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Cesta k jádru
Až v roce 1803 po sérii experimentů s mědí, cínem a zlatem oprá-
šil Demokritovy myšlenky John Dalton tvrzením, že by se látky 
skutečně mohly skládat z dále nedělitelných částic. Začal hon na 
atomy. Ruskému chemikovi Dmitriji Ivanoviči Mendělejevovi se 
dokonce už v roce 1869 podařilo sestavit periodickou tabulku ato-
mů v té době známých prvků a o dva roky později publikoval její 
vylepšenou verzi s předpovědí existence prvků dosud neobjevených. 
Otevřela se tak cesta k pochopení jednoduchých chemických reakcí 
a mezi nimi i hoření. Pro chemiky pak bylo vysvětlení podstaty 
ohně jednoduché – jde o slučování prvků s kyslíkem za současného 
uvolňování energie.

A příběh ohně by mohl skončit, nebýt ovšem dalšího řeckého 
filosofa Thalese z Milétu (636–546 př.n.l.). Ten si povšiml zvláštní 
schopnosti jantaru, řecky elektron, přitahovat malé kousky papí-
ru. Elektrické vlastnosti látek se podařilo uspokojivě popsat až 
německému fyzikovi Georgu Simonu Ohmovi, který v roce 1826 
zavádí vztah známý jako Ohmův zákon. Nicméně, objev částice 
zodpovědné za elektrický proud, elektronu, náleží Angličanovi 
Josephu Johnu Thomsonovi a spadá do roku 1897. Jen o rok poz-
ději Marie Curie-Sklodowská objevuje radioaktivitu  a po ní, roku 
1900, Antoine Henri Becquerel identifikuje beta-radioaktivitu jako 
produkci elektronů. Demokritova teorie nedělitelných atomů se 
otřásá v základech. Alfa-záření popisuje Ernest Rutheford jako 
proud atomových jader hélia (1906) a o sedm let později jimi bom-
barduje tenkou zlatou fólii, aby potvrdil nebo vyvrátil planetární 
model atomu. Ke svému překvapení zjišuje, že téměř veškerá 
hmota atomu o rozměrech 10-10 m je soustředěna v atomovém 
jádře o poloměru stotisíckrát menším. Záporně nabité elektrony 
v atomovém obalu a kladně nabité protony v jádře však k vysvětlení 
atomových hmotností nestačí. Chybějící neutrální částici jádra, 
neutron, jen o něco málo těžší než proton, nalézá Angličan James 
Chadwick (1934). V současnosti už víme, že ani proton a neutron 
nemůžeme pokládat za elementární částice, a Aristotelova vize 
základních substancí, které se za určitých podmínek mění jedna 
v druhou, tak znovu ožívá. 

Albertu Einsteinovi se roku 1905 podařilo svázat energii a hmotu 
teorií relativity a její rovnicí E = mc2. Odsud plyne přepočetní vztah 
mezi hmotou a energií 25 000 000 kWh/g. Dokonce ani mnohem 
později vyvíjené raketové motory na principu spalování vodíku s kys-
líkem (~ 0,004 kWh/g) nedosáhly ani zlomku procenta Einsteinem 
předpovězené maximální hodnoty. Astronomové však dokázali 
využít nové poznatky o struktuře hmoty a postulovali původ energie 
hvězd – termojaderný oheň (1929 – R. Atkinson, F. Houtermans). 
Termojaderná syntéza, též nazývaná fúze, je ve skutečnosti slučovací 
reakcí lehkých atomových jader na jádra těžší; nejedná se tedy o oheň 
v pravém slova smyslu. Ukázalo se, že energetický výtěžek fúze může 
být až 98 000 kWh/g, tedy asi 20 000 000x větší než u hoření a 4x98 000 kWh/g, tedy asi 20 000 000x větší než u hoření a 4x, tedy asi 20 000 000x větší než u hoření a 4x 
větší než při jaderném štěpení (~ 24 000 kWh/g)�� Podmínkou fúze~ 24 000 kWh/g)�� Podmínkou fúze)�� Podmínkou fúze 
jsou však teploty kolem 500 000 000 °C, kdy se plyn plně ionizuje 
a přechází ve „čtvrté skupenství hmoty“ – plazma. 

Výzkum plazmatu započal asi o půl století dříve a vůbec nesou-
visel s termojadernou syntézou. Po Ohmovi a Faradayovi, kteří 

zkoumali průchod elektrického proudu pevnými látkami a kapa-
linami, se začal anglický sir William Crookes zabývat elektrickými 
výboji v plynech. Pozoroval natolik neobvyklé chování plynů a tehdy 
neznámé katodové záření (elektrony), že tuto fázi prohlásil za čtvrté 
skupenství hmoty (1879). Samotný termín plazma vznikl v roce 
1928, když se Američané Irving Langmuir a Levy Tonks rovněž 
zabývali výboji v plynech a popisovali oscilace oblaku elektronů 
během výboje. Oblak elektronů totiž svou „želéovitou“ podobou 
připomněl Langmuirovi krevní plazmu. Od laboratorního plazmatu 
k nebi naopak vzhlédl Skot Balfour Stewart, když předpověděl 
existenci vodivé vrstvy v horních vrstvách zemské atmosféry, tzv. 
ionosféry (1882). V roce 1901 tohoto předpokladu využil italský 
vědec Guglielmo Marconi a předvedl užaslému světu první přenos 
rádiového signálu přes Atlantský oceán. Za objev části ionosféry, 
zodpovědné za odraz rádiových vln, pak dostal anglický Sir Edward 
Victor Appleton v roce 1947 Nobelovu cenu. 

Plazma, forma hmoty tvořící téměř celý známý vesmír a zároveň 
jeho první „skupenství“, můžeme dodnes spatřit na obloze jako 
polární záři, jako substanci tvořící hvězdy i mezihvězdný prostor 
a v budoucnu i jako termojaderný oheň fúzních elektráren.

Zapálení termojaderného ohně
Termojaderná syntéza, též nazývaná fúze, je slučovací reakcí lehkých 
atomových jader na jádra těžší. Svým energetickým výtěžkem až 98 00098 000 
kWh/g se řadí k nejúčinnějším dnes známým prakticky využitelným se řadí k nejúčinnějším dnes známým prakticky využitelným 
zdrojům energie. Fúze je hlavním energetickým zdrojem Slunce 
i ostatních hvězd složených především z vodíkových jader. Jaderné 
spalování tam probíhá především podle následujícího schématu:
p + p → 2H + e+ + ν + γ + 9 MeV
2H + p → 3He + γ + 5,5 MeV
2 3He → 6Be → 4He + 2p + γ + 2,8 MeV
či v takzvaném uhlíkovém cyklu. Tyto mechanismy odhalil v roce 
1938 americký fyzik Hans Albrecht Bethe. Stáří a tedy doba ter-
mojaderného spalování našeho Slunce se odhaduje na 5 miliard let 
a přibližně dalších 5 miliard let potrvá než se začne měnit v typ hvězdy 
zvaný rudý obr, kdy zřejmě při rozpínání pohltí Zemi, a započne 
se spalováním vzniklého izotopu hélia 4He. Do té doby budou 
fúzní reakce na Slunci probíhat za teplot okolo 14 miliónů stupňů 
velmi pomalu. Teplota, neboli střední energie částic, je rozhodující 
veličinou pro rychlost termojaderných reakcí. Kladně nabitá ato-
mová jádra se vzájemně elektricky odpuzují a tuto Coulombickou 
bariéru mohou překonat a přiblížit se k sobě na dosah přitažlivých 
jaderných sil odpovědných za fúzi jedině tehdy, mají-li alespoň srov-
natelně velkou pohybovou energii (tunelový jev) nebo energii větší. 
Z tohoto důvodu se pozemský výzkum fúze soustřeuje na reakce 
atomových jader s jedním nebo dvěma protony (vodík, hélium), 
které jsou z hlediska ohřevu částic nejméně náročné.
2 2H → 3H + p + 4,03 MeV     nebo     2 2H → 3He + n + 3,27 MeV
3H + 2H → 5He → 4He + n + 17,6 MeV
3He + 2He → 4He + p + 18,35 MeV

I tak vychází optimální teplota pro uskutečnění termojaderné 
syntézy v pozemských podmínkách 100–200 miliónů stupňů�� 

Termojaderný oheň v souvislosTeCh
vladimír WeinZeTTl
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i., Praha, vwei@ipp.cas.cz

Oheň – zdroj tepla a světla, fascinující hra plamenů a barev. Řecký filosof Aristoteles (384–322 př.n.l.) považoval oheň za jeden ze čtyř ele-
mentů světa (oheň, voda, země a vzduch), které spolu v látkách neustále zápasí a určitými postupy je možné z nich libovolnou látku připravit. 
Ještě ve středověku pak hledali jeho následovníci univerzální transmutační médium – kámen mudrců, který měl umět měnit kovy ve zlato 
a z něhož se měl dát připravit elixír života. Aristoteles byl velkým kritikem Demokrita(460–350 př.n.l.), duchovního vůdce atomistické školy. 
Ta naopak tvrdila, že se veškerá hmota skládá z malých, dále nedělitelných objektů – atomos – se stejnými vlastnostmi jako materiál sám. Ale 
oheň vzrušoval lidstvo mnohem více než neviditelně malé atomy a dalších více než dva tisíce let v boji o podstatu světa vítězil.
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Obr. 1 – Slunce – naše nejbližší hvězda, kde se vodík mění na 
těžší prvky při termojaderném slučování za teplot desítek miliónů 
stupňů

Znalost fúzních reakcí byla velmi brzy zneužita pro vojenské účely. 
Spojením štěpné jaderné rozbušky a vodíkového paliva vznikly 
v letech 1952–3 první ničivé vodíkové pumy – americké (E. Teller) 
a sovětské (A. Sacharov). Historie mírového využití termojaderné 
syntézy však byla mnohem spletitější. Už roku 1932 ukázali E. 
Rutheford a J.D. Cockroft svými pokusy na urychlovači v anglické 
Cavendish Laboratory, že řízená termojaderná syntéza je sice 
dosažitelná i v pozemských podmínkách, ale s tehdejší technologií 
pouze se ztrátou energie�� 

Mezitím se začala rodit fyzika vysokoteplotního plazmatu na 
základech, které položil ve 20. letech Irving Langmuir svými 
experimenty s výboji v plynech. Pozorování efektu zvaného pinč  
W.H. Bennettem (1934) a L. Tonksem (1939), kterým se plazma při 
průchodu velkého proudu samovolně stlačuje v důsledku indukce 
magnetického pole, spolu s teoretickými pracemi H. Alfvéna (1942) 
definujícími pohybové rovnice plazmatu a pracemi L.D. Landaua 
(1946) popisujícími interakci mezi částicemi a vlnami v plazmatu 
mělo zásadní vliv na vývoj fúzních zařízení. Zpočátku utajovaný 
výzkum termojaderné syntézy probíhal velmi pomalu. Souběžně se 
totiž zkoumalo mnoho typů zařízení – magnetická zrcadla, americ-
ké stelarátory navržené L. Spitzerem (1951), sovětské tokamaky, 
anglická toroidální zařízení (1958 – ZETA), pinče (1952), svazky 
elektronů (1940) a iontů a v neposlední řadě výkonné lasery (1968 
– Basov – Nd laser). 

Vydejme se nyní po stopách toho nejúspěšnějšího – tokamaku. 
Koncem roku 1949 se v Sovětském svazu zrodil nápad elek-
trostatického udržení částic plazmatu (O.A. Lavrentěv). Tato 
představa se ukázala jako nereálná, avšak modifikovaný projekt 
komory s magnetickým udržením již slavil úspěchy. Válcové 
komoře s magnetickým polem podél její osy a zesíleným polem 
na jejích koncích se začalo říkat magnetické zrcadlo. Únik částic 
na jeho koncích byl však příliš velký, a tak byla komora stočena 
a uzavřena do tvaru dutého prstence. Přes prstencovou komoru 
bylo navlečeno jho a komora se stala sekundárním vinutím trans-
formátoru. Elektrický proud indukovaný v plazmatu generoval 
druhou složku magnetického pole navíjející se na komoru v jejím 
kolmém řezu. Nabité částice se uvnitř pohybovaly po spirálách a tím 
byly kompenzovány některé drifty částic a zaručena lepší stabilita 
výboje. Vznikl tokamak (1952 – „tok, kamera i magnitnyje katuški“,  
L.A. Arcimovič, A. Sacharov, I. Tamm).

V dalších letech byly objeveny nové druhy driftů a nestabilit 
a stále se zvyšující teploty plazmatu (1968: 10 000 000 °C na ruském 
T-3, 1978: 60 000 000 °C na americkém PLT) kladly další a další 
požadavky na materiál komory a způsob jejího chlazení.

Pro větší výkony a lepší udržení částic bylo nutné stavět větší zaří-
zení s větším proudem tekoucím plazmatem a zvyšovat magnetické 
pole. Cívky, které magnetické pole vytvářejí, se však silně zahřívaly 
a dalšího zvyšování pole tak bylo možné dosáhnout jen díky použití 
supravodivých materiálů, a to poprvé na ruském T-7 v roce 1978 se 
supravodiči z NbTi (supravodivost objevil již v roce 1911 holandský 
fyzik Heike Kammerling-Onnes).

Obrovským krokem vpřed bylo pozorování z německého tokamaku 
ASDEX (1982), že při velmi intenzivním ohřevu velmi čistého 
vodíkového plazmatu dochází samovolně k přeskoku z režimu 
s horším do režimu s lepším udržením částic plazmatu (H-mód). 
Následně byl v roce 1983 v Anglii zprovozněn dodnes největší 
tokamak světa JET s komorou 125x210 cm a poloměrem prsten-
ce 3 m. V JETu je plazma drženo magnetickým polem o síle až  
3,5 T (pouze měděné, t.j. nesupravodivé cívky). Paralelně s ním se 
v USA staví o něco menší TFTR (Tokamak Fusion Test Reactor), 
který v roce 1986 dosahuje teplotu plazmatu jako v plánované 
fúzní elektrárně 200 000 000 °C (1995 dosažen teplotní rekord 
510 000 000 °C). Ten rovněž jako první na světě testuje směs deu-
teria a tritia (D-T) 1:1 jako v budoucí elektrárně (1993). Ovšem 
nejblíže ke komerčnímu využití fúze se nakonec opět dostal JET, 
který v kampani na sklonku roku 1997 rovněž za použití D-T smě-
si dokázal produkovat 16 MW fúzního výkonu, a to při poměru 
uvolněného výkonu ku příkonu Q~65% (po korekci na stacionární 
stav dokonce téměř 1:1)�� Samozřejmě, elektrárna vyžaduje zisk 
energie, tedy Q>>1.

Obr. 3 – Jeden z nejstarších tokamaků světa CASTOR byl do konce 
roku 2006 provozován v pražském Ústavu fyziky plazmatu AV ČR

Obr. 2 – Plazma ve sférickém tokamaku START v anglickém Culha-
mu poblíž Oxfordu
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K fúzní elektrárně cestou jménem iTer
První mezinárodní projekt tokamaku-reaktoru spadá do období 
konce 70. let. Mělo se jednat o „Next Step“ (další krok) zařízení, 
které by ukázalo, že fúze se ziskem energie je na Zemi technicky 
realizovatelná. Projekt dostal název INTOR (International Toka-
mak Reactor) a zasadil se o něj Jevgenij Velichov, pozdější ředitel 
Kurčatovského ústavu v Moskvě a blízký poradce prezidenta 
Michaila Gorbačova. Naneštěstí se projekt INTORu začal rodit 
ve chvíli, kdy se velké tokamaky teprve začínaly stavět. A tak byly 
extrapolace fyzikálních parametrů z menších tokamaků do měřítek 
elektrárny velmi nepřesné. Už ve fázi dokončení projektu bylo 
všem jasné, že by INTOR (projektovaný proud plazmatem jen  
8 MA) svoji úlohu nemohl splnit a se stavbou se ani nezapočalo. 
Další krok na cestě k fúzní elektrárně nakonec udělali demonstra-
tivně politici na summitu v Ženevě (1985). Prezident Sovětského 
Svazu Michail Gorbačov se dohodl se svým americkým protějš-
kem Ronaldem Reaganem na zintenzivnění spolupráce vedoucí 
k projektu tokamaku další generace. K němu se přidala i Evrop-
ská unie (plus Kanada jako člen evropského týmu) a Japonsko 
a práce na velkolepém 1,5 GW-ovém (elektrický výkon jednoho 
bloku JE Temelín představuje 1 GW) 20 MA-ovém tokamaku 
ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor, 
též lat. cesta) mohly začít (1988). Byly zřízeny tři koordinující 
týmy – v San Diegu v USA, v Garchingu u Mnichova v Německu 
a v japonském městečku Naka.

Obr. 3 – Schéma tokamaku

Projekt ITERu, který by byl téměř třikrát větší než největší sou-
časné tokamaky, stavěl by se deset let a stál by šest miliard dolarů, 
byl hotov v roce 1998. V tom samém období však padala „železná 
opona“ mezi východem a západem a demonstrace dobré vůle 
ztratila svůj smysl. Navíc vlády USA i Japonska řešily, jak ušetřit 
ve vlastních rozpočtech, a tak nakonec USA od projektu docela 
odstoupily a zbylé strany se dohodly na přepracování projektu na 
menší, přibližně poloviční variantu.

Skromnější projekt ITER-FEAT, který by měl demonstrovat 
hoření (Q~10), nikoli však zapálení fúzních reakcí jako ve fúzní 
elektrárně (Q~∞), byl dokončen v roce 2001 (500 MW, 15 MA). 
Následující rok se strhává doslova bitva o to, kde bude ITER 
postaven. Zájemci byli celkem čtyři – Clarington za Kanadu, 
Vandellós za Španělsko, Cadarache za Francii a Rokkasho-mura 
za Japonsko. V únoru 2003 se k projektu připojuje Čína, vracejí 
se USA a v červnu 2003 přibývá ještě Jižní Korea. O místě stavby 
ale stále není rozhodnuto�� 26.listopadu dávají nakonec zástupci 
Evropy přednost jedinému kandidátovi, a to francouzskému 
Cadarache, a Kanada z boje o ITER odstupuje. Soupeření mezi 
Rokkasho (Japonsko) podporovaným USA a Jižní Koreou a na 
druhé straně francouzským Cadarache (EU) s ruskou a čínskou 
podporou pokračuje celý následující rok. Evropané lobují za 
svoji lokalitu jak mohou. Jde o prestiž, technologii a o nový zdroj 

energie. Nakonec je dohoda o stavbě ITERu u Cadarache poblíž 
přístavního města Marseille učiněna 28. června 2005 na minis-
terské schůzce šesti hlavních fúzních partnerů v Moskvě – EU, 
Japonska, USA, Ruska, Číny a Jižní Koreje. O náklady se přitom 
jednotlivé strany podělí následovně: EU zaplatí 50 %, ostatní 
partneři každý po 10 %. Už o rok později, 21. listopadu 2006, se 
v Elysejském paláci scházejí na pozvání prezidenta Francouzské 
republiky Jaquese Chiraca zástupci projektu, aby podepsali 
dohodu o založení ITER Organization, která bude zodpovědná 
za jeho stavbu a provoz. Stavba se rozbíhá a první plazma by mělo 
být v ITERu zažehnuto v roce 2016. 

Současně s ITERem ve Francii se na druhé straně zeměkoule, 
v Japonsku, bude realizovat projekt IFMIF – technologické centrum 
zaměřené na výzkum a vývoj speciálních materiálů odolávajících 
velkým tokům tepla a neutronů ve fúzních reaktorech. Se spuštěním 
ITERu se rovněž začne pracovat na koncepčním designu demon-
strační fúzní elekrárny DEMO, jejíž stavba by se měla rozběhnout 
někdy po roce 2020.

Cesta k bezpečnému, ekologicky a ekonomicky přijatelnému 
typu elektrárny je tedy známa a nezbývá než se po ní vydat. Fúze 
se v budoucnu postaví po boku obnovitelných zdrojů jako masivní 
a téměř nevyčerpatelný zdroj, který pomůže uspokojit poptávku 
moderní společnosti po elektrické energii. 
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Abstract:
THERMONUCLEAR FIRE IN CONTEXT
Summary: The evolution of human thoughts from Greek understanding of 
fire to a subatomic particle view of the nuclear era is traced in the text, namely 
in connection to history of the fusion research. The most important discove-
ries on the way towards a safe and ecological future fusion power plant are 
mentioned. Current knowledge of thermonuclear fusion mechanisms allows  
a construction of large scientific facility with parameters close to a power plant 
level. This project, called ITER, is settled in context of physical expectations 
and a given political climate.
Keywords: fusion, tokamak, plasma, ITER, energy, power plant

Obr. 5 – Německý tokamak TEXTOR v Jülichu


