. Několik videoprojektorů 
umožní divákům si vybírat zábavné 
a populárněvědecké programy. Například 
zažít v trenažéru přistávání letadlem na 
zvoleném mezinárodním letišti, prožít 
jízdu novým ICE rychlostí 330 km/h, od-
povídat na cestovatelské kvízy, zahrát si 
fotbal, naučit se videotrikům v roli kame-
ramanů i režisérů, zahrát si na diskžokeje 
na profesionální aparatuře apod. ¾
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Když jsem v loňském školním roce 
nastoupil do prvního ročníku oboru stro-
jírenství na střední průmyslovou školu 
v Praze 10, Na Třebešíně, věděl jsem, že 
se chci naučit modelovat ve 3D progra-
mech. Jednak proto, že jsem vždy obdi-
voval lidi, kteří to uměli, a zároveň jsem 
si říkal, že by se mi to jako budoucímu 
strojaři v praxi určitě hodilo. Nijak jsem 
však na shánění kurzů nespěchal a ne-
chával všemu volný průběh. V prosinci 
téhož roku jsem se byl podívat na soutěž 
Design Star 2013, která se u nás na škole 
konala. Jde právě o soutěž 3D modelářů. 
Zde jsem si ještě se dvěma spolužáky 
řekl, že příští rok tam na podiu u svých 
projektů budeme stát my. Byla to spíše 
jen taková „sázka z hecu“ a nikdo jsme 
tomu nevěřili a brali jsme to s humorem.

Zlatá za modely souprav metra
Ve druhém pololetí loňského ročníku 
se u nás na škole konal kroužek ve 3D 
modelování v programu MAXON Cinema 
4D, a tak jsme si s těmi spolužáky řekli, 
že se zúčastníme. Základům jsem se učil 
asi tak dvě až tři hodiny, něčemu novému 
jsem se učil průběžně až v průběhu 
modelování. Naší výstupní prací měl být 
jednoduchý model propisky, klíče nebo 
něčeho takového. Já si vybral lokomotivu 
– ČD 754 „Brejlák“. Po jejím dokončení 
jsem však, jako většina účastníků kurzu, 
které znám, s modelováním nepřestal 
a vrhnul se právě na větší projekt. A je-
likož se od malička zajímám o dopravu 
(vlaky, tramvaje, zejména pak autobusy 
a metro), vybral jsem si tvorbu dnes již 
historické soupravy metra 81-71 

(zvané též lidově „Černá huba“ nebo 
„Briketa“). Tvorba mi zabrala kolem 
800 hodin, během kterých jsem stihl 
udělat i současnou, modernizovanou 
soupravu 81-71M BARS, která jezdí na 
trase B pražského metra. Práce oficiálně 
skončila 17. 12. 2014. O den později, 
tedy 18. 12. 2014, jsem jako jediný ze 
svých spolužáků dodržel slib a postavil 
se na podium před diváky obhajovat svůj 
projekt na Design Star 2014. Vyhrál jsem 
1. místo.

Po této soutěži však práce na sou-
pravách neskončila a pokračovala dále. 
Celková doba tvorby bude v současnosti 
něco okolo 1 100 hodin a počet hodin 
stále roste… Stal jsem se členem spo-
lečnosti WAPP, kde tvoříme simulátory 
pražského metra.  

Já tvořím celou trasu B a společně pak 
pracujeme na nejrealističtějším simulá-
toru pražského metra, a to simulátoru 
trasy C – City Transport Simulator.

Jak to všechno začalo
O dopravu se zajímám opravdu od dob, 
co chodím a mluvím. Nejprve jsem se 
velmi zajímal o vlaky – české, německé, 
rakouské, švýcarské apod., poté jsem 
pozvolna své největší zájmy soustředil 
k autobusům, zejména k typu Karosa. 
Autobusy jsou mým koníčkem asi 11 let 
a stále ještě odpočítávám roky, kdy si 
budu moci udělat na autobus řidičský 
průkaz. Téměř od chvíle, kdy jsem začal 
modelovat svou první soupravu metra, 
mne začalo velmi zajímat metro. Během 
modelování jsem poznal, jak to jsou 
úžasné stroje, co všechno obsahuje jejich 
výbava, kolik lidí je třeba na jejich opravy, 
údržbu, provozování apod. Metro, bez 
kterého by si většina Pražanů (a nejen 
jich) nedokázala svůj každodenní život 
představit, je úžasný dopravní systém 
a současně koordinace spousty profesí, 
maximální bezpečnost cestujících i ob-
rovský vývoj během 41 let provozování 
metra. Teď už také vím, že si udělám 
i licenci na řízení metra.

Až dokončím střední školu, rád bych 
pokračoval na technické univerzitě v Li-
berci (TUL). Stále chci studovat strojařinu, 
je to můj koníček a rád bych byl stroja-
řem. Samozřejmě bych rád působil v ob-
lasti dopravy, ať už při vývoji nových vozů 
nebo výrobě současných. Být v dílnách 
a tvořit rukama bylo vždycky to, co jsem 
opravdu chtěl. Teď jsem strávil 14 dní na 
školních praxích v OZM (Opravárenská 
základna metra) na Hostivaři. Opravoval 
jsem, čistil a kontroloval kompletní pneu 
výzbroj metra (brzdy, kompresory apod.). 
To vše mne utvrdilo v tom, že jsem si 
vybral správný obor studia.

první projekt
Jako svůj první velký projekt v pro-
gramu Cinema 4D jsem si chtěl vymode-
lovat soupravu pražského metra 81-71, 
která bude aspoň vzdáleně podobná 
reálné soupravě. Puntičkářsky jsem se 
věnoval i některým menším detailům, 
jako jsou tlačítka v kabině, tyče v pro-
storu cestujících i spřáhla. I na podvozku 
jsem si hrál s drobnými detaily, jako je 
sběrač nebo šrouby. Účast v soutěži jsem 
vzal jako příležitost, abych se pořádně 
naučil programu Cinema 4D. Postupoval 
jsem od vytvoření čela a vnější podoby 
stěn řídicího vozu. Dále jsem práce sou-
středil na vytvoření salonu pro cestující, 
kde jsem modeloval lavice, tyče, světla, 
podlahu apod. Poté jsem řešil proble-
matiku podvozku, kde jsou pružiny, nýty, 
dřevěná lišta držící sběrač, samozřejmě 
kola i osy kol, čep a mnoho dalšího. 
Závěrem jsem pracoval na kabině, kde je 
vymodelovaný řídicí pult charakterizující 
pražské soupravy 81-71 se zabezpečo-

Model souprav pražského metra 
81-71 a 81-71M
Martin Blecha / fotografie archiv autora

 Vagón soupravy 81-71 M

 Stanice metra Černý Most

 Úspěch na velké mezinárodní soutěži v USA  Interiér soupravy metra

Bronzovou medaili na mezinárodní soutěži vědeckotechnických projektů 
středoškoláků I-SWEEP v americkém Houstonu a Cenu The American 
Psychological Association na soutěži Expo Science Amavet 2015 v Praze 
získal Martin Blecha, student SPŠ Na Třebešíně v Praze 10. Baví ho počítačové 
modelování, a tak si modeloval. A vždy, když člověk něco dělá se zaujetím, 
soustavně a pečlivě, dostaví se úspěch. Martin nám o sobě a své práci napsal:

vacím systémem ARS provozovaném na 
trase metra B, dále brzda, tachometr, 
sedadlo strojvedoucího atd. Nakonec 
jsem modeloval vagony.

dopravní podnik se zajímá
Podařilo se mi udělat ne jednu, ale dvě 
různé soupravy metra, a na mnohem 
vyšší úrovni, než jsem původně zamýš-
lel. Modely, po více než 1 100 hodinách 
práce, mají věrnou podobu skutečných 
vozů, kterými Pražané běžně jezdili nebo 
jezdí. O modely jeví zájem Dopravní 
podnik hlavního města Prahy a ŠKODA 
Transportation. Po vítězství v soutěži De-
sign Star 2014 mne oslovila společnost 
WAPP a nabídla mi spolupráci s modelo-
váním a tvořením jejich simulátorů praž-
ského metra. S těmito modely jsem se 
dostal až do amerického Houstonu, kde 
jsem se zúčastnil mezinárodní soutěže 
I-SWEEEP a skončil na krásné bronzové 
pozici. ¾
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Asi čtyři kilometry od centra 
rumunského města Sibiu se 
rozkládá rozsáhlý lesní rekreační 
areál se skanzenem Astra. Plochou 
přes 200 hektarů a počtem 
340 objektů pod širým nebem 
sestavených do 127 celků je jedním 
z největších skanzenů v Evropě 
a nejnavštěvovanějším rumunským 
skanzenem. Vše začalo v roce 1904, 
kdy v parku Astra proběhla 
výstava sbírky modelů vesnických 
technických staveb. Roku 1956 pak 
padlo rozhodnutí postavit v této 
lokalitě klasický skanzen zaměřený 
především na neprůmyslové stavby 
a tradiční výrobní technologie 
rumunského venkova.

Stavby skanzenu jsou v mělkém údolí. Pro-
téká jím potok, který umožnil provoz vodních 
mlýnů původem z různých regionů Rumun-
ska. Právě industriální lidové stavby, využíva-
jící přírodních zdrojů energie, daly zaměření 
muzea hlavní motiv. Muzeum se také někdy 
nazývá muzeem venkovské energetiky.

vodní mlýny
Rumunsko je zemí hor, bystřin a říček 
s nezanedbatelným spádem a poměrně 
jistým průtokem během roku. Toho 
využívali obyvatelé podhorských oblastí 
ke stavbě vodních mlýnů – od nejjedno-
dušších s jedním klasickým vodním kolem 
na spodní, střední nebo horní vodu přes 
mlýny s několika vodními koly až po další 
zařízení s horizontální osou vodního kola, 
pohánějící různá zařízení (mechanické 
hamry, pily, valchy, stoupy či lisovny 
oleje, tedy technologie a využití známé 
například z našich skanzenů v Rožnově 
pod Radhoštěm nebo na Veselém Kopci 
na Vysočině). Zajímavé jsou i detaily 
některých zařízení – jeden z mlýnů je 
vybaven vodním kolem, které je osazeno 
na obvodu dlabanými dřevěnými korečky 
z půlené kulatiny.

V Sibiu jsou ale zastoupeny i méně 
známé mlýny se zajímavými vodními koly 
s vertikální osou a lžícovými lopatkami, 
k nimž se voda přiváděla zúženými koryty 
a v některých případech dokonce i dře-
věnou rourou, ukončenou jednoduchou 
tryskou. Tím se tato tzv. lžícová vodní 
kola („Löfelrad“) technologicky dostávají 

na rozhraní mezi vodní kola a turbíny. 
Připomínají totiž princip Peltonovy tur-
bíny v dřevěném provedení a ve skanzenu 
Astra je prezentují jako „turbínové mlýny“.

Lžícových kol bylo ve větších mlýnech 
instalováno i několik vedle sebe, přede-
vším na lokalitách s vhodným spádem 
a dostatečným průtokem, případně 
s možností stavby malých „zásobníků 
energie“, tj. nádrží na toku nad mlýnem. 
Do skanzenu Astra byl přenesen mlýn se 
šesti turbínami z obce Galesolaia. Zařízení 
využívá spádu pět metrů a celý mlýn stojí 
na kůlech na 25 m dlouhé dřevěné lávce 
napříč údolím.

Nepřehlédnutelné je ve skanzenu 
Astra i subtilní vodní kolo s několika-
metrovým průměrem na spodní vodu, 
využívající k pohybu poměrně malé 
stružky s proudící vodou. Jeho úkolem 
bylo v nádobách, připevněných k obručím 
kola, současně vodu přenášet do dře-
věného potrubí a pak samospádem do 
palírny cujky – rumunské slivovice –, kde 
bylo vody třeba ke chlazení a kondenzaci 
destilátu. Podobná vodní kola sloužila 
k čerpání vody pro závlahy políček ve 
Středozemí i na Blízkém Východě. 

větrné mlýny 
Severovýchodní část Rumunska na 
hranicích s Moldávií a Ukrajinou, histo-
ricky zmiňovaná jako Besarábie, patřila 
v období mezi I. a II. světovou válkou 
Rumunsku. Ke koloritu úrodné oblasti 
patřily větrné mlýny. Do skanzenu Astra 
bylo přeneseno pět mlýnů, zastupujících 
jednotlivé typy mj. i z dunajské delty. 
Ve skanzenu je dřevěný „holanďan“ 
s otočnou střechou a středně velké 
sloupové mlýny, celé otočně uložené na 
středovém sloupu. Některé mají křídla 
vyplněná dřevěnými deskami, jiné využí-
vají systému plachet, jejichž svinováním 
bylo možné regulovat otáčky mlýna po-
dle síly větru. Všechny mlýny jsou uvnitř 
kompletní – od hlavních převodů po 
mlýnské kameny, s mechanismy k regu-
laci hrubosti mletí změnou mezery mezi 
dvěma kameny i brzdou pro zastavení 
mlýna.

solárně-větrné sušárny
Zajímavých technických zařízení v Astře 
je mnohem více. Patří k nim například 
jednoduché zařízení k dosoušení celých 
klasů kukuřice po sklizni. Ty se ukládají 
do přírodních sušáren, připomínajících 
před naplněním úzké proutěné klece. 
Na původních stanovištích se stavěly 
kolmo ke směru převládajících větrů 
a před deštěm je chránila stříška. Vítr 
a sluneční paprsky se tak postaraly 
o usušení klasů. Samotná sušárna byla 
současně skladem pro krmení hospo-
dářských zvířat do příští sklizně. Při 
plynulém odebírání klasů zespodu se 
vrstva kukuřice pomalu snižuje, dochází 
k pohybu celé zásoby a tím i k lepšímu 
provětrávání, sušení a k vypuzení nebo 
likvidaci případných škůdců. Podobné 
sušárny je možné dodnes vidět i na jižní 
Moravě a na Slovensku. ¾

Skanzen plný energie
Břetislav koč

 Detail s korýtkem pro přívod vody k lopatkám



časopis TŘÍPÓL 3/2015www.tretipol.cz

Po demontáži se objevila destička 
s elektronikou, displej LCD a hliníkový 
hranol s eliptickým otvorem. Na jednom 
konci měl přišroubovanou misku pro 
vážené těleso, druhý konec byl upevněn 
k základně váhy. Na horní ploše hranolu 
byl přilepený tenoučký plátek připojený 
čtyřmi vodiči k destičce s elektronikou. 
Zdálo se, že tento masivní hranol hraje 
při „digitálním“ vážení zásadní roli.

váhy okolo nás
Určování hmotnosti (neboli vážení) nás 
provází doslova na každém kroku. Váhy 
různých typů a velikostí jsou nezbyt-
nou pomůckou v kuchyni, obchodech, 
na poště, v průmyslu a zemědělství, 
dopravě, lékárně i lékařské ordinaci. 
Donedávna se k vážení používaly vý-
hradně mechanické váhy různých typů. 
K nejběžnějším patří váhy rovnoramenné, 
u kterých porovnáváme tíhu váženého 
tělesa s tíhou závaží. Na jednu misku 
vah položíme těleso a na druhou misku 
přidáváme (nebo odebíráme) cejchovaná 
závaží tak dlouho, až nastane rovnováha.

Pro rychlé, i když méně přesné vážení 
se používají váhy pružinové. Využívají 
toho, že prodloužení pružiny je přímo 
úměrné působící síle – tíze váženého tě-
lesa. Prodloužení se přenáší na ukazatel, 
který na stupnici cejchované v kilogra-
mech ukáže hmotnost tělesa.

Digitální měřicí přístroje – a elektro-
nická váha mezi ně patří – však fungují 
jinak. Nejprve pomocí vhodného senzoru 
„přemění“ měřenou veličinu (sílu, tíhu, 
dráhu, deformaci, čas, rychlost, teplotu, 
osvětlení apod.) na vhodnou elektrickou 
veličinu a převedou ji do digitální formy. 
Následně se naměřené hodnoty zpracují 
a vyhodnotí (obvykle pomocí mikro-
procesoru) a výsledek zobrazí např. na 
displeji.

Jak funguje digitální váha
Základním stavebním prvkem digitální 
váhy je ohybový snímač síly – to je ten 
záhadný hliníkový hranol. Na jeho horní 
ploše je nalepený odporový tenzometr, 
který deformaci, způsobenou tíhou váže-
ného tělesa, převádí na změnu elektric-
kého odporu.

tenzometr má tvar ploché destičky 
s tenoučkým drátkem, vytvarovaným jako 
meandr. Při měření se využívá závislosti 
odporu vodiče na jeho délce a průřezu, 
kterou známe z hodin fyziky: odpor vo-
diče je tím větší, čím větší je délka a čím 
menší je průřez. Při deformaci hranolu 
se prohne i nalepený tenzometr, zvětší 
se nepatrně délka drátku a tím i jeho 
elektrický odpor. Změna odporu je přímo 
úměrná velikosti deformace. Položíme-li 
na misku váhy těleso, hranol se půso-
bením jeho tíhy trochu prohne a odpor 
tenzometru se nepatrně zvětší. Čím těžší 
je těleso, tím větší je deformace snímače 
a tím větší je i změna odporu.

Kuchyňské váhy váží tělesa o hmot-
nosti 3 kg až 5 kg, ohybový snímač tedy 
zatěžuje síla max. 30 N až 50 N. Při tak 
malém zatížení je změna odporu tenzo-
metru nepatrná. Proto se před dalším 
zpracováním musí nejprve zesílit napětí 
zesilovačem. Následuje další elektronický 
obvod – analogově-digitální převod-
ník, který převádí analogový signál ze 
zesilovače na číselné hodnoty. Tyto 
digitální údaje zpracovává mikroprocesor 
podle příkazů vloženého programu – čím 
je program složitější, tím víc toho váha 
„umí“. ¾

Záhada kuchyňské váhy
Jaroslav kusala / foto autor

Přestala nám fungovat digitální kuchyňská váha. Neprobudila se k životu 
po výměně baterie, nepomohlo ani poklepávání, domlouvání a zaříkávání. 
Nabízelo se jediné řešení – odnést ji do kontejneru pro vyřazené 
elektrospotřebiče a koupit novou. Zvolil jsem však malou odbočku a pokusil 
jsem se nejprve prozkoumat, jak taková elektronická váha vlastně funguje. 
Neobsahuje (na rozdíl od klasických mechanických vah) žádné pohyblivé 
součásti, nepotřebuje žádná závaží a přesto se hmotnost váženého tělesa 
prakticky okamžitě zobrazí na displeji. A taková záhada přece stojí za 
objasnění!

 Konstrukce odporového tenzometru – při 
prohnutí se vodič prodlouží a jeho odpor  
se zvětší (kresba autor)

 Ohybový snímač síly: tenzometr je nalepený 
na horní ploše, na boční straně je přilepený 
Wheatstonův můstek s přívodními vodiči

 Blokové schéma digitální váhy (kresba autor)
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