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Poválečná biologie se vyznačuje posunem studia organismů a 

životních pochodů v nich probíhajících na molekulární úroveň. Tento 
přístup se odvíjí zejména od rozpoznání základní úlohy nukleových 
kyselin v buňkách. Znalosti molekulárních mechanismů podmiňujících 
život jsou dnes již dávány do souvislostí s funkcí buněk a celých 
organismů.  

 
Strukturní biologie 
Zásadní důležitost pro pochopení mechanismů funkce biologicky 

aktivních molekul má znalost jejich struktury. Studium prostorové 
struktury proteinů a nukleových kyselin využívá zejména 
rentgenostrukturní analýzy krystalů těchto makromolekul. 
Rentgenostrukturní analýza poskytla například údaje pro identifikaci  
dvoušroubovicové struktury DNA - to mělo mimořádný význam pro 
porozumění mechanismu replikace (zdvojování) DNA při přenosu 
dědičné informace z rodičovské buňky na potomstvo a též pro postupné 
odhalování podstaty a mechanismu vyjádření dědičné informace v buňce 
(přepis neboli transkripce informace z DNA do molekul RNA a překlad 
neboli translace této RNA do proteinů). 

Dnes se touto metodou objasňuje prostorové uspořádání mnoha 
proteinů a jejich komplexů se specifickými úseky DNA (např. úseky 
DNA řídící expresi genů, jež jsou regulovány vazbou specifických 
molekul proteinů). Daří se prokazovat funkci jednotlivých domén 
proteinů i jednotlivých aminokyselin, například v působení enzymů. 

Struktura menších molekul proteinů je studována  metodou 
nukleární magnetické rezonance (NMR).  
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Molekulární genetika 
DNA, nositelka dědičné informace, je rozdělena do úseků (genů) 

kódujících jednotlivé funkční molekuly, tj. zejména polypeptidové 
řetězce, tvořící podstatu proteinů. Pro život je tedy jedním ze základních 
pochodů přenos této informace z DNA do funkčních molekul.  

Molekulární genetika se zabývá studiem tohoto přenosu a též 
přenosu genetické informace z buněk rodičovských do buněk dceřiných a 
jemu předcházejícímu zdvojování (replikaci) DNA. Získaných poznatků 
je využíváno k cílené manipulaci s geny a úseky DNA regulujícími 
expresi genů.   Často se v této souvislosti mluví o  genovém inženýrství.  

Genové inženýrství je založeno na možnosti izolace přesně 
definovaných úseků DNA, například jednotlivých genů, a jejich cíleném 
přenosu do buněk jiných organismů. V novém hostiteli je možno 
přenesený gen regulovaně exprimovat a genový produkt, například 
protein, izolovat. Toho se využívá v moderních biotechnologiích, jimiž je 
například možno v bakteriálních buňkách připravit velká množství 
lidských biologicky aktivních proteinů (enzymů, hormonů), jež jsou v 
lidském organismu přítomny v nepatrných množstvích.  

Metodické pokroky molekulární genetiky umožňují dnes rychle 
stanovit pořadí nukleotidů (stavebních kamenů nukleových kyselin a 
„písmen“ genetické abecedy) v DNA. Mluvíme o sekvenaci DNA. 
Prioritně jsou financovány velké projekty, jejichž cílem je „přečíst“ 
dědičnou informaci celých organismů. Tato informace, tedy veškerá 
DNA jedné buňky daného organismu, se nazývá genom. V roce 1996 
bylo publikováno pořadí nukleotidů nejjednodušších buněčných genomů 
(bakterií Haemophillus influenzae - 1,8 milionu nukleotidů - a 
mykoplasma genitalis - 580 tisíc nukleotidů). Dokončen byl genomový 
projekt kvasinky Saccharomyces cerevisiae (16 chromosomů o celkovém 
počtu 13,5 miliónů nukleotidů). Nejdůležitějším genomovým projektem 
je však projekt lidský genom. Lidský genom je složen ze tří miliard 
nukleotidů a na stanovení jejich pořadí pracují desítky laboratoří zejména 
v USA. 

Na základě znalosti lidské genetické informace bude možné 
identifikovat dosud neznámé dědičné choroby, což je prvním 
předpokladem pro jejich případnou léčbu. 

V této souvislosti se hovoří o genové terapii, jíž se rozumí náhrada 
vadných genů geny kódujícími plně funkční (normální) proteiny.  
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Metodami molekulární genetiky je nejen možné geny izolovat, 
stanovit v nich pořadí nukleotidů, ale též je cíleně upravovat. Jednotlivé 
nukleotidy je možno deletovat, přidávat nebo obměňovat. Tím ovšem i 
měnit strukturu funkčních molekul daným genem kódovaných. Těmto 
změnám se říká  cílená mutageneze. Protože cílenou mutagenezí genu 
měníme cíleně i protein tímto genem kódovaný, mluvíme o proteinovém 
inženýrství.  

Důležitým poznatkem molekulární genetiky je to, že geny vyšších 
organismů nejsou tvořeny nepřerušeným sledem nukleotidů. Geny jsou v 
eukaryotických buňkách složeny z několika, často i mnoha, kratších 
úseků DNA, kódujících aminokyseliny proteinu (tzv. exony), 
přerušených úseky, jež nic nekódují (tzv. introny). Po přepisu takových 
genů do RNA jsou kopie intronů vystřiženy, kopie exonů jsou spojeny a 
teprve takto upravená molekula RNA slouží jako matrice pro syntézu 
proteinů. Tomuto pochodu se říká  sestřih („splicing“) genetické 
informace. 

Dnes již začínáme rozumět pochodům, jež vedou k rozrůznění 
(diferenciaci) tkání a orgánů při vývoji organismu. Každá buňka 
organismu nese ve svém jádře ve formě DNA (v chromosomech) úplnou 
dědičnou informaci. Proto i zárodečná buňka má veškerou informaci 
potřebnou k vývoji celého mnohobuněčného organismu. Postupné 
vyjádření jednotlivých genů, potřebných k syntéze proteinů určujících 
danou tkáň, je zajišťováno kaskádovým mechanismem, při němž proteiny 
kódované jistým typem genů se váží na DNA před jinými geny a tím 
spouštějí jejich přepis.  

Například lidský genom je rozdělen do 23 chromosomových párů. 
Jen asi 5% této DNA však tvoří geny, jichž je přibližně 100 000. O funkci 
„zbytku“ DNA mnoho nevíme. Z velké části se skládá z opakujících se 
sledů nukleotidů. Jen část ze 100 000 genů je však zapotřebí k vývoji 
jedince. Různé geny jsou zapínány a vypínány v různém stadiu vývoje 
výše naznačeným kaskádovým mechanismem. 

Důležitým metodickým pokrokem molekulární genetiky je metoda 
zvaná polymerasová řetězová reakce (PCR). Je jí možno namnožit 
libovolný úsek DNA, přítomný ve velmi heterogenních směsích různých 
fragmentů DNA, jež vždy získáváme při izolaci DNA z buněk. Tato 
metoda je založena na opakované replikaci vybraného úseku DNA 
pomocí termostabilního enzymu. 

Metody molekulární genetiky jsou dnes používány pro řešení nejen 
praktických problémů, například při diagnostice vrozených vad nebo pro 
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produkci vzácných biologicky aktivních proteinů mikrobiálními 
kulturami, ale zejména pro řešení fundamentálních problémů biologie. 
Jako příklad může sloužit věčný problém vzniku a evoluce života. 

O vzniku života na Zemi existuje mnoho hypotéz, od čistě  
kreacionistických přes hypotézy založené na existenci panspermie až po 
vznik prvých organismů na Zemi v souladu s přírodními zákony. 
Odhlédneme-li od kreacionistických hypotéz, jež žádné vysvětlení 
nepotřebují, jsme postaveni před závažný paradox. Současný život je 
založen na „zapsání“ genetické informace v DNA, replikaci (zdvojení) 
DNA a přenos jedné kopie (a tím i této genetické informace) z rodičovské 
buňky na buňku dceřinou a vyjádření genetické informace ve formě 
funkčních molekul proteinů, zejména enzymů, jež zajišťují životní 
pochody. Jedním z těchto životních pochodů je však syntéza DNA při její 
replikaci. Paradox spočívá v tom, že k syntéze enzymů je nutná DNA 
(protože ta nese informaci k tvorbě enzymů) ale  k syntéze DNA jsou 
nutné některé specifické enzymy (a jiné proteiny). Co tedy bylo při 
vzniku života dřív - nukleové kyseliny nebo proteiny?  

Tento problém, který je na molekulární úrovni ekvivalentní 
známému problému co bylo dřív, zda vejce nebo slepice, se dnes již 
nezdá neřešitelný. Jednak nelze extrapolovat současné životní formy do 
doby vzniku života, ale zejména je dnes prokázáno, že i některé 
specifické molekuly nukleových kyselin mohou plnit funkci enzymů, a že 
tedy snad prvotní formy života byly založeny na existenci sloučenin 
podobných nukleovým kyselinám, jež plnily obě základní funkce 
(informační a exekutivní), a že se současné formy, založené na intimní 
souhře nukleových kyselin a proteinů postupně vyvíjely. 

Pokud přijmeme hypotézu o vzniku života na Zemi založeného ve 
svých prvních fázích na molekulách „nukleových kyselin“, jež plnily jak 
informační tak exekutivní funkci, naskýtá se otázka jakými mechanismy 
se vyvíjely současné formy života. Je zřejmé, že evoluce musela projít 
několika zásadními přelomy. Prvním musel být přechod ze systému 
nukleové kyseliny s duální funkcí na systém nukleových kyselin, 
specializovaných na uchovávání dědičné informace, a proteinů, 
specializovaných na katalýzu chemických reakcí. Dalším základním 
předělem byl vznik buněk. Někdy se mylně za prvvotní buňky nebo jejich 
přímé předchůdce pokládají tzv. koacerváty. Ty však při vzniku života 
plnily zcela jinou úlohu a mají do buněk dále než má i ta nejjednodušší 
buňka k člověku. Koacerváty pouze umožňovaly koncentraci lipofilních 
sloučenin a kondenzační reakce ve vodném prostředí, což jsou pochody, 
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jež velmi pravděpodobně musely předcházet vzniku prvních molekul 
uchovávajících informaci o své vlastní struktuře a schopných replikace.  

Významným předělem ve vývoji současných forem života byl 
nepochybně vznik fotosyntézy, který umožňoval fixaci energie 
slunečního záření - tato energie je dnes vlastně základním zdrojem 
energie na Zemi, od něhož se většina ostatních zdrojů odvíjí. Jiným 
předělem ve vývoji vyšších organismů byl vznik buněčného jádra a s ním 
související oddělení genetické informace od běžného metabolismu. Dále 
pak vznik mnohobuněčných organismů a specializace tkání a orgánů. A 
konečně vznik vyšší duševní činnosti. 

Lze tyto základní evoluční kroky vysvětlit v termínech 
molekulární genetiky ? Dnes se o to již skutečně můžeme pokoušet, 
protože začínáme rozumět molekulární podstatě života. 
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PŘÍRODA,  LIDÉ  A  PŘÍRODNÍ  VĚDY 
Doc. Dr. Ing. Jaromír Plešek, CSc 

Ústav anorganické chemie, AV ČR 
 

1. Příroda - svět - člověk 

2. Věda obecně a přírodní vědy zvlášť 

3. Některé zásady přírodovědného nazírání 

4. Jak vnímáme svět 

  - nepřeceňujme zdravý selský rozum 

5. Omezený obzor lidské představivosti a rozumové schopnosti 

   vlnové rozsahy elektromagnetického záření 

   čas 

   rozměry a vzdálenosti 

   - modely skutečnosti: globus, molekula, atom 

   rychlosti 

   hustoty, tlaky, teploty, energie 

   jak vypadá vnitřek naší planety 

   hromadné jevy a statistika 

6. Ukázky přírodovědných metod 

7. Vedlejší důsledky vědeckého poznání 

8. Dobrodružství poznání - co získáte a co za to zaplatíte  

9. Co si přečíst 
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1. PŘÍRODA - SVĚT - ČLOVĚK 
 
Za přírodu /synonymum svět/ můžeme považovat všechny materiální projevy 

Vesmíru od subatomových částic po galaktické shluky včetně čtyř základních sil, kterými na 
sebe částice působí. Do přírody patří i naše planeta se všemi projevy fysikální, chemické, 
geologické a biologické aktivity, včetně člověka, jako zatím posledního článku evoluce. 

Pokud je dosud známo, je člověk jediný tvor ve Vesmíru, který je obdařen 
schopností jej pozorovat, poznávat, principiálně může odhalit všechna jeho tajemství a možná 
i prostřednictvím tohoto poznání porozumět sám sobě. 

Není pravděpodobné, že toho dosáhne prostřednictvím náboženství, mystiky, 
paranormálních přístupů nebo jinou iracionální zkratkou, ale je možné, že to dokáže využitím 
svého jedinečného příznaku - mozku - schopného vysoké abstrakce a rozumného uvažování. 

Člověk je součástí, ale ne pánem přírody. Svůj postoj ke světu, který ho obklopuje si 
formuluje každý sám. Ve skutečnosti má na vybranou jen dvě možnosti: 

- může jevy vnímat, těšit se z nich, nebo se jich bát, aniž by se pokusil vypátrat jejich  
 podstatu. 

- může se pokusit jevům porozumět a pochopit jejich příčiny. 
První přístup je historicky starší. Vede k iracionalitě, mýtům a pověrám. Druhý je 

rozumový a umožňuje člověku, aby setřásl jho živočišné nevědomosti. Je to přístup vědecký. 
 
 

2. VĚDA  OBECNĚ  A PŘÍRODNÍ  VĚDY  ZVLÁŠŤ 
 
Za vědu můžeme označit nekonečnou cestu rozumového poznávání světa, počínající 

popisem  jevů a směřující k objasnění jejich podstaty. Jejím konečným cílem je formulace 
obecné teorie v podobě co nejmenšího souboru přesně definovaných přírodních zákonů, které 
ovládají všechno dění ve světě. Věda je vlastně kvalifikovaná zvědavost - hledá odpovědi na 
věčné otázky: Co, jak a proč se děje tak, jak se děje. 

Protože se věda zabývá všemi vlastnostmi a projevy přírodních objektů, patří vlastně 
všechny vědní discipliny mezi přírodní vědy - všechno je součástí přírody. 

Z tradičních důvodů se však pojem „přírodověda“ omezuje jen na některé vědní 
obory. Jiné se řadí mezi t. zv. „humanitní“ obory. 

Členění vědy na různé speciální obory je více méně umělé, ale kromě jiného, 
posvěcené dlouhou tradicí. Vědní disciplina je tím exaktnější, čím lépe dovede své výsledky 
zobecnit  do ucelené teorie matematicky formulované. Matematika je ostatně královským 
nástrojem každého vědního oboru. 

Složitost vědního oboru logicky roste se složitostí zkoumané oblasti. Ve stejné řadě 
naopak klesá exaktnost. 

S klesající matematisovatelností roste význam přesného pozorování, představivosti, 
intuice atd. příslušných badatelů. Jsou to nástroje velmi účinné, jak ukazují příklady 
ohromujících objevů Ch. Darwina, G. Mendela a jiných vědců minulosti i přítomnosti. 
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.  NĚKTERÉ  ZÁSADY  PŘÍRODOVĚDNÉHO  NAZÍRÁNÍ 
(vyznává je nejméně jeden přírodovědec) 

 
1. Vesmír objektivně existuje a je poznatelný rozumem. Existoval dávno před vývojem 

člověka a bude existovat dlouho po něm. 
2. Do přírodních dějů nezasahují žádné principiálně nezkoumatelné síly - jinak by žádné 

vědecké bádání nebylo možné. 
3. Všechna dění ovládají objektivní přírodní zákony, které platí všude ve Vesmíru, jsou 

poznatelné a matematicky definovatelné. 
4. Poznané a pokusně ověřené přírodní zákony mohou být dále zpřesněny pro extremní 

podmínky, ale nemohou být zásadně vyvráceny (např. zákon o zachování hmoty-energie, 
Newtonovy zákony zpřesněné teorií relativity, Coulombův zákon, Dopplerův princip, 
atd.). Jinak by nemohl existovat náš Vesmír. 

5. Cílem přírodovědného bádání je formulace bezrozporné teorie, která vysvětluje všechny 
pozorované jevy a předpovídá jevy dosud nepopsané. Teorie se musí modifikovat nebo 
nahradit obecnější, jestliže nedokáže přijatelně vysvětlit byť i jen jediný pokusně 
prokázaný fakt. 

6. Přírodovědný experiment musí vést za stejných podmínek ke stejnému výsledku. 
Reprodukovatelnost je základním kriteriem. Neplatí to sice pro chování individuálních 
fotonů a částic mikrosvěta, ale meze rozptylu jsou známy, odpovídají statistickému 
rozdělení a jsou určeny např. kvantovou teorií (viz „princip neurčitosti“). 

7. Důsledky poznaných přírodních zákonů nemusíme být schopni si představit, protože jsme 
omezeni rozměry, nedokonalými smysly a pozemskou zkušeností. Svět příliš malých 
rozměrů a ovládaný silami, neznámými v makrosvětě, není člověku představitelný bez 
modelového obrazu. Totéž se týká i světa příliš velkých rozměrů, extrémně silných polí a 
extrémních rychlostí. 

8. Veškerá technika v nejobecnějším smyslu, a tím i současná civilizace, jsou založeny na 
využití poznatků „čisté vědy“. 

 
 

4.   JAK  VNÍMÁME   SVĚT 
 

Zásadně zprostředkovaně přes čidla (smysly), jejichž podněty vyhodnocuje mozek 
jako informaci. Omezenou citlivost smyslů můžeme „nastavit“ přístroji; např. brýle, 
dalekohled, mikroskop, noktovisor, radioteleskop, spektroskopy všeho druhu, atd. 

Lidská představivost je velmi omezená. Kde nestačí, můžeme ji podepřít modelem; 
např. globus, mapa, model molekul, atomů, atd. Výsledky jakéhokoliv pozorování, myšlení, 
vjemy, atd. můžeme obecně sdělovat jiným jen prostřednictvím řeči a slov, která označují 
různé pojmy. To je hlavní  svízel zejména pro vědeckou komunikaci, protože přesný význam 
slov je jen zřídka přesně definovaný. Vede to k častým nedorozuměním a někdy i k 
úmyslnému mlžení, rétorismu, atd. Komunikační potíže zvyšuje i nesdělitelnost vjemů a 
pocitů; ne každý člověk rozezná zelenou a červenou barvu, a i když je rozezná, nevíme, jak ji 
jeden každý z nás vnímá. 

Nepoměrně jednoznačnější jsou výrazové prostředky matematiky; i proto je 
matematika královským nástrojem každé vědy. 
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 NEPŘECEŇUJME   „ZDRAVÝ  SELSKÝ  ROZUM“ 
 
Podle Einsteinovy teorie relativity a Planckovy kvantové teorie platí „zákon 

ekvivalence“ hmoty a energie: 
 
mc2   =    E   =   hν 

Einstein     Planck            
 

c a h jsou fundamentální konstanty Vesmíru, změřené s vysokou přesností. 
m je hmota; ν je kmitočet záření; E je energie. 
         hν 
Odtut můžeme přiřadit hmotu libovolnému fotonu:  m  =  ⎯⎯⎯ 
          c2 

 

         mc2 
a naopak kmitočet „hmotové“ vlny, např elektronu:  ν  =  ⎯⎯⎯ 
           h 
 
To je podstata „materializace“ záření, „anihilace“ hmoty a „duální povahy“ záření a částic. 

Ale kdo si skutečně dovede představit vlnu-částici a částici vlnu ? 
Nemusíme věřit, ale můžeme se přesvědčit, že je tomu opravdu tak; stačí investovat 

trochu studijní námahy a uvědomit si důsledky těchto přírodních zákonů. 
Mějme tento příklad na mysli, kdykoliv nám „zdravý rozum“ radí odmítat fakta jen 

proto, že se vymykají každodenní zkušenosti, jak ji vnímáme svými smysly, nebo proto, že si 
je nedovedeme představit. 

Ostatně přírodní vědy programově odmítají nekritickou víru i osobní autoritu 
jednotlivců jako arbitrů vědecké pravdivosti. Stejně odmítají nekvalifikovanou diskusi; 
naopak vítají fundovanou kritiku - ale málokdy se jí dočkají za strany ne-přírodovědců. 

 
 

5.  OMEZENÝ  OBZOR  LIDSKÉ  PŘEDSTAVIVOSTI  A  ROZUMOVÉ  
SCHOPNOSTI 

 
Lidská představivost je velmi omezena schopností našich smyslů, našimi rozměry, 

trváním našeho života a pozemskou zkušeností. Zrak, jako hlavní zdroj informací o světě, 
vnímá jen nicotný rozsah vlnových délek elektromagnetického záření, zcela nám chybí smysl 
pro registraci atomových částic, nevnímáme a nepředstavíme si  ani příliš malé, ani příliš 
velké rozměry, příliš nízké a příliš vysoké teploty, tlaky, hustoty, energie, rychlosti, 
nedovedeme si představit příliš velké počty částic, atd. Bez pronikavě zvětšených nebo 
zmenšených modelů jevů v nás ony samy nevyvolají žádnou odezvu - jsou mimo dosah naší 
představivosti. 

Na druhé straně umíme své smysly „nastavit“ přístrojovými pomůckami, které 
překlenou například potíže s vlnovými rozsahy elektromagnetického záření, nebo umožní 
přesné měření časových intervalů, rychlostí, energií, teplot, atd. a zejména disponujeme 
mozkem, který je schopen všechny informace absorbovat, zpracovat a dokáže abstrahovat  od 
jednotlivin až k čiré průhlednosti matematického vzorce. Proto můžeme alespoň v podstatě 
všechny záhady světa odhalit, pochopit jejich podstatu - a snad jim i porozumět. 
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Ještě poznámka k následujícím příkladům. Většina stupnic je „logaritmická“, to 
znamená  v  mocninách    desítky:  100 = 1;  101 = 10;   102 = 100   atd.  a  naopak  10-1 = 0,1;  
10-2 = 0,01 atd. Ačkoliv náš sluch a zrak vnímají intensitu podnětů v podstatě logaritmicky 
(zde t.zv. „přirozené logaritmy“, kde základem místo 10 je číslo e = 2,71828...), naši 
představivost musíme nutit v takových stupnicích uvažovat. Jsme totiž náchylní uvažovat 
lineárně - pozor na to. Umíme si představit číslo 10, ale nikoliv 1010 = deset miliard 
čehokoliv. Logaritmická stupnice si přímo vynucuje dané údaje zmenšit, nebo zvětšit do 
takového modelu, který si představit dovedeme. Proto je třeba následující ukázky promyslet, 
nikoliv letmo přehlédnout.  
 

VLNOVÉ  ROZSAHY  ELEKTROMAGNETICKÉHO  ZÁŘENÍ 
 

10xm 
 
- 3  radiovlny     
- 2 
- 1 
- 0 metr   radar, televize 
- -1 
- -2     
- -3 mm     mikrovlny 
- -4      
- -5       infračervené záření 
- -6 mikro-m 
- -7      viditelné světlo 
- -8      ultrafialové záření 
- -9      
- -10     rentgenové záření 
- -11   vlnová délka elektronu 
- -12           
- -13    
- -14   gamma záření   
   
 
 
 
 
Vlnová délka v metrech (dekadický logaritmus) 
 

Obr. 1 
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Obr. 2 
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Obr. 3
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RYCHLOSTI 
 
 
 

10xms-1  
  

 x 
 
 
- -11 
- - 10 ————letokruhy 
- - 9  ————vzdalování kontinentů 
- - 8 
- -7 
- -6 ————růst bambusu 
- -5 
- -4 ————tečení ledovců- - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- -3 ————hlemýžď 
- -2 ————želva 
- -1                       rozsah     představivosti 
- 0 ————chůze 
- 1 ————běh - sprint 
- 2  pták 
- 3                 zvuk- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
- 4   letadla 
- 5   rakety 
- 6   
- 7             atomová jádra a částice 
- 8  mezná rychlost našeho Vesmíru 
 (3 x 108, elektromagnetické 
 záření ve vakuu) 
  
 
 
Obr. 4 
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TABULKA I. 
 
 
 
 

HUSTOTY,  TLAKY,  TEPLOTY,  ENERGIE 
 

HUSTOTY  kg/dm3 TEPLOTY K oC 
vzduch  0,0012 absolutní nula 0,0 -273,15 
voda 1,00 kapalný vzduch 100 -170 

Země (průměrně) 5,00 suchý led 200 -78 
rtuť 13 vodní led 273 0,0 
zlato 19 prům. povrch Země 288 + 15 

iridium 23 vroucí voda 373 100 
nitro Slunce 134 roztavené železo 1808 1535 
bílý trpaslík 100 tisíc plamen autogenu 3270 3000 

neutr. hvězda 1015 !!! nitro Země 5500  
  povrch Slunce 5800  
  nitro Slunce 15 x 106  
  uhlíkový záblesk 109  

TLAKY MPa (Atm.) ENERGIE v eV (eV = 96,3 kJ/mol) 
atmosferický 0,1 1,0 chemická reakce do 4 - 5 eV 

plynovod 5  50 anihilace e- + e+    1,02  MeV 
syntéza NH3 až 100 1000 slučování 4H---He   26,8 MeV *  
dno oceánu až 110 1100 štěpení 235U  160   MeV 

rozhraní pláště a jádra Země 0,75 x 105 anihilace  p + p-  1,9  GeV 
střed Slunce 2,2 x 105 kosmické záření (průměrně)  2,0 GeV 
střed Země 4 x 105 urychlovače až 1 TeV = 103 GeV 

  
 * násobit 59, abychom dostali energii ze stejného 

hmotnostního množství látky: 
 Úbytek hmotnosti %: 
  štěpení U   0,07 
  syntéza He  0,7 
  anihilace          100 
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JAK  VYPADÁ  VNITŘEK NAŠÍ  PLANETY ? 

 
Určitě nepřesný, ale pravděpodobný výřez z modelu Země. 

 
kůra (3-40 km) 

 
TEPLOTA  K        TLAK MPa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 5 
 

NITRO  VLASTNÍ  PLANETY  ZNÁME  MNOHEM  MÉNĚ  NEŽ  NITRA  
HVĚZD.   PROČ ?  

 
 pevná (kapalná) fáze je mnohem komplikovanější než plasma 
 dovedeme vyslat sondy na miliardy kilometrů nad zemský povrch, ale nedovedeme se 

 zavrtat hlouběji než 20 km pod něj 
 všechny poznatky pocházejí z nepřímých měření a část je dokonce odvozena ze studia 

 jiných těles sluneční soustavy 
 
 
 
 
 
 

 4 x 105 

   300 - 1000 
1 - 104 

 oxidy Si, Al, Mg, Fe 

- 2900 km 

Ni, Fe 

- 5100 

Ni , Fe 

   Jádro(kapalné) 

    Plášť (tuhý) 

  2 500 0,75 x 105 

 5 500   2 x 105 

 5 500 

  -  6 378 km 

 Jadérko (tuhé) 
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HROMADNÉ  JEVY  A  STATISTIKA 
 

Pokud je soubor částic ve zkoumaném oboru příliš velký, nemůžeme ani principiálně 
popsat okamžitou polohu a energii každé z nich jednotlivě. Ale pomocí statistických metod 
můžeme  přesně popsat vlastnosti a chování celého souboru - teplotu, tlak, rozdělení rychlostí 
a energií, atd. - a s tím i „průměrné chování“ jednotlivých částic za daných podmínek. Taková 
zkoumání jsou doménou královské disciplíny fysiky a chemie-termodynamiky. 

Statistické metody se ovšem používají ve všech vědních oborech, které musejí vzít v 
úvahu velké počty částic daného systému. Ale jsou tu podstatné rozdíly mezi kvalitou 
termodynamické statistiky a dejme tomu statistikou pojišťovnictví. 

Termodynamika se zabývá zkoumáním souborů obrovského počtu částic, které jsou 
k zaměnitelnosti totožné. Statistika lidských záležitostí pracuje s nesouměrně menšími 
soubory a jejich „částice“ jsou si podobné, ale rozhodně nezaměnitelné. I v tom je podstata 
problému exaktnosti společenských věd. 

 
Pro srovnání: 
 
Avogardovo číslo N  = 6,022 x 1023 částic/mol 
Počet obyvatel Země = 5,7 x 109 jednotlivců 
 = 10-14 mol !!! 
 
Tato nesouměřitelnost je sice nepředstavitelná, ale pokusme se ji alespoň znázornit: 

Kdyby u každé hvězdy naší Galaxie (>1011 hvězd) byla planeta stejně osídlená jako naše 
Země, teprve ve 1100 galaxiích by bylo tolik lidí, jako je molekul v „malém frťanu“ vody !!! 
(„malý frťan“ je středoevropská vedlejší měrná jednotka = 20 ml) 

Občasná ošidnost např. ekonomické statistiky je ve světle těchto skutečností a 
vzhledem k vlastnostem částic zcela pochopitelná, stejně jako praktická neomylnost 
statisticky termodynamické. 

Jen statistiky lidských záležitostí se týkají tyto slavné  výroky: 
Disraeli:  „Jsou tři druhy lží - lež, proklatá lež a statistika..“ 
Churchill: „Věřím jen statistice, kterou si sám zfalšuji.“ 
 
 

6.  UKÁZKY  PŘÍRODOVĚDNÝCH  METOD 
 

 difrakční chování typické vlny a typické částice 
 tříštění atomových jader srážkou 
 zviditelnění subatomických částic 

 
Druhý obrázek prokazuje duální chování částicovlny  a oba první vypovídají o 

krystalografickém tvaru mikrokrystalů folie; šířka difusních kružnic vypovídá o distribuci 
velikostí mikrokrystalitů a celková intensita prozrazuje materiál folie. 

Třetí obrázek ukazuje, že při prudké srážce atomových jader vzniká velké množství 
nabitých částic (zde zejména protony), které byly zřejmě stavebními kameny obou jader. 

Poslední dva obrázky jsou zvlášť instruktivní. Nejenže zviditelňují subatomové 
částice (zvětšení nejméně 1 : 100 miliardám !!!), ale prozrazují jejich náboje (levotočivá či 
pravotočivá spirála v magnetickém poli) a vypovídají i o energii a hmotnosti letících částic. 
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Obr. 6
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Obr. 7 
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Expert ze snímků vyčte i další kvalitativní i kvantitativní informace. Takové snímky 
jsou pro něj čitelné jako noviny, ale zaznamenaná informace je zde mnohem objektivnější a 
není zkreslena osobitostí pisatele ani redaktora. Je to prostě vědecký fakt, který navíc 
potvrzuje platnost příslušné teorie přinejmenším v daném energetickém rozsahu. 

Přírodovědných metod, přístrojů a výpočetních algoritmů jsou tisíce, každá je 
vhodná pro určitou oblast zkoumání. Dohromady poskytují obraz světa, který je zatím místy 
neúplný a místy zamlžený. Ale stále se doplňuje a projasňuje. Pokud má Homo sapiens před 
sebou dlouhodobější budoucnost, dozvíme se nakonec možná  všechno. Ale ani tehdy nebude 
jisté, zda světu porozumíme. 

 
 
 

7.   VEDLEJŠÍ  DUSLEDKY  VĚDECKÉHO  POZNÁNÍ 
 
 
Ačkoliv je cílem čisté vědy především rozšíření poznatků o našem světě, jejím 

vedlejším důsledkem jsou téměř vždy praktické aplikace. Ty nemusejí být ihned zřejmé. 
Při slavném Oerstedtově pokusu počátkem devatenáctého století se vychýlila 

magnetka, jestliže souběžným vodičem protékal elektrický proud. Byl to očividný důkaz, že 
elektrický proud a magnetické pole spolu souvisejí a byl to objev základního významu.          
O něco později Faraday pokus obrátil. V cívce, ke které náhle přiblížil (nebo od ní náhle 
oddálil) magnet, se indukoval elektrický proud. Od těchto čistě vědeckých objevů vedla ještě 
dlouhá cesta, ale dnes všechny elektrárny využívají těchto základních poznatků k přeměně 
mechanické energie v elektrickou. Naopak miliardy elektromotorů na stejném principu mění 
elektrickou energii na mechanickou. Primární nové poznatky tak časem vedly k výstavbě 
jednoho z pilířů technické civilisace. Takových a podobných příkladů můžeme najít desítky. 

Můžeme diskutovat o tom, zda je technická civilisace ten správný směr ve vývoji 
lidského druhu, ale těžko můžeme popřít, že většině lidstva nepředstavitelně usnadnila život a 
tím uvolnila cestu k rozvoji individuálního tvůrčího potenciálu. Rubem tohoto obrázku je i to, 
že se lidstvo během posledního sta let zešestinásobilo a obsadilo obyvatelný povrch naší 
Země na současnou hustotu 57 lidí/km2. 

Vědecké poznání nemusí mít jen positivní důsledky. Již pradávný vynález ohně byl 
dvousečný. Na jedné straně nesmírně usnadnil život našim prapředkům, na druhé straně jim 
poskytl do rukou strašnou zbraň. Člověk obou možností důkladně využil. Z novějších 
příkladů je možné uvést uvolnění atomové energie. První aplikací základních vědeckých 
poznatků byla nukleární puma, která ukončila druhou světovou válku. Teprve později byla 
nukleární energie využita k produkci elektřiny - a je docela možné, že právě tato aplikace 
zachrání lidstvo před hrozbou energetické krize. 

Ve skutečnosti je věda zcela neutrální, prostě rozšiřuje naše poznání světa. Bude-li 
ku prospěchu či ke zkáze lidstva, to je záležitost lidstva jako celku a rozumného uspořádání 
společenských vztahů. 

 
Rád bych upozornil na některé další důsledky vědeckého poznání: 
obr. 8 
 
Na jedné straně vyvolává tento obrázek pocit mrazivého osamění ve lhostejném 

Vesmíru a dává pyšnému lidstvu lekci skromnosti. Na druhé straně vyvolává hluboké 
uspokojení z toho, že člověk je schopen vyslat své umělé oko do takové dálky, na Zemi 
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Obr. 8 



 

 

21

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Obr. 9 
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zrekonstruovat obraz viděného a pohlédnout na svou planetu z perspektivy vzdáleného 
pozorovatele. Stojí za zapamatování a zamyšlení. 

Jinou lekci poskytuje historie vývoje lidského druhu v časomíře přiměřené vývoji 
naší planety: 

obr. 9 
 

 
8.   DOBRODRUŽSTVÍ  POZNÁNÍ  -  CO  ZÍSKÁTE  A  CO ZA  

TO  ZAPLATÍTE 
 
 
Vědecké poznání obohacuje život člověka. Věřte, že krása měsíčního srpku bude 

ještě větší, když budete vědět, proč je zbytek měsíce jen jakoby průsvitně nastíněn, když 
porozumíte tomu, co jsou hvězdy, jak jsou daleko, proč září, jak v nich vznikly prvky, ze 
kterých se skládá naše planeta  i naše těla a jak se sem dostaly. Tráva bude zelenější a nebe 
modřejší, když budete vědět, co je toho příčinou. Bláto po dešti už nebude jen protivné, když 
budete vědět, že je živnou půdou všeho živého na Zemi. 

Kdo se bude přírodovědným bádáním zabývat aktivně, prožije život jako trvalé a 
napínavé dobrodružství z malých a snad i velkých objevů. Uspokojení, které to přináší, se 
nedá popsat, musí se zažít - a je jistě srovnatelné s uspokojením tvůrců uměleckých děl. 
Svými výsledky rozšíříte obzor poznání nejen pro sebe, ale i pro ostatní lidi. Budou jich moci 
využít ke svému prospěchu. 

Za tolik požitků ale budete muset i zaplatit. Čeká Vás nikdy nekončící práce a 
studium, a pokud se nebudete věnovat aplikovanému výzkumu, ze svého platu nezbohatnete. 
Ale na to, abyste uživili sebe i rodinu to stačit bude. 

Nikdy nedosáhnete popularity politiků, herců, zpěváků nebo sportovců. Naopak 
počítejte s nevraživostí lidí, kteří se nic dozvědět nechtějí a proto je jim každá tvůrčí činnost 
trnem v oku. 

Zvážit klady a zápory vědecké práce budete muset každý sám, protože se sami 
budete muset rozhodnout, čemu zasvětíte svůj život. 

 
 
 

9.   CO  SI  PŘEČÍST ? 
 
 
Začněte dobrou populární literaturou. Dozvíte se spoustu zajímavostí ze světa kolem 

nás a bude to dobrý odrazový můstek pro vážnější studium. Pro začátek doporučuji: 
 
J. Trefil „1000 + 1 věc, kterou byste měli vědět o vědě“ 
 Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1993 
J. Grygar „Cokoli napsal o astronomii“ 
J. Fischer „Průhledy do mikrokosmu“ 
 Nakladatelství Mladá fronta, Praha 1986 
P. Škrabánek, J. McCormick „Pošetilosti a omyly v medicíně“ 
 Nakladatelství Lidové noviny, Praha 1995 
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Vysokoteplotní  supravodiče 
Doc. Ing. Emil Pollert, DrSc. 

Fyzikální ústav AVČR 
 Praha 6 Cukrovarnická 10 

 
Úvod 
 

Dva články publikované na jaře roku 1986 J.G. Bednorzem a K.A. Müllerem, nazvané 
"Possible High-Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System" a "Susceptibility 
Measurements Support High-Tc Superconductivity in the Ba-La-Cu-O System", oceněné o 
rok později Nobelovou cenou za fyziku znamenaly zásadní zlom ve výzkumu pevných látek. 
Supravodivost, oblast, ve které se po řadu let "nic nedělo" dostala mocný impuls a začaly se 
naplňovat teoretické předpovědi o možnostech podstatného zvýšení kritické teploty, i když 
patrně na jiných principech. Nicméně počáteční nadšení bylo v poměrně krátké době 
zmírněno. Grafy, kdy různí vykladači vědy uváděli v poloodborných časopisech 
exponenciální nárůst kritické teploty přechodu do supravodivého stavu v závislosti na 
letopočtu upadly do zapomenutí a entusiasmus pro aplikace byl podstatně moderován. Během 
dekády studia vysokoteplotních supravodičů, bylo objeveno více než třicet oxidových a celá 
řada oxyanionových, na příklad oxykarbonátových nebo oxysulfátových  supravodivých 
kuprátů. Kritická teplota vzrostla, jak ukazuje Tab. 1 na rekordních 133 K. Podstatnějším 
problémem, kterému je s ohledem na praktické využití věnována pozornost je zvýšení kritické 
proudové hustoty a snížení závislosti kritické proudové hustoty na magnetickém poli. 

Na vysokoteplotní supravodivost je zaměřeno několik specializovaných 
mezinárodních časopisů, na příklad Physica C, Superconducting Science and Technology a 
značný prostor zaujímají publikace zaměřené tímto směrem i v řadě dalších, jako jsou Nature, 
Science, Physical Review B,  Physical  Review Letters, Journal of Solid State Chemistry.      

O zájmu a intenzitě věnované výzkumu v této oblasti během uplynulé dekády svědčí 
rovněž dvě M2HTSC (Materials and Mechanism of High Temperature Superconductivity) 
konference konané v Interlakenu v roce 1988 a v roce 1994 v Grenoblu.  Zatímco na první 
bylo 1150 účastníků s 820 příspěvky druhého sympozia se zúčastnilo přes 2000 odborníků s 
více než 2 800 příspěvky.  

Z uvedeného je zřejmá nemožnost postihnout problematiku v celé šíři a budeme se 
proto zabývat pouze  některými problémy, majícími zásadní význam s ohledem na: 

-vztah mezi strukturou, složením a výslednými vlastnostmi  
- přípravu těchto látek 
-materiálové aspekty případných aplikací. 
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Tabulka 1. 
Kritické teploty vybraných supravodivých kuprátových fází 

 
Chemický vzorec Tc [K] 

(La,Ba)2CuO4 38 
YBa2Cu3O7 92 
YBa2Cu4O8 80 
Bi2Sr2CuO6 12 

Bi2Sr2CaCu2O8 85 
Bi2Sr2Ca2Cu3O10 108 

Tl2Ba2CuO6 95 
TlBa2CaCu2O7 103 
Tl2Ba2CaCu2O8 118 
TlBa2Ca2Cu3O9 123 

Tl2Ba2Ca2Cu3O10 125 
HgBa2CuO4 98 

HgBa2CaCu2O6 120 
HgBa2Ca2Cu3O8 133 

 
Většina fází tvoří tuhé roztoky s proměnným poměrem kationtů, na př. Bi2Sr2CuO6 má skutečné složení Bi2+xSr2-

yCuO6+D, pevný poměr kationtů má fáze YBa2Cu3O7. Odchylky od ideální kyslíkové stechiometrie, existující u 
všech fází, vyjadřuje koeficient D. 
 
Struktura a složení 
 

Krystalová struktura supravodivých kuprátů je odvozena od perovskitové mřížky, viz 
obr. 1. Základem je husté uspořádání kyslíkových aniontů, ve kterém existují dvě kationtové 
podmřížky, podmřížka A obsazovaná velkými kationty M ve 12-četné koordinaci, na příklad 
alkalických nebo vzácných zemin a podmřížka B obsazovaná malými kationty Me v 8-četné 
koordinaci, na příklad ionty přechodových prvků, u vysokoteplotních supravodičů ionty mědi. 
 

                   
Obr. 1. Perovskitová struktura. 
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 Postupným odnímáním kyslíkových aniontů dochází ke vzniku kyslíkově deficitních 
fází MMeO3-D a jak je ukázáno na obr. 2 ke změně původní oktaedrické koordinace iontů Me  
na koordinaci pyramidální,  a čtvercově  planární. 

    
Obr. 2. Změna koordinace iontů Me v B polohách vyvolaná změnou kyslíkové stechiometrie. 

 
Jak je zřejmé z příkladů idealizovaných struktur na obr. 3 - 6 lze tyto modifikace 

podmřížky B nalézt u supravodivých kuprátů, které jsou proto považovány za odvozené ze 
základního perovskitového typu. 
 

                          
Obr. 3. Struktura (La,Ba)2CuO4, Ο − kyslíkové anionty, Ο − La, Ba, o − Cu. 
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Obr. 4. Struktura YBa2Cu3O7, O1 - kyslíkové anionty v apikálních polohách, O2, O3 - kyslíkové anionty v 
rovinách (CuO2)2-, O4 - kyslíkové anionty v podmřížce [CuOδ]2(1-δ)+, o - Cu, O - Ba, O - Y. 

 
 
 
             Obr. 5. Struktura Bi2Sr2CaCu2O8                                         Obr. 6. Struktura HgBa2CuO4 
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Obr. 7. Distorze natáčením oktaedrů u                        Obr. 8. Modulovaná 

struktura Bi2+xSr2-yCuO6+D 
           (La,Ba)2CuO4                                                                                                    
 
 

Koncentrace nositelů náboje, převážně děrového charakteru ovlivňuje rozhodujícím 
způsobem výsledné fyzikální vlastnosti kuprátů Ty, jak je ukázáno na obr. 9 se mohou měnit 
z polovodivého chování přes supravodivé ke kovovému. Tvorbu nositelů náboje v 
zásobníkové vrstvě lze přitom řídit buď heterovalentní substitucí nebo heterogenní 
rovnováhou mezi kondenzovanou a plynnou fází (t.j. teplotou nebo parciálním tlakem 
kyslíku).   
 

 
Obr. 9. Vliv koncentrace nositelů náboje na chování supravodivých kuprátů 

Fyzikálně  chemické problémy přípravy  
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Supravodivé kupráty jsou směsné oxidy pro jejichž přípravu se jako výchozích 

materiálů využívá obvykle jednoduchých oxidů, nebo sloučenin, které lze při synthese 
termicky, případně v kombinaci s acidobazickou reakcí, rozložit. Jako příklad uveďme reakci: 
                                                                                     

1/2Y2O3 + 2BaCO3 + 3CuO + (1/4 -1/2D)O2    T~ 900  - 950  C        YBa2Cu3O7-D + CO2  (1) 
 

 
S ohledem na reaktivitu oxidů alkalických zemin s oxidem uhličitým a vzdušnou 

vlhkostí je použití karbonátů, peroxidů, nitrátů, oxalátů a dalších analogických sloučenin 
nevyhnutelné. Tento přístup je vhodný při práci v otevřeném systému. 

 
Podstatné nesnáze však vznikají u thaliových a rtuťnatých kuprátů v důsledku 

rozkladných reakcí  
 

                                      Tl2O3 (s) = Tl2O (g) + O2 (g)                                          (2)     
 

                                        HgO (s) = Hg (g) + 1/2 O2 (g)                                      (3) 
 

V tomto případě je nutno provádět syntézy v uzavřených systémech, na př. v 
křemenných ampulích nebo vysokotlakých aparaturách, případně vícestupňově: 
 

                                         2BaCO3 +  CuO = Ba2CuO3               T ~ 900o C     (4) 
   

                                        Ba2CuO3 + HgO = HgBa2CuO4        T ~ 800o C     (5) 
                                        
                                       HgBa2CuO4 + 1/2DO2  = HgBa2CuO4+D       T ~200o C     (6) 
 
Reakce (4) je přípravou vícefázového prekursoru, (5) vlastní syntéza v uzavřené ampuli, (6) dodatečná úprava 
kyslíkové stechiometrie. 
 

Pro kvalifikovanou přípravu má zásadní důležitost znalost příslušných fázových 
rovnováh 

A./ Subsolidových rovnováh určujících rozsah existence supravodivých kuprátů v          
závislosti na složení a teplotě. V této souvislosti nutno odlišit dva případy, fázi,  u které 
neexistují odchylky od daného poměru kationtů, příkladem je fáze YBa2Cu3O7, viz obr. 10, a 
tuhé roztoky, typické pro bismutové fáze, viz obr. 11 

B./ Rovnováh tuhá - kapalná fáze, důležitých pro procesy za přítomnosti taveniny, na 
příklad růst monokrystalů, viz obr. 12.  

C./ Heterogenních rovnováh kondenzovaná - plynná fáze, ovlivňujících kyslíkovou 
stechiometrii a tím výsledné vlastnosti, viz obr. 13. 
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Obr. 10. Pseudobinární fázový diagram                                    Obr. 11. Řez v systému Bi-Sr-Ca-Cu-(O) 
            systému YCuO2.5 - BaCuO2 na vzduchu                                    o - jednofázová oblast 
            A - YCuO2.5, B - Y2BaCuO5, C - YBa2Cu3O6.5 
            D - BaCuO2, X1-4 - neznámé fáze 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Obr. 12. Pseudobinární fázový diagram                        Obr. 13 Závislost kyslíkové stechiometrie YBa2Cu3O7-D  
               systému  Bi2SrO4 -CuO                                                    teplotě temperace, o -vzorky zakalené z teploty      
             ssB - (BiO1.5)1-x (SrO)x  R - Bi2+xSr2-yCuO6+D                                                                temperace, o - pomalu chlazené vzorky                           
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Materiály pro aplikace 
 

Nízká kritická proudová hustota a její závislost na vloženém magnetickém poli jsou 
limitujícími faktory praktického použití vysokoteplotních supravodičů. Určující je přitom 
jejich mikrostruktura. Pozornost je proto věnována technologiím  vedoucím k materiálům s 
vysokou hustotou a přednostní orientací zrn. 

Osvědčily se přitom dva principielně odlišné postupy: 
-metoda likvid - solid, založená na směrovém tuhnutí 
-metoda solid-solid, založená na termomechanickém zpracování 
Kombinací válcování a tepelného zpracování jsou připravovány stříbrné pásky se 

supravodivým jádrem, obvykle z fáze Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3O10 s parametry blízkými 
uplatnění ve formě vinutí pro cívky. Jinou možností použití v nejbližší době jsou magnetická 
stínění, trubky, nádoby, pro aplikaci v medicíně. Opět je využívána fáze Bi2-

xPbxSr2Ca2Cu3O10 zpracovaná několikanásobným lisováním za studena a tepelným 
zpracováním. Stejná metoda je vhodná i pro výrobu proudových přívodů ke klasickým 
supravodivým magnetům. Zde již nalezly supravodivé materiály typu Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3O10 
konkrétní uplatnění.                                                   

Zásadní význam ve všech těchto případech  má potlačení existence slabých spojů mezi 
zrny supravodivé fáze a vytváření extrinsických pinningových center, bránících v pohybu 
vortexů, viz obr. 14. 

Obr. 14. Magnetické víry (vortexy) 
Vortex nesoucí jedno kvantum magnetického toku je tvořen jádrem o poloměru ξ, koherentní délce materiálu. 
Proud obtéká jádro do vzdálenosti L, hloubky vniku. Pohybu vortexů, který je odezvou  na protékající proud lze 
zabránit zavedením defektů. Ty podrží vortex na místě.  
 

Účinnou metodou je vytváření různých defektů v supravodivé fázi. Patrně 
nejvhodnějšími se ukázaly tyto přístupy: 

-inkluze sférických částic "zelené fáze", Y2CuO5 o rozměrech 0,2 - 2 Mm do matrice 
YBa2Cu3O7. Při vhodné koncentraci, cca 15 obj.%, bylo dosaženo kritické proudové hustoty 
přes 40 000 A/cm2.    

-mechanické deformace lisováním za horka,  nebo válcováním 
- vytváření amorfních sloupcových defektů, na příklad bombardováním ionty Pb 
Závěrem snad můžeme konstatovat: 
Vysokoteplotní supravodiče jsou typickým příkladem narůstající složitosti nových 

materiálů, ostře kontrastující s klasickým ideálem jednoduchosti fyziky pevných látek, 
představovaným monokrystalem křemíku nejvyšší čistoty a s co nejnižší koncentrací poruch.  

                      



 

 

31

Termojaderná energie a její využití 

Ing. Karel Koláček, CSc. 
Ústav fyziky plazmatu AV ČR,  

1. Úvod 

Rostoucí počet obyvatel na Zemi implikuje stále vyšší požadavky na zásobování 
potravinami a energií. Nárůst spotřeby energie jednak způsobí urychlené čerpání některých 
neobnovitelných primárních zdrojů (viz Tabulka 1), jednak - budou-li se na nárůstu zvýšenou 
mírou podílet i fosilní paliva - povede ke globálním klimatickým změnám způsobeným 
skleníkovým jevem: nejpřímějším důsledkem zvýšené koncentrace CO2 (ale i metanu, N2O a 
freonů) v atmosféře je zvýšená absorpce infračerveného záření ze Země a vyšší teplota 
povrchu Země. Realistický scénář předpokládá [2], že se do roku 2050 množství CO2 v 
atmosféře zdvojnásobí; tento nárůst způsobí do roku 2025 oteplení o 0,8-2 oC (v uplynulých 
10000 letech byly dlouhodobé změny teploty zhruba poloviční - o rychlosti změny vůbec 
nemluvě) a růst hladiny světového oceánu o 20-70 cm (díky roztažnosti vody a odtávání 
ledovců) a do roku 2100 oteplení o 2-6 oC a růst hladiny světového oceánu o 30-110 cm. 
Katastrofický a doufejme málo pravděpodobný scénář nevylučuje rozbití ledové vrstvy v 
západní Antarktidě a v důsledku toho růst hladiny světového oceánu o 6 m. 

Tabulka 1 

Zásoby některých neobnovitelných zdrojů energie [1] 

(1 Q = 1021 J,    v r.1989 byla celosvětová spotřeba 0,36 Q,    odhad této spotřeby v r. 2050 je 
∼ 100 Q, energie dopadající ze Slunce na povrch Země za rok je ∼ 2500 Q) 

fosilní paliva  ∼ 100 Q 
štěpné palivo pro lehkovodní reaktory bez recyklace 
 s recyklací 

 ∼ 20 Q 
 ∼ 200 Q 

termojaderné palivo pro D-T reakci 
 pro D-D reakci 

 ∼ 70 Q 
∼ 1010 Q 

Světové komerční energetické zdroje v roce 1989 jsou ukázány v Tabulce 2. Není do 
nich započtena energie z biomasy, palivového dříví, ze spalování zemědělských, živočišných 
a lidských odpadků  a dále ani geotermální,  větrná  a solární energie,  jejichž podíl  je malý 
(∼0.5 %) -  u posledně jmenované  hlavně díky její ceně.  Je vidět,  že fosilní paliva 
reprezentují 88 % světové komerční energie, z čehož nafta je největším zdrojem; 
hydroelektrická energie je dominantní v Jižní Americe, jaderná energie je nejvýznamnější v 
Západní Evropě, ale oba druhy energie se na celosvětové produkci podílí jen 6 %. Největšími 
světovými konzumenty energie jsou USA (23.8 %), SSSR (17.6 %), Čína (7.6 %) a Japonsko 
(5.2 %); přestože Čína má asi 4x více obyvatel než USA, spotřebovává méně než 1/3 energie. 
Obecněji řečeno: rozvojové země zahrnují asi 76 % populace, ale konzumují jen asi za 26 % 
světové spotřeby energie. Zbytek spotřeby je rozdělen přibližně rovnoměrně mezi USA (24 % 
[5 % světové populace]), další státy OECD (26 % [11 %]) a SSSR s dalšími 
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východoevropskými státy (24 % 
 

Tabulka 2 

Světové zdroje primární komerční energie v r. 1989 

(v exajoulech [EJ] a procentech; 1 quad = 1.055 EJ = 1.055 x 1018 J) 

 Roční spotřeba [EJ] Procento paliva 
 Nafta Plyn Uhlí Hydro Jader Σ Nafta Plyn Uhlí Hydro Jader 
Sev.Amerika 43.5 23.8 21.6 6.3 6.9 102.1 43 23 21 6 7 
Stř.&J.Amerika 7.8 2.2 0.7 3.6 0.1 14.4 54 15 5 25 1 
Záp.Evropa 28.1 10.2 12.4 5.1 7.7 63.6 44 16 20 8 12 
Vých.Ev.a SSSR 23.5 28.5 25.9 2.7 3.2 83.9 28 34 31 3 4 
Stř.Východ 6.9 3.8 0.1 0.1 0.0 11.0 63 35 1 1 0 
Afrika 4.4 1.5 3.8 0.5 0.1 10.3 43 14 37 5 1 
Dálný Východ 28.1 5.5 33.5 4.1 2.8 74.1 38 7 45 6 4 
Σ 142.4 75.6 98.0 22.4 20.8 359.2 40 21 27 6 6 

[8 %]).1 Z uvedeného je zřejmé, že se zvyšováním životní úrovně v rozvojových zemích bude 
spotřeba energie nadále růst a že je vhodné pro tento růst hledat jiné zdroje než fosilní paliva. 
Mezi „čisté“ zdroje elektrické energie jsou počítány hydroelektrárny, další „obnovitelné“ 
zdroje jako solární články, geotermální elektrárny, přílivové a větrné elektrárny a konečně 
jaderné štěpné elektrárny a termojaderné elektrárny. Někdy se k těmto zdrojům počítají i 
elektrárny na zemní plyn, neboť jejich spaliny obsahují malé procento CO2. V současné době 
však k významnějším „čistým“ producentům  elektrické energie patří jen hydroelektrárny a 
jaderné štěpné elektrárny. 

2. Jaderná energie 
Při jaderných reakcích dochází k přeměně prvků. Z hlediska jaderné energetiky jsou 

důležité takové reakce, při nichž dochází k úbytku hmoty. Tento hmotový deficit ∆m je pak 
podle známého Einsteinova vzorce E = ∆m c2  přeměněn jednak na kinetickou energii 
produktů reakce (c je rychlost světla), jednak na energii γ-záření a neutrin. 

Jaderná energie může být uvolňována buď štěpením (fission) některých těžkých jader 
(např. uranu) nebo slučováním (fussion) některých jader lehkých prvků. Energetický výtěžek 
vztažený na množství reagující hmoty může být u slučovacích reakcí až o řád vyšší než u 
reakcí štěpných. 

2.1 Štěpné reaktory 

Štěpné reaktory jsou zařízení, v nichž může probíhat samoudržující se řetězová reakce 
dělení jader některých těžkých prvků iniciovaná neutrony. Konstrukce jaderných reaktorů 
byla umožněna třemi objevy z roku 1939: 1) objevem procesu dělení jader U235 při 
bombardování neutrony, 2) objevem nových neutronů vzniklých při dělení U235 v množství, 
které převyšuje množství zachycených neutronů, 3) objevem zpožděných (∼ 10 sekund) 
neutronů (< 1 % celkového množství neutronů) vznikajících při radioaktivním rozpadu 
                                                           
1 Vývoj spotřeby energie v letech 1990 - 1994 ve všech zemích světa je možné nalézt na Internetu buď ve 

www.eia.doe.gov/emeu/world/main1.html, nebo pomocí ftp://ftp.eia.doe.gov v podknihovně 
/pub/international/ ze které je možné přetáhnout samorozbalující se file „worldbig.exe“ o velikosti 5 709 347 
bitů (rozbalitelný s parametrem -d). 
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některých produktů štěpení. Pouze díky těmto zpožděným neutronům je možné v jaderném 
reaktoru relativně jednoduše řídit řetězovou reakci štěpení. 

Z účinných průřezů štěpení izotopů U235, Pu239 a U238 v závislosti na energii 
bombardujícího neutronu plyne, že u prvých dvou probíhá štěpení s jistou rychlostí při 
libovolné energii neutronu (při tepelných energiích neutronu (∼0,025 eV) je však několik set 
krát pravděpodobnější než při rychlých neutronech s energií ∼1 MeV). Štěpení izotopu U238 (a 
také Th232) probíhá pouze při bombardování rychlými neutrony. K procesu štěpení nedochází 
při každém zachycení neutronu jádrem štěpeného prvku: na př. při zachycení tepelného 
neutronu jádrem U235 dochází v 16 případech ze sta k vytvoření izotopu U236 a tato 
pravděpodobnost je závislá na energii neutronu. Jestliže se po zachycení neutronu v jádru 
bombardovaného prvku toto jádro rozštěpí, pak dochází při štěpné reakci ke generaci 2-3 
neutronů 

 U n X Y +  n +92
235

Z
A

Z
A

X

X

Y

Y+ → + k mγ

kde zákon zachování náboje dává ZX + ZY = 92, zákon zachování nukleonů AX + AY + k = 
236 a k = 2, 3,  m = 1, 2, ..., r. 

V přírodním uranu je obsah izotopu U235 velmi malý (0.7 %). Účinný průřez pohlcení 
tepelných neutronů v U238 je ∼250 krát menší než v U235. Díky tomu je v přírodním uranu 
koeficient η (průměrný počet rodících se neutronů na 1 akt zachycení neutronu) pro tepelné 
neutrony η = 1.34 a s růstem energie neutronů klesá. Pro první reaktory byl k dispozici jen 
přírodní uran, pro nějž je podmínka samoudržující se řetězové reakce η > 1 splněna jen pro 
tepelné neutrony. Proto byly historicky první t.zv. „tepelné jaderné reaktory“. V libovolně 
velkém objemu zaplněném přírodním uranem je řetězová reakce nemožná. Při štěpení U235 se 
rodí rychlé neutrony; ty je nutné bez podstatných ztrát zpomalit na tepelné energie (na př. v 
těžké vodě, grafitu, beryliu nebo kysličníku berylia). Moderátor (zpomalovač) byl nejprve 
promíchán se štěpným materiálem a vznikl t.zv. „homogenní reaktor“. Při procesu 
zpomalování se neutrony pohlcují jádry U238, u nichž je průřez pohlcení v oblasti středních 
energií velmi velký a má rezonanční charakter. Ukázalo se, že v homogenním reaktoru je 
možné řetězovou reakci dostat jen s těžkou vodou; teprve nehomogenní rozložení paliva v 
moderátoru („heterogenní reaktor“ - viz. Obr. 1) vedlo ke značnému růstu koeficientu 

množení (multiplikačního faktoru), který 
umožnil použití grafitu jako moderátoru. V 
takovém jaderném reaktoru se uran 
rozmisťuje ve tvaru bloků resp. tyčí 
hermeticky uzavřených pláštěm z matriálu, 
který slabě pohlcuje neutrony (Al, Zr); tyto 
palivové články jsou vzájemně od sebe 
odděleny chladícím mediem a materiálem 
moderátoru. Poprvé byla samoudržující 
štěpná reakce uskutečněna 2. prosince 1942 
v USA pod vedením E. Fermiho. Pro každou 
geometrii reaktoru (rozměr aktivní zóny, 
vlastnosti moderátoru a geometrii odražeče 
neutronů, který zmenšuje nežádoucí únik 

neutronů z aktivní zóny) je nutné stanovit kritickou hmotu štěpného materiálu a kritické 
rozměry aktivní zóny, při kterých je možné ještě dostat samoudržující se řetězovou reakci. 

 

Obr. 1 Příčný řez aktivní zónou hetero-
genního experimentálního reaktoru 
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V jaderných reaktorech probíhá rychlá výměna generací neutronů. Střední doba života 
neutronů v jaderném reaktoru je 10-3 - 10-8 sec. Jestliže je počet neutronů v jednotlivých 
generacích stejný, pak se jedná o stacionární řetězovou reakci a výkon reaktoru je konstantní 
(např. v jaderném reaktoru s tepelným výkonem 1 MW probíhá přibližně 3.3x1016 
štěpení/sec). Řízení řetězové reakce se provádí zasouváním tyčí z matriálu silně absorbujícího 
neutrony (bor, kadmium a pod.) do aktivní zóny reaktoru. Pro zastavení řetězové reakce se 
používají podobné tyče havarijní ochrany, které jsou umístěny nad aktivní zónou a v případě 
nutnosti se urychleně spustí dovnitř. 

Aby reaktor mohl dlouho pracovat s plným výkonem, musí mít velkou zásobu 
reaktivity, to znamená značně nadkritický objem aktivní zóny s nadkritickým množstvím 
štěpného materiálu. Před založením je však nutné zavést do aktivní zóny kompenzující tyče (z 
analogického materiálu jako regulační tyče), které se postupně vytahují tak jak palivo zvolna 
vyhořuje a štěpné palivo se mění v produkty štěpení, které naopak neutrony absorbují. 

Dočasné změny reaktivity však nastávají u reaktorů s velkými toky Φ tepelných 
neutronů (Φ > 1013 cm-2 sec-1) i při změnách výkonu reaktoru - díky tak zvané jódové jámě. 
Produkt štěpení J 53

135  tvoří 5-6 % všech štěpných produktů a rozpadá se podle rovnice 

 J  Xe Cs53
135

 hod 54
135

9.13  hod 55
135→ →

− −

6 7.

β β

, (2) 

kde Xe54
135  zůstává v reaktoru v důsledku pohlcení neutronů na relativně nízké úrovni; 

intenzita procesu pohlcení je úměrná velikosti neutronového toku. Při zmenšení výkonu 
reaktoru se tento proces zeslabí a protože se J 53

135  dále rozpadá, množství Xe54
135  roste  a řídí se 

obyčejným zákonem radioaktivního rozpadu (čímž roste i pohlcování neutronů a klesá 
reaktivita reaktoru). Jódová jáma může způsobit, že po zastavení reaktoru jej není možno po 
několik desítek hodin znovu nastartovat. Z hlediska bezpečnosti práce jaderného reaktoru je 
důležité, aby při zvyšování výkonu reaktoru nedocházelo k rychlým kladným změnám 
reaktivity. 

Další vývoj štěpných reaktorů vedl k reaktorům na palivo s obohaceným uranem 
(izotopem U235 nebo Pu239) a k rychlým množivým reaktorům, které vyrábějí více paliva, než 
samy spotřebují. Nejznámější z nich je reaktor s uzavřeným palivovým cyklem U238 - Pu239. V 
oblasti rychlých neutronů má Pu239 největší schopnost množit neutrony (η = 2.7) a účinný 
průřez štěpení je v této oblasti energií daleko větší než u U235. Aktivní zóna rychlých 
množivých reaktorů s U238 a Pu239 není obklopena odražečem, ale zónou množení s čistým 
U238. Při tom je nutno jednak dostat co možná největší koeficient množení neutronů štěpením 
jader U238 rychlými neutrony, jednak dosáhnout toho, aby co možná největší část zbylých 
neutronů byla pohlcena jádry U238 a přeměnila je na Pu239. 

Štěpný reaktor i jeho palivo (jak čerstvé, tak „vyhořelé“) je silným zdrojem pronikavé 
radiace (neutrony, γ-záření) a při práci s nimi je nutné dbát přísných bezpečnostních opatření. 

2.2 Termojaderné reaktory 

Termojaderné reaktory budou využívat slučovacích reakcí, které jsou zdrojem energie 
hvězd, ale i vodíkové bomby. Je jich celá řada. Nejperspektivnější jsou však jen tři [3, 4] 

 D + T → He4(3.5 MeV) + n(14.1 MeV), (3) 

 D + D → T(1 MeV) + p (3 MeV), (4) 
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 D + D → He3(0.8 MeV) + n(2.5 MeV). (5) 

Syntéza (3) je z nich nejvýhodnější, protože má ze všech nejmenší zápalnou teplotu a 
nejmenší požadavky na udržení plazmatu. Nevýhodou je, že energetické neutrony, které při ní 
vznikají, způsobují indukovanou radioaktivitu a poškození materiálu stěn; rovněž tritium je 
radioaktivní (rozpadá se β-rozpadem s poločasem 13.5 roku), v přírodě se nevyskytuje a musí 
být produkováno reakcí 

 n + Li6 → He4(2.1 MeV) + T(2.7 MeV) (6) 

v lithiovém plášti reaktoru. Naštěstí izotop Li6 je hojně zastoupen (7.5 %) v přírodním lithiu, 
kterého jsou v zemské kůře vydatné zásoby. D-D reakce (4), (5) nemají žádnou ze shora 
uvedených nevýhod a jsou tedy z hlediska termojaderných reaktorů velmi perspektivní. 
Zásoby deuteria jsou prakticky nevyčerpatelné, protože 0.015 % vodíku v mořské vodě tvoří 
deuterium a lze ho snadno oddělit2. Aby tyto reakce mohly probíhat, musí se ionty nejprve k 
sobě přiblížit a překonat Coulombovu odpudivou sílu. Toho je možné dosáhnout jedině tak, 
že ionty zahřejeme3; jejich rozdělovací funkce podle rychlostí má tvar Maxwellova rozdělení 
a ionty z chvostu této rozdělovací funkce mají dost energie pro překonání coulombovské 
bariery a uskutečnění slučovacích reakcí. Proto mluvíme o termonukleární reakci. Fúzní 
výkon Pf vzniklý v objemové jednotce reakcemi D-T je 

 Pf = nD nT <σ v> W (7) 

kde nD je koncentrace deuteronů, nT je koncentrace tritonů, <σ v> je přes maxwellovské 
rozdělení vystředovaný součin účinného průřezu a rychlosti a W je energie 17.6 MeV 
uvolňující se při každé reakci. Z podmínky, že tento fúzní výkon musí kompenzovat ztráty, v 
prvém přiblížení dané jen výkonem brzdného záření (který je stejně jako Pf úměrný n2, ale na 
teplotě závisí daleko slaběji) je možné stanovit „zápalnou teplotu“; ta vychází pro reakce D-T 
asi 4 keV ( ≈ 50 milionů K) a pro reakce D-D asi    35 keV  ( ≈ 400 milionů K). Z podmínky, 
že fúzní výkon má minimálně vyrovnat výkon ohřevu Ph potřebný na dosažení a udržení 
teploty  

plazmatu  (Ph ∼  ), n je hustota plazmatu a T je teplota 

plazmatu v 

energetických jednotkách) plyne, že pro danou teplotu musí součin nτE dosáhnout jisté 
minimální hodnoty. To je známé Lawsonovo kriterium [5, 6] pro t.zv. breakeven, t.j. nulový

 zisk. Protože při reakci D-T zůstává pro ohřev plazmatu k dispozici jen asi 20 % fúzní energie 
(energie elektricky nabitých a tedy magnetickým polem zachycených jader helia - částic α), 
při dosažení Lawsonova kriteria ještě k hoření nedojde. Aby došlo k t.zv. ignition (zápalu), 
musí být hodnota nτE asi pětkrát vyšší než pro breakeven. Nyní se pro míru přiblížení k 
fúzním podmínkám častěji používá hodnota součinu nτETi (pro breakeven musí být nτETi ∼ 
0.5-1x1022 m-3 sec keV), kde Ti je iontová teplota ve středu plazmatu. Je zřejmé, že ke splnění 

                                                           
2 Deuterium se získává dvouteplotní izotopovou výměnou vody a sirovodíku H2S (metoda je založena na rozdílu 

rovnovážného rozdělení deuteria mezi vodou a H2S při různých teplotách), nízkoteplotní rektifikací (t.j. 
mnohonásobnou frakční destilací v rektifikační koloně, při níž se stoupající páry setkávají se stékajícím 
kondenzátem a obohacují se o těkavější složku) kapalného vodíku nebo vody, nebo elektrolýzou vody. 

3  Svazek deuteronů z urychlovače bombardující terčík z pevného T nebo D ztratí většinu energie ohřátím 
terčíku, ionizací a elastickými srážkami a na překonání coulombovské bariéry se už nedostává; srážející se 
svazky není možné vytvořit tak husté, aby získaná energie z termojaderné reakce byla větší než energie nutná 
k urychlení svazků. 

vnitřní energie plazmatu ∼  nT 
 doba udržení energie τE 
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fúzních podmínek se můžeme přibližovat buď tak, že budeme ohřívat relativně řídké plazma 
(n ∼ 1020 m-3) a pokusíme se ho udržet co nejdéle (několik sekund) magnetickým polem - 
tomu se říká magnetické udržení, nebo tak, že ohřejeme co nejhustší plazma (n ∼ 1031 m-3) 
natolik rychle, že posuzovaný součin bude splněn dříve, než se plazma stačí tepelnou 
rychlostí rozletět (∼ nsec) - tomu se říká inerciální udržení. 

2.2.1 Systémy s magnetickým udržením 

Tyto systémy jsou 
založeny na teorii pohybu 
nabitých částic v 
magnetickém poli (viz na př. 
[4]): dráha nabité částice v 
homogenním poli (viz Obr. 2) 
je šroubovice kolem 
magnetické siločáry (říkáme, 
že její gyrační centrum se 
pohybuje po magnetické 
siločáře); na jinou siločáru se 
gyrační centrum dostane jen 

při srážce s jinou částicí, nebo při působení kolektivních procesů. Z toho plyne, že pohyb 
nabité částice napříč magnetickým polem je velmi omezen. V nehomogenním magnetickém 
poli (Obr. 3), přichází-li částice (přesněji její gyrační centrum) po siločáře do oblasti vyššího 
magnetického pole (oblasti zhušťujících se siločar), její příčná složka rychlosti v⊥ se zvětšuje 
na úkor podélné složky v|| ve směru magnetického pole (díky zákonu zachování magnetického 
dipólového momentu částice  µ = m v⊥

2/B {je to adiabatický invariant}) až se její gyrační 
centrum nejprve zastaví a pak se začne pohybovat zpět do oblasti menších magnetických polí. 

Na tomto principu jsou založeny nejstarší t.zv. 
otevřené magnetické nádoby - magnetická 
zrcadla (otevřené proto, že částice s malou 
příčnou energií z ní mohou podél siločar 
unikat) - viz Obr.4. Únik částic zrcadly a 
nestability neizotropního plazmatu si vynutily 
další modifikace této geometrie: začala se 
stavět t.zv. tandemová zrcadla (několik 
zrcadel řazených ze sebou) s adiabatickou 
kompresí, vstřícná zrcadla a pod. 

Dalším typem magnetických nádob jsou 
t.zv. uzavřené magnetické nádoby, z nichž 
nejjednodušším typem je toroidální 
magnetická nádoba. Ani v ní však není 
magnetické udržení ideální (viz. Obr. 5). Díky 
driftu gyračního centra částic podél 
toroidálních siločar magnetického pole působí 
na částice odstředivá síla, která má směr 
velkého radiusu R a je úměrná mv||

2; svým 
působením způsobuje t.zv. drift zakřivení 
rovnoběžný s hlavní osou toru, jehož směr je 

 

Obr. 2 Dráha částice v 
homogenním 
magnetickém poli 

Obr. 3 Dráha částice v neho-
mogenním magnetic-
kém poli 

 
Obr. 4  Principielní schéma nejjednodušší 

otevřené magnetické nádoby - t.zv. 
zrcadlové nádoby 

Obr. 5 Drifty částic v jednoduché toroidální 
nádobě 
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závislý na znaménku náboje částice. Kromě 
toho magnetické pole v toru není 
homogenní - klesá podél velkého radiusu 
jako 1/R; tento gradient magnetického pole 
způsobuje t.zv. grad-B drift, který je úměrný 
mv⊥

2/2, je také rovnoběžný s hlavní osou 
toru a má směr stejně závislý na znaménku 
náboje jako drift zakřivení. Ve svém 
důsledku oba drifty způsobují separaci 
náboje. Tím se vytváří axiální elektrické 

pole způsobující E x B drift nezávislý na znaménku náboje, jehož působením jak ionty, tak 
elektrony spolu utíkají podél velkého radiusu ve směru od osy toru. Aby k tomuto jevu 

nedošlo, musí mít toroidální systém 
zkroucené siločáry, jak je ukázáno na     
Obr. 6.  

Tyto siločáry jednak vedou nabité 
částice z oblastí silnějšího magnetického 
pole do oblastí slabšího magnetického pole 
a naopak (t.j. na různé hodnoty velkého 
radiusu), jednak je vedou z oblastí nad 
vodorovnou rovinou symetrie toru do 
oblastí pod ní, čímž zkratují elektrické pole, 
které vzniká působením driftu zakřivení a 
grad-B driftu. Rovněž stojí za povšimnutí, 
že siločáry vedou částice driftující v oblasti 
nad vodorovnou rovinou symetrie toru např. 

nahoru (tzn. ven z plazmatu) do oblasti pod tuto rovinu, kde driftují také nahoru, ale tentokrát 
do centra plazmatu. Úhel pootočení siločáry po jednom proběhnutí torusem ι se nazývá 
rotační transformací, je zpravidla menší než 2π a pokud možno není jednoduchým 

racionálním zlomkem 2π, 
aby se siločáry ani po 
několika obězích v sebe 
neuzavíraly. Jsou různé 
způsoby, jak dosáhnout v 
toridální geometrii 
zkroucení siločar - jednou 
z nich je elektrický proud 
plazmatem. Zařízení, které 
je na tomto principu 
založeno se nazývá 
tokamak (zkratka ruského 
„toroidalnaja kamera s 
magnitnymi katuškami“). 
Proud plazmatem se 

indukuje 
transformátorem, jehož 

sekundárním vinutím je plazma v toroidální komoře. Tento proud nejen plazma zahřívá 

Obr. 6 Zkroucení siločar v toroidální nádo-
bě  

Obr. 7 Střižné magnetické pole v torusu 

Obr. 8 Princip tokamaku 
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Jouleovým teplem, ale i vytváří poloidální magnetické pole, které v superpozici s 
magnetickým polem toroidálních cívek dává požadované zkroucené siločáry, které navíc mají 
střih (ve středu toroidální komory {kde je malý poloměr roven nule} je zkroucení nula a se 
zvětšujícím se malým poloměrem zkroucení roste až k hranici plazmatu (viz. Obr. 7). 
Nicméně poloidální pole proudu je opět na vnitřní straně toru silnější než na vnější a výsledný 
nesymetrický tlak magnetického pole má tendenci zvětšovat velký poloměr plazmatu. Tuto 
sílu kompenzují další cívky poloidálního pole, které má takový směr, že síla j x B tlačí 
plazma k hlavní ose toru. Princip tokamaku je na Obr. 8. První tokamak byl sestrojen v 
bývalém SSSR z podnětu akad. Arcimoviče koncem 50. let. 

Na základě výsledků předcházejících generací tokamaků se ve světě přistoupilo 
začátkem 80. let ke stavbě pěti velkých zařízení: TFTR (zkratka „Tokamak Fusion Test 
Reactor“) - USA,  JET (zkratka „Joint European Torus“) - patřící Evropskému společenství a 
stojící v Anglii, JT-60 (zkratka „Japanese Tokamak“) - Japonsko, TORE SUPRA - Francie a 
T-15 - Rusko s cílem demonstrovat breakeven (viz. Tabulka 3). Potvrdily se zákony 
podobnosti pro induktivně ohřívané plazma a podařilo se zvýšit hodnotu fúzního součinu o 
více než řád a dosáhnout nτETi ∼ 2x1020 m-3 sec keV.  

Tabulka 3 

Parametry některých velkých Tokamaků 

Název 
zařízen

í 

Země Velký 
poloměr 

[m] 

Malé 
rozměry 
a/b [m] 

Magnetick
é pole na 
ose [T] 

Proud 
plazmatem 

[MA] 

Doba 
udržení 
energie 

[s]  

Hustota 
plazmatu 

[m-3] 

Teploty 
plazmatu 

Te/Ti 

[keV] 

JET UK 2.96 1.25/2.10 3.5 7  >1.5 2x1020 15/23 

TFTR USA 2.48 0.85 5.2 2.5  0.5 4x1020 8.5/32 

JT-60 Japonsk
o 

3 0.95 4.8 3.2  0.1-0.5 1.2x1020 6/11 

T-15 Rusko 2.43 0.7 3.5 1.4  0.9 1-
2x1020 

10/10 

TORE-
SUPR
A 

Francie 2.36 0.8 4.5 1.7  0.4 1x1020 1-5 



 

 

39

Jak bylo očekáváno podle teorie, účinnost ohmického ohřevu s růstem teploty plazmatu 
výrazně klesala (jako T3/2) a proto nebylo možné breakeven dosáhnout. Proto začaly být 
budovány zdroje dodatečného ohřevu, převyšující svým výkonem mnohdy až o řád ohřev 
ohmický. Byly to jednak zdroje neutrálních atomů paliva urychleného na energie 40 až 200 
keV; tyto atomy jsou po injekci do plazmatu ionizovány, zachyceny a srážkami mu předávají 
svou energii. Jednak to byly zdroje vysokofrekvenční energie, která je vyvázána do plazmatu 
vhodným anténním systémem; musí být buzena vlna, která do plazmatu proniká a interakcí 
mu předává svoji energii (nejčastěji to jsou cyklotronní frekvence elektronů nebo iontů a t.zv. 
dolně hybridní frekvence). 

Po aplikaci těchto velkých dodatečných ohřevů Ph’  v polovině 80. let se však ukázalo, 
že doba udržení klesá; fúzní součin zůstával v této fázi výzkumu přes veškerou snahu 
konstantní. Nová naděje se dostavila s objevením t.zv. H-módů (high energy confinement 
mode, oproti t.zv. L-módům , low energy confinement mode) charakterizovaných dva- až tři- 
krát delší dobou τE. Ani tentokrát však nebylo vyhráno: H-módy jsou nestabilní a po určité 
době (v okamžiku, kdy energie plazmatu ještě lineárně roste) končí radiačním kolapsem 
způsobeným zvýšeným přítokem nečistot do plazmatu. K omezení tohoto přítoku je zapotřebí 
jednak zabránit interakci plazmatu se stěnou, jednak veškeré vnitřní části vakuové komory 
vystavené působení plazmatu konstruovat z lehkých prvků (nejprve to byl uhlík, nyní se 
používá berylium), které mají menší radiační ztráty. Dále je zapotřebí z plazmatu účinně 
odvádět nečistoty; za tím účelem jsou do komory tokamaků nově zaváděny další magnetické 
struktury, které vytvářejí t.zv. divertory (viz Obr.9). S těmito úpravami bylo na tokamaku JET 
dosaženo hodnoty fúzního součinu nτETi ∼ 8x1020 m-3 sec keV a tedy těsně pod breakeven 
(viz Obr. 10). Pod dojmem těchto úspěchů byly 9. listopadu 1991 na tokamaku JET 
provedeny dva zkušební výstřely se směsí s 11 % tritia. Pro experiment byl vybrán 
nejstabilnější scénář výboje, který si nekladl za cíl dosažení rekordních parametrů. Ve 
srovnání s kontrolními výstřely s čistým deuteriem bylo přesto dosaženo značného zvýšení 

fúzního výkonu na téměř 2 MW. O několik měsíců 
později byl podobný experiment s tritiem zopakován (s 
podobnými výsledky) i na tokamaku TFTR. Dalším 
technickým zlepšením na tokamaku JET uskutečněným v 
poslední době je t.zv. čerpaný divertor s magnetickým 
rozmítáním nejvíce tepelně zatížených míst po deskách 
divertoru. Fyzikální výzkum se zabývá především 
takzvanými ELMy (= edge localized mode), které při 
sporadickém výskytu „čistí“ plazma, ale při masivnějším 
výskytu vedou k disrupcím. 

 

Obr. 9 Řez komorou tokamaku s diverto- 
rem s vyznačenými magnetickými 
povrchy 
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Cesta ke stavbě 
průmyslové termojaderné 
elektrárny (její schéma je na 
Obr. 11) bude trvat zřejmě ještě 
několik desetiletí. Kromě 
některých fyzikálních otázek 
bude nutné vyřešit řadu 
technických problémů, 
vyplývajících z principiálního 
nedostatku tokamaků jako 
impulsních zařízení i z 
nedostatečné připravenosti 
techniky a technologie (nutnost 
nových materiálů s menší 
sekundární radioaktivitou a 
materiálů s větší odolností proti 
tepelným rázům a extrémnímu 
přetížení, kryogenních systémů 
nebývalého výkonu atd.). Tyto 
problémy nevyřeší žádný stát 
sám; i v minulosti docházelo ke 

koordinaci výzkumu a nyní (od r. 1988) se připravuje pod záštitou Mezinárodní agentury pro 
atomovou energii nový projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), 
který by měl mít projektovaný tepelný výkon 1000 MW a který by měl být v provozu asi 15 
let. 

Tokamakový výzkum je pravděpodobně nejlépe celosvětově organizovaným fyzikálním 
výzkumem. Podílí se na něm stovky laboratoří z mnoha zemí, včetně rozvojových. Také 
česká republika je do něho zapojena a to již více než 30 let prostřednictvím Ústavu fyziky 
plazmatu AV ČR. Některé práce teoretických fyziků tohoto ústavu se staly součástí 
oficiálních materiálů projektu ITER. V ústavu existuje rovněž malý tokamak CASTOR4 a 
experimentální fyzici se pracemi na tomto zařízení zapojili do velmi aktuálního výzkumu 
anomálního transportu v tokamacích. I práce na podobných malých zařízeních jsou 
celosvětově velmi úzce koordinovány a to Asociací uživatelů malých tokamaků, existující 
rovněž pod záštitou Mezinárodní agentury atomové energie. V poslední době se k projektu 

                                                           
4  Vedoucím vědeckého oddělení Tokamaku je Ing. F. Žáček, CSc, Ústav fyziky plazmatu AV ČR, Za 

Slovankou 3, P.O.Box 17, 182 00  Praha 8, telefon 6605 3941, E-mail zacek@ipp.cas.cz, jeho zástupcem je 
RNDr. Jan Stöckel na stejné adrese, telefon 6605 3944, E-mail stockel@ipp.cas.cz 

Obr. 10 Fúzní součin nτETi jako funkce 
centrální iontové teploty pro 
nejrůznější světové tokamaky 

 
Obr. 11 Schematické zobrazení fúzního termojaderného reaktoru 
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ITER připojil i Ústav jaderného výzkumu v Řeži výzkumem možnosti užití slitiny Li17Pb83 za 
účelem plození tritia v blanketu reaktoru. 

2.2.2 Systémy s inerciálním udržením 

V případě inerciálního udržení [7, 8] je nutné dodat energii do plazmatu dříve, než se 
rozletí a zároveň je třeba, pokud plazma ještě drží pohromadě, dosáhnout předepsané hodnoty 
fúzního součinu. Dodavatelem energie (driver) mohou být buď lasery, svazky lehkých iontů 
nebo svazky těžkých iontů. Terčem (kapslí) je obecně sférická skořápka naplněná plynem o 
nízkém tlaku (≤ 1.0 mg/cm-3) - viz Obr. 12; skořápka má dvě vrstvy: vnější - ablátor a vnitřní 
ze zmrazené nebo kapalné D-T směsi, která tvoří hlavní palivo. Energie z driveru je rychle 
předána do ablátoru, který se ohřeje a expanduje směrem ven, zbytek skořápky je podle 
zákona akce a reakce hnán dovnitř a stlačován až do tlaků ∼ 200 Gbar; přesto i ve finální fázi 

je možno rozlišit dvě různé oblasti - střední horkou tečku, 
která obsahuje ∼ 2-5 % paliva a ve které slučování začíná 
a hustou oblast hlavního paliva, do které se fúze potom 
rozhoří a která je zodpovědná za celkový zisk. Účinnost 

procesu klade přísné požadavky jak na 
driver, tak na homogenitu a časovou historii 
ozáření, tak na symetrii terče a 
hydrodynamiku imploze.  

Tento scénář je výsledkem dlouhé řady pokusů. 
Prvé experimenty byly prováděny s neodymovými 
(vlnová délka λ = 1.06 µm) a CO2 lasery (λ = 10.6 µm); 
při t.zv. direct drive (přímém ozáření) laserové záření 
terčík odpařuje, vytváří u jeho povrchu husté plazma a v 

tomto plazmatu může pronikat jen k tzv. kritické ploše (tj. k ploše, na níž je taková (kritická) 
hustota, že se plazmová frekvence ωpe rovná frekvenci laseru ωo). Tato skutečnost prakticky 
diskvalifikovala CO2 lasery, protože pro jejich vlnovou délku leží kritická plocha velmi 
blízko povrchu plazmatu; za účelem posunutí kritické plochy co nejblíže k rozhraní plazma - 
pevná fáze se však i záření neodymových laserů často konvertuje nelineárními optickými 
krystaly KDP (KH2PO4 - kalium dihydrofosfit) nebo DKDP (KD2PO4 - deuterizovaný kalium 
dihydrofosfit) do jejich druhé nebo třetí harmonické frekvence. Jinou nadějnou alternativou 
jsou UV excimerové lasery, jejichž kritická plocha leží prakticky u povrchu pevné fáze. 
Rovněž komprese plných terčíků selhala: terč se měl komprimovat silou reaktivní k ablaci a 
teprve po stlačení jej měly elektrony ohřát tepelnou vodivostí do zápalných teplot; ukázalo se 
však, že stlačovaný materiál předbíhá rázová vlna, která palivo uvnitř terče předehřeje a 
zabrání účinné kompresi. Vymýšlel se puls vhodného tvaru, který začíná jen velmi zvolna a 
většina energie přijde až těsně před koncem pulsu. Tvarování pulsu však bylo velmi obtížné; 
naštěstí se ukázalo, že stačí délku pulsu prodloužit ze subnanosekund na několik nanosekund 
a vznikající rázové vlny značně zeslábnou. Komprese samotná je velmi citlivá jak na symetrii 
terče (povolené nesymetrie se pohybují kolem 1 % poloměru), tak na homogenitu ozáření (∼ 
2-3 %); když už bylo těchto hodnot dosaženo, ukázalo se, že koherence záření způsobuje na 
povrchu nežádoucí interferenční jevy; tento efekt byl odstraněn zařazením t.zv. „random 
phase plate“ (t.j. desky, jejíž různé části způsobují náhodný posuv fáze) před fokusující 
objektivy. Velmi moderním trendem je zvýšení počtu svazků laseru.  

Obr. 12 Schéma inerciální fúze s přímým 
ozářením terče 

Obr. 13 Schema inerciální fúze s nepřímým 
ozářením (indirect drive) 
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Pro tyto problémy jak s vlnovou délkou driveru, tak s homogenitou ozáření byl (od r. 
1972, v USA od r. 1976) paralelně rozvíjen t.zv. indirect drive - viz Obr. 13. V tomto 
schématu je energie driveru (laseru nebo iontových svazků) přivedena do dutiny 
(„hohlraum“), která je uvnitř pokryta materiálem s vysokým Z a ve které je uprostřed umístěn 

terčík s termojaderným palivem. 
Materiál tohoto pokrytí je 
driverem ohřát a emituje 
rentgenovo záření (s účinností 
70-80 %), které způsobí implozi 
terče. I v tomto případě se však 
musí provádět různé úpravy 
geometrie dutiny pro 
homogenizaci ozáření terče. V 
současné době se zdá, že indirect 
drive je úspěšnější než direct 
drive. Tento závěr podporuje i 
výsledek spojeného experimentu 
„H/C“ na Nevadské atomové 

střelnici (v LLNL nazvaného Halite a v Los Alamos nazvaného Centurion) s indirect drive 
pumpovaným podzemním atomovým výbuchem; při něm byla demonstrována fúze s 
inerciálním udržením a byly tak vyvráceny veškeré pochybnosti o možnosti dosažení 
vysokých zisků tímto způsobem. 

Pro inerciální fúzi jsou klíčovým prvkem drivery. Charakteristiky největších laserů jsou 
uvedeny v Tabulce 4. Americký Nd systém Nova v LLNL (Lawrence Livermore National 
Laboratory) je v současné době největší laserový systém na světě. Pracuje s 10 svazky, které 
mohou dodat na terč 120 kJ v základní harmonické  (konverze do 3. harmonické má účinnost 
70 %) v pulsu délky 2-5 nsec. Nova Upgrade bude mít v každém z 288 svazků 
několikaprůchodové zesilovače a novou obří Pockelsovu celu s monokrystalem DKDP ∅ 30 
cm (která bude řídit výstup pulsu ze svazku) a bude schopna dodat na terč 1-2 MJ v 3-5 ns 
pulsu. To by mělo stačit pro překročení breakeven i s 30 % rezervou. Japonský Nd systém 
GEKKO XII na Osacké Universitě má 12 svazků a může dodat na terč 10 kJ v 2. nebo 3. 
harmonické za 1 nsec a je rekordním laserem v produkci neutronů (1013 za výstřel); při 
kompresi bylo dosaženo až 600 násobku hustoty pevné fáze. Americký menší Nd systém 
Omega v LLE (Laboratory for Laser Energetics) na universitě v Rochestru má 24 svazků 
schopných dodat na terč 2-3 kJ v 3. harmonické v 0.6 nsec pulsu. Omega Upgrade má 60 
svazků a energii přes 40 kJ s různými tvary pulsu. Americká Naval Research Laboratory 
(NRL) konstruuje KrF laser nazvaný NIKE, který má dodat 2-3 kJ v 3-4 nsec pulsu. Sovětský 
Nd systém Delfín ve FIAN (Fizičeskij Institut Akaděmii Nauk) Moskva s 216 kanály o 
plánovaném výkonu 10 kJ nikdy nebyl (díky problémům se synchronizací a s robotizací) 
uveden plně do provozu; proto největším sovětským Nd systémem zůstal Progres v St. 
Peterburgu. Největší sovětský laserový systém (jódový fotodisociační laser, λ = 1.315 µm) 
Iskra 5 v VNIIEF Arzamas-16 má v 12 svazcích výkon 30 kJ a puls je možné zkrátit až na 
100 psec;  může tedy dodat  v současné době  největší výkon  na terč.  Parciální  problémy  
fúze  s 
 

Tabulka 4 

Parametry některých velkých laserů 
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Název zařízení Země Aktivní 
medium 

Počet 
svazků 

Výstupní 
energie 

[kJ] 

Délka 
pulsu 
[ns] 

Vlnová 
délka 
[µm] 

Poznámka 

NOVA USA Nd sklo 10 120 
80 
70 

 2-5 1.053 
0.527 
0.351 

nyní největší laserový 
systém 

NOVA 
UPGRADE 

  288 1000-
2000 

 3-5  plán 

OMEGA USA Nd sklo 24 4  0.1-1  proměnný tvar pulsu 
OMEGA 

UPGRADE 
  60 40   plán 

proměnný tvar pulsu 
NIKE USA KrF 48  3-5  1 0.250  
GEKKO XII Japonsko Nd sklo 12 30 

10 
10 

 1 1.053 
0.527 
0.351 

největší produkce 
neutronů (1013 za 
výstřel) 

Progres Rusko Nd sklo    1.053  
Iskra-5 Rusko jódový 

fotodisoc 
12 30 0.1 1.315 největší výkon 

inerciálním udržením se řeší ve Fyzikálním ústavu AV ČR na jódovém systému PERUN (1 
svazek, 50 J, 300 psec)5 a na Nd systému na Katedře fyzikální elektroniky FJFI ČVUT 
Praha6. 

Alternativním driverem pro fúzi s inerciálním udržením jsou svazky lehkých a těžkých 
iontů. Energie svazků lehkých iontů se v terči absorbuje klasickým srážkovým mechanizmem, 
nevznikají rychlé elektrony, ani tvrdé rentgenovo záření a nedochází ke ztrátám odrazem jako 
u laserového záření, ale problémem zůstává transport a fokusovatelnost svazku. Na rozdíl od 
laserového záření ionty pronikají do určité hloubky pevného terče a maximum energie je 
absorbováno na konci jejich doběhu. Proto se pro tento druh driveru počítá s terči, které 
budou mít vnější slupku z těžkého materiálu (tamper); při průchodu skrz ni ztratí ionty jen 
malý zlomek energie, ale tento studený hustý materiál zbrzdí rozlet horkého lehkého 
materiálu a zvýší tak hydrodynamickou účinnost interakce. Největším experimentem s 
lehkými ionty je PBFA II  v Sandia National Laboratories (USA) dodávající 100 kJ Li iontů s 
výkonovou hustotou na terči 1-2 TW/cm2. Svazky těžkých iontů s energií 10 GeV mají 
optimální doběh pro fúzi s inerciálním udržením, dobře se transportují i fokusují, ale obtížně 
se dosahují větší proudové hustoty. Nevýhodou je jejich vysoká cena. Experimentální práce 
se v Lawrence Berkeley Laboratory, USA, soustředí na vývoj indukčních urychlovačů. 

3. Závěr 

Rozvoj energetiky se díky hrozícímu skleníkovému efektu musí orientovat na 
ekologicky nejméně závadné zdroje. Z fosilních paliv je to zemní plyn. Názory na rozvoj 
štěpných reaktorů se různí: i když je u moderních reaktorů odhadnuta [9] pravděpodobnost 
velké havárie jako 1/(106 reaktor rok) nebo 1 % na 1000 reaktorů a desetiletí, i když 
pravděpodobnost přírodní katastrofy nebo útoku teroristů na reaktor je rovněž zanedbatelná a 
konečně i když otázka jaderných odpadů bude vyřešena, přesto - díky nedozírným následkům 
havárie štěpného reaktoru - by rozvoj těchto reaktorů měl být brán jako dočasné řešení. 

                                                           
5 Vedoucím vědeckého oddělení Jódového laseru je RNDr. K. Rohlena, CSc, Fyzikální ústav AV ČR, Na 

Slovance 2, 180 40  Praha 8, telefon 6605 2792 
6 Zodpovědným pracovníkem Nd-systému je Ing. L. Pína, CSc., Katedra fyzikální elektroniky FJFI ČVUT, V 

Holešovičkách 2, 180 00  Praha 8, E-mail pina@troja.fjfi.cvut.cz 
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Realizace fúzních elektráren se stále oddaluje. Při výzkumu řízené fúze dosáhlo magnetické 
udržení již značných úspěchů, ale v současné době jsou ekonomové (a politici) unaveni stále 
vzdáleným termínem realizace termojaderné elektrárny, investice se zmenšují (hlavně v USA, 
kde se zavírá řada velkých a středních zařízení) a výzkum se - s vyjímkou Japonska - v této 
oblasti zpomaluje. Přesto příznivci spoléhají na nový mezinárodní projekt tokamaku ITER, 
který by měl fúzi s kladným energetickým výtěžkem demonstrovat. Výzkum inerciálního 
udržení má kromě termojaderného reaktoru ještě řadu dalších aplikací - slouží jako model 
vodíkové bomby, jako pulsní bodový zdroj neutronů a dalších druhů záření (pro vývoj 
materiálů pro první stěnu termojaderných reaktorů) a na těchto zařízeních byl také poprvé 
demonstrován rentgenový laser, který se dále používá pro mikroskopii a holografii živých 
biologických objektů, pro rentgenovou litografii v mikroelektronice a pod. Proto se v této 
oblasti očekává další pokrok, který také vyústí v demonstraci termojaderného slučování s 
kladným energetickým výtěžkem. 
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Úvod 
 Nauka o velkých molekulách – makromolekulách – je multidisciplinární 
obor zabývající se studiem vzniku, struktury a vlastností makromolekul a látek 
z makromolekul složených. Vznik makromolekul se řídí zákonitostmi organické 
chemie u makromolekul syntetických a zákonitostmi biochemie u makromolekul 
přírodních. Struktura makromolekul, její změny, metody jejího studia a vlastnosti 
makromolekulárních soustav se řídí zákonitostmi fyzikální chemie, fyziky a 
nauky o materiálech. 
 Multidisciplinární povaha nauky o makromolekulách a polymerech je 
dobře vystižena anglickými termíny macromolecular science nebo polymer 
science. Český překlad těchto termínů, makromolekulární nebo polymerní věda, 
zní poněkud exaltovaně, a proto se nejčastěji používá ne zcela korektního 
termínu makromolekulární chemie s tím, že se rozumí, že tento vědní obor 
zahrnuje i velmi podstatné příspěvky dalších disciplin. 
 Makromolekulární chemie je oborem poměrně mladým. Prošla bouřlivým 
vývojem v padesátých a šedesátých létech. V současné době se vyvíjí 
obdobným tempem jako klasické chemické discipliny, např. chemie 
anorganická, organická, fyzikální a analytická, přičemž rostoucího významu 
nabývají její interakce s biologií a medicínou na straně jedné a fyzikou na straně 
druhé. 
 
 

Makromolekuly a polymery 
 Makromolekuly, tj. velké molekuly, jsou molekuly, o velké až velmi velké 
relativní molekulové hmotnosti. Molekuly běžných nízkomolekulárních látek, 
jako např. vody – H2O, kyslíku – O2, oxidu uhličitého – CO2, toluenu – C6H5CH3 
apod., mají relativní molekulové hmotnosti několika desítek až stovek, kdežto 
makromolekuly mají hmotnosti stokrát až milionkrát vyšší. Vysoká molekulová 
hmotnost a jí odpovídající strukturní složitost makromolekul je příčinou jejich 
specifických vlastností. 
 Tak např. molekula polyetylénu, jedné z nejběžnějších umělých hmot, 
jejíž malou část popisuje strukturní vzorec 
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H H H HH
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obsahuje desetitisíce až statisíce atomů uhlíku a její relativní molekulové 
hmotnosti jsou řádově statisíce až miliony. 
 Uvedený vzorec malé části molekuly polyetylénu naznačuje, že makro-
molekuly mají podobu dlouhých řetězců. Tyto řetězce jsou lineární nebo 
větvené. 
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 Pojmem polymer označujeme 
látku skládající se z makromolekul 
téhož typu. Polyetylén je tedy látka 
složená z velkého počtu 
makromolekul polyetylénu. Hranice 
mezi nízkomolekulární látkou a 
polymerem není ostrá. O polymeru 
hovoříme tehdy, jestliže zvětšení 
nebo zmenšení jednotlivých makro-
molekul o několik málo základních 
strukturních jednotek, tj. v případě 
polyetylénu o několik skupin –CH2–, 
nezmění pozorovatelně jeho 

vlastnosti. 
 Přechodem mezi nízkomolekulárními látkami a polymery jsou tzv. 
oligomery. Oligomerní molekuly obsahují několik až několik desítek základních 
strukturních jednotek, tj. u polyetylénu skupin –CH2–. U oligomeru změna počtu 
strukturních jednotek v jeho jednotlivých molekulách vede k pozorovatelné 
změně některých jeho vlastností. 
 Reakce, jimiž vznikají makromolekuly z malých molekul nízko-
molekulárních látek (viz dále), podléhají – vzhledem ke své složitosti – 
statistickým zákonitostem.  To má za následek, že každý polymer obsahuje 
makromolekuly o různých délkách řetězce a tedy o různých molekulových 
hmotnostech. Zastoupení (distribuce) makromolekul o různých molekulových 
hmotnostech v polymeru se popisuje tzv. distribuční funkcí molekulových 
hmotností. Distribuce molekulových hmotností ovlivňuje vlastnosti polymeru, a 
proto je její znalost jeho důležitou charakteristikou. 
 Vzhledem k velikosti makromolekul a s tím spojené složitosti jejich 
struktury ve srovnání s molekulami nízkomolekulárních látek jsou metody studia 
struktury polymerů a popis této struktury složitější a většinou méně přesné než 
u nízkomolekulárních látek. Polymery musíme obvykle popisovat průměrnými 
hodnotami jejich charakteristických veličin. 
 Polymery se podle způsobu svého vzniku dělí na dvě základní skupiny, a 
to polymery přírodní či biopolymery a polymery syntetické. Nejdůležitějšími 
druhy biopolymerů jsou celulóza – základní materiál rostlinných těl, bílkoviny – 
základní materiál výstavby živočišných těl a nukleové kyseliny – nosiče 
genetické informace. Syntetické polymery jsou moderní materiály obklopující 
nás v každodenním životě. Mezi nejběžnější syntetické polymery patří: 
polyetylén – s hlavním použitím jako konstrukční materiál a materiál pro výrobu 
fólií; polystyren – konstrukční, obalový, izolační materiál; polyvinylchlorid (PVC) 
– konstrukční materiál, materiál pro podlahové krytiny; polymetylmetakrylát – 
konstrukční materiál, bezpečnostní sklo;  polyamidy (nylon, silon) – strojové 
součásti, vlákna; polyetylentereftalát – vlákna, fólie, lahve. 
 V dalším se budeme zabývat převážně polymery syntetickými, neboť 
jejich vznik, struktura a funkce jsou v porovnání s biopolymery jednodušší a 
autor této stati se věnuje převážně studiu této skupiny látek.   
 

 

Větvená makromolekula 
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Syntetické polymery 
 Syntetické polymery se připravují z nízkomolekulárních látek schopných 
reakcí zvanou polymerizace vytvářet makromolekuly. Látkám, které slouží 
k přípravě polymerů, se říká monomery. Základní schéma přípravy syntetických 
polymerů tedy je: 

monomer 
polymerizace

polymer 

 Popíšeme dva základní a relativně jednoduché typy polymerizačních 
reakcí, a to radikálovou polymerizaci a polykondenzaci. 
 Schopnost monomerů radikálově polymerizovat je podmíněna nejčastěji 
přítomností dvojné vazby mezi dvěma sousedními uhlíkovými atomy. Každá z 
těchto vazeb je tvořena dvěma elektrony sdílenými oběma uhlíkovými atomy. 
Působením látek zvaných iniciátory se jedna z vazeb – obrazně řečeno – 
rozpojí tak, že jeden z jejích elektronů vytvoří vazbu s molekulou iniciátoru a 
druhý elektron zůstane dočasně volný. Struktury obsahující nepárové elektrony 
se nazývají volné radikály nebo pouze radikály, odtud termín radikálová 
polymerizace. Radikál vzniklý reakcí molekuly iniciátoru s molekulou monomeru 
má schopnost rozpojit jednu ze dvou vazeb dvojné vazby další monomerní 
molekuly a tím ji k sobě připojit za vzniku radikálu obsahujícího již dvě 
monomerní jednotky. Tato adiční reakce se opakuje několik set až několik 
tisíckrát a tak se z velkého počtu molekul monomeru vytvoří molekula polymeru. 
 Schématicky můžeme znázornit proces radikálové polymerizace takto: 

I
iniciátor

C C

monomer

+ I C C .

nepárový elektron

+ CC

monomer

monomer

CCI C C . polymer
atd.

 

 Pro ilustraci uvádíme struktury tří jednoduchých, avšak průmyslově 
mimořádně významných monomerů a z nich vznikajících polymerů: 
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 Název vinylchlorid vznikl kombinací názvu skupiny –CH=CH2, vinylu, a 
názvu solí s chloridovým aniontem, chloridu. Název není zcela korektní, protože 
vazba mezi vinylem a chlorem není iontová ale kovalentní, takže vinylchlorid 
není solí. 
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 Molekula styrenu je složena z vinylové skupiny –CH=CH2 a benzenového 
jádra –C6H5, alternativní název styrenu by tedy mohl být vinylbenzen. 
 Uvedené tři polymery jsou, pokud jde o objem, základními výrobky 
obrovského průmyslu syntetických polymerů, jehož roční produkce ve světě 
dosahuje desítek milionů tun. 
 Kondenzací se v organické chemii nazývají reakce, kdy sloučením dvou 
organických molekul vznikne molekula větší a odštěpí se nějaká malá molekula, 
velmi často molekula vody. Tak např. karboxylová kyselina (charakteristická 
skupina –COOH) reaguje s alkoholem (charakteristická skupina –OH) za vzniku 
esteru a odštěpení molekuly vody. 

   CH3CO              OC2H5   = CH3COOC2H5   +   H2O 

 Chceme-li principu kondenzace využít k přípravě makromolekul, je třeba 
vycházet z monomeru nebo více monomerů, jehož nebo jejichž každá molekula 
obsahuje dvě nebo více funkčních skupin schopných kondenzace. Tak např. 

OH + H 

kyselina 
octová 

etyl- 
alkohol 

octan etylnatý  voda 
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jsou vhodnými monomery pro polykondenzaci hydroxykyseliny, obecný vzorec 
HORCOOH, jejichž každá molekula obsahuje jak skupinu karboxylovou tak i 
skupinu hydroxylovou. Mnohonásobně opakovanou kondenzační reakcí, 
polykondenzací, pak vznikne makromolekula polyesteru 

–R–COO–R–COO–R–COO–R– 

 Polyestery lze připravit i tak, že vyjdeme ze dvou druhů monomerů a to 
dikarboxylové kyseliny, obecný vzorec HOOCR1COOH, a dvojsytného alkoholu, 
diolu, obecný vzorec HOR2OH. Polykondenzací těchto dvou monomerů pak 
vznikne polyester poněkud odlišné struktury 

–R1–CO–OR2O–OCR1CO–OR2O–OCR1CO–. 

 Vedle radikálové polymerizace a polykondenzace existuje řada dalších, 
prakticky velmi významných polymerizačních mechanismů, jimiž není možné se 
zde zabývat. Rovněž počet monomerů a jim odpovídajících polymerů je velmi 
velký –prakticky neomezený. Průmyslově se však vyrábí pouze nepatrný 
zlomek z celkového počtu v literatuře popsaných polymerů. 
 
 

Vlastnosti polymerů 
 Monomery jsou nízkomolekulární látky, většinou skupenství kapalného 
nebo plynného. Mají malou soudržnost, nezachovávají tvar a plyny ani objem. 
Naproti tomu z nich vzniklé polymery mají díky řetězovité struktuře svých 
molekul vysokou soudržnost, jež je jednou z příčin jejich jedinečných vlastností. 
 Lineární, tj. nevětvená, makromolekula zaujímá, jsouc izolována od 
ostatních makromolekul např. ve zředěném roztoku, tvar čili konformaci 
statistického či nahodilého klubka, jež díky otáčivosti částí řetězce kolem 
jednoduchých vazeb tvořících páteř řetězce mění neustále rychle svůj tvar. 

 Polymer je pak souborem ohromného 
množství vzájemně propletených makromole-
kulárních klubek, jejichž pohyblivost je 
samozřejmě menší než pohyblivost izolované 
makromolekuly, avšak přesto mohou jednotlivé 
makromolekuly v polymeru měnit svou konfor-
maci i vzájemné polohy. 
 Působíme-li na polymerní těleso tahem, 
prodloužíme je ve směru působící síly. Část 
tohoto prodloužení je trvalá, protože síla 
způsobila vzájemné posunutí celých 
makromolekul. To je deformace plastická. 
Druhá část prodloužení je vratná a těleso se 
zkrátí, přestane-li síla působit. Zde mluvíme o 
deformaci elastické. Elastická deformace je 

vyvolána tím, že působením síly se konformace jednotlivých molekul změní tak, 
že se jejich klubkovitý tvar protáhne ve směru síly. Tento protažený tvar je však 
energeticky nevýhodný a, přestane-li síla působit, makromolekuly se navracejí 
do svého rovnovážného neprotaženého tvaru. 

 
Nahodilé klubko 
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 Snížení plastické části deformace lze docílit tím, že mezi jednotlivými 
makromolekulami vytvoříme vazby, buď pevné vazby chemické nebo – 
zpravidla méně pevné – vazby fyzikální. Tím vznikne v polymeru nekonečná 
trojrozměrná síť, která brání trvalé změně vzájemných poloh jednotlivých 
makromolekulárních řetězců. 
 Mnohé aplikace polymerů vyžadují, aby materiál byl zesíťovaný. Jedním 
z průmyslově nejvýznamnějších síťovacích procesů je vulkanizace kaučuku, 
např. při výrobě pneumatik. 
 Struktura makromolekul a polymerů, v předchozím schematicky 
načrtnutá, je příčinou vynikajících materiálových vlastností polymerů. Zvláště 
cenné vlastnosti při použití polymerů jako konstrukčních materiálů jsou dobrá 
pevnost a pružnost při poměrně nízké hmotnosti. Zatímco hustota kovových 
materiálů je typicky 8-10 g/cm3, hustota polymerů se pohybuje kolem pouhého 
1 g/cm3. 
 Požadavky na optimalizaci vlastností polymerů pro různá použití se 
stupňují a současně se i rozšiřuje spektrum použití polymerů pro velmi 
specifické účely. Vyhovět těmto požadavkům lze jedním ze tří způsobů. 
 První možnost spočívá v přípravě nového typu monomeru, jenž 
polymerizací poskytne materiál požadovaných vlastností. Tato cesta je 
zpravidla drahá a používá se jí tam, kde náklady nerozhodují jako např. 
v kosmické technice, speciální elektronice, nebo lékařství. 
 Druhý způsob řešení nabízí syntéza kopolymerů, tj. polymerů 
připravených polymerizací směsi dvou nebo více monomerů, čili 
kopolymerizací. Nabídka běžných monomerů dovoluje velmi velké množství 
kombinací, jež spolu se změnou poměru složek směsi monomerů dává 
možnost přípravy materiálů s vlastnostmi tak říkajíc šitými na míru. Průmyslově 
nejvýznamnějším kopolymerem je syntetický kaučuk připravovaný 
kopolymerizací styrenu (C6H5.CH=CH2) a butadienu (CH2=CH–CH=CH2). 
Přechod od výroby určitého homopolymeru ke kopolymeru vyžaduje často, 
v závislosti na druhu dalšího monomeru (komonomeru) a jeho množství, 
podstatné zásahy do technologie, případně i další investice. To prodražuje 
výrobu zejména tehdy, je-li třeba podle požadavků odběratelů často měnit 
složení kopolymeru. 
 Těmto komplikacím se snaží vyhnout třetí cesta úpravy vlastností 
polymerních materiálů, jíž je věnována mimořádná pozornost v posledních 
zhruba patnácti létech. Základní myšlenka je velmi prostá, totiž modifikovat 
vlastnosti polymerů míšením polymerů běžně vyráběných. Příprava 
polymerních směsí (často se používá anglického termínu blend) 
s požadovanými vlastnostmi však není vůbec jednoduchá. Vlastnosti směsí 
závisejí – vedle chemické povahy složek a jejich zastoupení ve směsi – na 
stupni vzájemného promísení, jež se může měnit od dokonale homogenního na 
molekulární úrovni až po makroskopicky vícefázovou strukturu. Tvorba této 
struktury je ovládána neobyčejně složitým současným působením zákonů 
termodynamiky, rheologie a nauky o površích. Studiem struktury a vlastností 
polymerních směsí se v současnosti intenzivně zabývá mnoho desítek 
laboratoří v celém světě. Jejich výsledky jsou publikovány v řadě 
specializovaných mezinárodních časopisů a jsou každoročně předmětem 
jednání mnoha konferencí. 
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Polymery a životní prostředí 
 Požadavky na polymerní materiály jsou protichůdné. Přejeme si, aby po 
dobu použití materiálu byly jeho vlastnosti neměnné. Když materiál svoji funkci 
splní a stane se odpadem, je žádoucí, aby jeho likvidace byla jednoduchá a 
rychlá. Velká část polymerů se po použití stává součástí komunálního odpadu a 
další významná část se dostává do volného životního prostředí, pro něž 
představuje značnou zátěž. 
 Syntetické polymery jsou v životním prostředí cizorodým prvkem a běžné 
organizmy v přírodě nejsou schopny je rozkládat. To vede k hromadění 
polymerního odpadu v životním prostředí. 
 Poměrně jednoduché je zpracování polymerního odpadu v průmyslových 
závodech, neboť tam je odpad zpravidla homogenní a je možné jej zužitkovat 
buď přímo recyklací, což je nejvýhodnější, nebo jej zpracovat na jiný, užitečný, 
byť obvykle méně hodnotný materiál. 
 Podstatně obtížnější je problém nakládání s komunálním odpadem. 
Netříděný komunální odpad se ukládá na skládky, kde syntetické polymery pro 
svoji odolnost proti odbourání mikroorganismy setrvají ve formě v podstatě 
nezměněné po dobu dosud ne přesně známou, rozhodně však po mnoho let až 
desetiletí. 
 V některých zemích se polymerní odpad z domácností sbírá odděleně od 
ostatního odpadu. I u nás byly v tomto směru učiněny první kroky. Oddělený 
polymerní odpad se pak buď třídí podle druhů polymerů, nebo netřídí. Tříděný 
polymerní odpad se dá relativně snadno recyklovat. I netříděný odpad lze 
zpracovat na nepříliš kvalitní polymerní směsi, pro něž se však už nalezla řada 
použití tam, kde nejsou vysoké požadavky ani na mechanické vlastnosti ani na 
vzhled. Tak např. se tyto materiály osvědčily při zpevňování zemin při 
stavebních pracích. 
 Byly vyvinuty technologie, při nichž se netříděný polymerní odpad 
tepelným zpracováním přemění na látku podobnou ropě, která se použije jako 
palivo. Ve velkém měřítku se však dosud tento postup neprosadil. 
 Mimořádně tíživým problémem je polymerní odpad ve volné přírodě a to  
na souši i v mořích. Sledují se dvě cesty, z nichž však ani jedna dosud 
nedoznala všeobecného rozšíření. První způsob spočívá v tom, že se 
syntetický polymer mísí s polymerem přírodním, nejčastěji škrobem nebo 
celulózou. Přírodní polymery jsou biodegradovatelné. Po rozložení přírodního 
polymeru se materiál rozpadne na drobné částečky syntetického polymeru, jenž 
je však v podstatě chemicky nezměněn a v přírodě zůstane v této formě po 
velmi dlouhou dobu. Docílí se pouze (či alespoň) toho, že fólie či pohár zdánlivě 
zmizí. Je třeba poznamenat, že příměs přírodního polymeru k syntetickému 
polymeru často zhorší jeho užitné vlastnosti. 
 Druhá cesta k likvidaci polymerního odpadu ve volné přírodě je založena 
na zvýšení citlivosti polymeru k slunečnímu záření. Toho lze docílit buď 
zabudováním na záření citlivých strukturních jednotek přímo do řetězců 
makromolekul nebo přimíšením nízkomolekulárních sensibilisátorů do 
polymeru. Působením záření se pak dlouhé makromolekuly rozpadnou na malé 
fragmenty, které už mikroorganizmy jsou schopny metabolizovat. Zvýšení 
světlocitlivosti polymerů však zvyšuje i jejich cenu. 
 Zpracování polymerního odpadu a jeho likvidace v životním prostředí je 
velmi aktuální a ne zcela vyřešený problém. Jeho řešení je obtížné technicky i 
organizačně a náročné finančně. 
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Použití polymerů v lékařství 
 Pro ilustraci vysoce specializovaného použití polymerů uvedeme dva 
příklady z medicíny. Činíme tak proto, že zakladatel české makromolekulární 
chemie prof. Otto Wichterle je významným průkopníkem lékařských aplikací 
polymerů ve světovém měřítku a na autorově pracovišti, jež založil prof. 
Wichterle, výzkum v tomto směru úspěšně pokračuje. 
 Impulsem pro Wichterlovy práce v oblasti lékařských polymerů byl jeho 
objev hydrofilních organických gelů. 
 Úvodem objasníme význam dvou v této souvislosti klíčových pojmů – 
přídavných jmen hydrofilní a hydrofobní. Jako hydrofilní označujeme látky, které 
mají vysokou afinitu k vodě. Hydrofilní polymer se ve vodě rozpouští, nebo – je-
li zesíťován – silně botná, tj. přijímá do sebe vodu a zvětšuje svůj objem. 
Hydrofobní látky naopak k vodě afinitu nemají, ve vodě se nerozpouštějí ani 
nebotnají. Většina syntetických polymerů jsou látky hydrofobní. 

 Strukturním předpokladem 
hydrofilních vlastností polymeru je 
přítomnost nějaké funkční skupiny, která 
má silnou afinitu k vodě. Takovou skupinou 
je např. skupina hydroxylová, –OH. Tato 
skupina ochotně interaguje s molekulami 
vody a vytváří s nimi tzv. vodíkové vazby či 
můstky. Vodíkový atom hydroxylové 
skupiny, původně v této skupině pevně 
vázaný, se při přiblížení molekuly vody 
částečně uvolní a současně se volně 
naváže na kyslíkový atom molekuly vody. 
Tím se vytvoří mezi polymerem a vodou 
vodíková vazba, jež je sice mnohem méně 
pevná a stálá než kovalentní chemická 
vazba, postačuje však k tomu, aby 
hydrofilní polymer ve vodě botnal, nebo se i 
rozpustil. 
 Wichterlův hydrofilní gel je založen 

na zesíťovaném polyhydroxyetylmetakrylátu. Tento název se může nechemikovi 
zdát zbytečně složitý. Zde je však namístě podotknout, že nomenklatura 
organické chemie je rigorózní, vnitřně konzistentní názvoslovný systém, který 
umožňuje při vší složitosti struktury organických molekul dané struktuře přiřadit 
název a naopak z názvu odvodit strukturu.Uvedené schéma přibližuje 
etymologii názvu polyhydroxyetylmetakrylát.  

 

Hydrofilní polymer 

    Vodíková vazba 
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Strukturní jednotka polyhydroxyetylmetakrylátu   
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 Díky hydrofilitě svých struk-
turních jednotek zesíťovaný 
polyhydroxyetylmetakrylát ve vodě 
botná. Stupeň zbotnání lze 
snadno regulovat četností 
příčných vazeb spojujících 
základní polymerní řetězce. Větší 
počet příčných vazeb vede k tužší 
struktuře a nižšímu stupni botnání. 
 Polyhydroxyetylmetakryláto
vé gely se vyznačují vynikající 
biokompatibilitou, což znamená, 
že ve styku s živými organismy 
nevyvolávají jejich nepříznivé 

reakce. Proto se tyto gely znamenitě hodí pro přípravu měkkých kontaktních 
čoček a protetických materiálů k náhradě živých tkání.   
 Několik málo slov k populární aplikaci hydrofilních polymerních gelů – 
k měkkým kontaktním čočkám. Původní kontaktní čočky se vyráběly z tvrdého 
hydrofobního polymeru. Tento materiál ve vodě nebotnal a v důsledku toho 
nepropouštěl kyslík, který oko potřebuje. Proto je možné mít tvrdé čočky 
nasazeny pouze po omezenou dobu. Měkké kontaktní čočky díky vysokému 
obsahu vody jsou pro kyslík propustné a umožňují tak dlouhodobé nasazení. 
Někteří uživatelé je nesnímají ani na noc. Po dlouhou dobu byla výroba 
měkkých kontaktních čoček v celém světě založena na patentech prof. 
Wichterle a jeho spolupracovníků z konce padesátých let a z let šedesátých.  
 Nejnovější aplikací hydrofilních gelů v očním lékařství jsou měkké 
intraokulární čočky – opět Wichterlův vynález. Při pokročilém šedém zákalu je 
nutno zakalenou čočku vyjmout a nahradit ji čočkou umělou. Dosud se 
používaly čočky z tvrdých polymerních materiálů. Pro zasunutí tvrdé čočky byl 
nezbytný řez odpovídající průměru čočky. Měkkou čočku lze sbalit do tenkého 
válečku a zasunout ji malým otvorem do oka, kde se rozvine do svého 
původního tvaru. Chirurgický zákrok je pak mnohem šetrnější se všemi 
výhodami z toho plynoucími.  Dosavadní klinické zkušenosti s aplikací měkkých 
intraokulárních čoček jsou velmi povzbudivé. 
 Druhým příkladem slibného použití polymerů v lékařství jsou polymerní 
nosiče léčiv s řízeným uvolňováním a případně i směrováním. Základní 

 Zbotnalý hydrofilní gel 
o značí molekuly vody 
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myšlenka je zdánlivě prostá, její uskutečnění od počátečního záměru k 
běžnému použití v klinické praxi však vyžaduje ohromné mnohaleté úsilí. 
 Při aplikaci léčiv v jejich běžné nízkomolekulární podobě je jejich 
koncentrace v organismu bezprostředně po zavedení vysoká, avšak rychle 
klesá s časem. Rozdělení léčiva v organismu je víceméně rovnoměrné. Pro 
udržení koncentrace léčiva na žádoucí výši je třeba buď dodávat lék v krátkých 
intervalech, nebo používat velkých dávek, což je u drahých léků nehospodárné 
a u toxických léčiv i potenciálně škodlivé. 
 Princip funkce polymerních nosičů léčiv je tento: Vlastním nosičem je ve 
vodě rozpustný polymer, který nevyvolává nežádoucí reakce organismu a je z 
organismu beze zbytku vylučován, tj. prochází ledvinami. Tento polymer musí 
mít schopnost vázat vhodnými vazbami léčivo, které se pak působením enzymů 
v organismu uvolňuje požadovanou rychlostí. U toxických léčiv je vysoce 
žádoucí nalézt způsob jak zajistit, aby koncentrace léku byla vysoká v místě, 
kde je ho třeba, a pokud možno nízká ve zbytku organismu. Tento požadavek je 
zvláště naléhavý u vysoce jedovatých protirakovinných preparátů. Působení 
současných kancerostatik je krajně nešetrné. S nevelkou nadsázkou můžeme 
říci, že tyto látky otráví celý organismus včetně tkáně rakovinou zasažené. 
 Bylo nalezeno několik polymerů s uspokojivou biokompatibilitou, které se 
v organismu nehromadí. Vhodným způsobem navázání léčiva na polymerní 
nosič jsou oligopeptidické spojky, pro něž se při běžné komunikaci mezi 
odborníky používá anglický termín spacer. 
 Oligopeptidy jsou látky,  jejichž molekuly se tvoří spojením několika 
molekul α-aminokyselin (obecný vzorec R–CH(NH2)–COOH) za vzniku 
amidické vazby, které se v případě vazby mezi α-aminokyselinami říká vazba 
peptidická. Obecný vzorec dipeptidu, jehož molekula obsahuje dvě α-
aminokyselinové strukturní jednotky, je NH2.CHR1–CO–NH–CHR2–COOH. 
 Jako spojky se používají většinou tri- a tetrapeptidy, jež se jedním koncem 
naváží na řetězec polymerního nosiče a na druhý konec se připojí molekula 
vlastního léčiva. Všechny přirozené bílkoviny se skládají z α-aminokyselin 
pospojovaných peptidickými vazbami, jež jsou enzymaticky štěpitelné. Enzymy 
přítomnými v organismu jsou štěpitelné i peptidické vazby v oligopeptidických 
spojkách. Rychlost štěpení lze řídit typem a pořadím aminokyselin tvořících 
spojku a tak se docílí uvolňování léčiva požadovanou rychlostí. 
 Nesnadným úkolem je směrování léčiva do tkáně určitého typu při 
zachování jeho nízké koncentrace ve zbytku organismu. V řadě případů se 
podařilo nalézt sloučeniny se silnou afinitou k určité tkáni. Např. jistý sacharid je 

     
 
 
 

Úsek řetězce polymerního nosiče léčiva

spojka 
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směrovací 
jednotka 
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vázán buňkami  jater. Taková látka připojena ve vhodném množství k 
molekulám polymerního nosiče působí jako směrovací jednotka, díky které se 
nosič koncentruje v určitém orgánu. 
Tímto způsobem se podařilo docílit až desetinásobné koncentrace léčiva v 
játrech zasažených nádorem ve srovnání s průměrnou koncentrací v celém 
organismu a tak značně potlačit nežádoucí vedlejší účinky silně toxického léčiva 
 Výsledky dosavadních laboratorních i klinických zkoušek polymerních 
nosičů protirakovinných léčiv směrovaných do jater jsou velmi pozitivní a 
dokazují, že tuto cestu použití polymerů v lékařství je třeba sledovat. 
 

Metody studia struktury polymerů 
 Vlastnosti polymerů včetně vlastností užitných jsou dány jejich 
strukturou. Ve srovnání s nízkomolekulárními látkami je struktura makromolekul 
a polymerů mnohem složitější. To souvisí s velikostí makromolekul a 
množstvím typů a možností vzájemného uspořádání jejich strukturních 
jednotek. Nároky na metody studia struktury polymerů odpovídají její složitosti. 
Ke strukturním studiím se používají převážně metody fyzikálně-chemické a 
fyzikální. Potřebné přístrojové vybavení je velmi nákladné, ceny moderních 
aparatur se pohybují od několika milionů do několika desítek milionů Kč. 
 Strukturu makromolekul studujeme na úrovni submolekulární a 
molekulární. Struktura polymerů pak představuje úroveň nadmolekulární. 
 Submolekulární strukturou makromolekul rozumíme detailní popis 
kratších úseků makromolekulárního řetězce, např. u makromolekul s uhlíkatým 
řetězcem segmenty obsahující 2-10 uhlíkových atomů. Při těchto studiích se 
uplatňují hlavně metody spektrální, z nich především infračervená 
spektroskopie a metoda nukleární magnetické resonance (NMR). Metoda NMR 
poskytuje velice podrobné informace o vzájemných polohách atomů a jejich 
skupin a případně i o jejich změnách v čase. 
 Strukturní informace na molekulární úrovni se týkají zejména molekulové 
hmotnosti, velikosti a tvaru makromolekul a distribuce hodnot těchto veličin 
v souboru velkého počtu makromolekul, tj. v polymeru. Stanovení těchto veličin 
se provádí ve velmi zředěných roztocích, aby jednotlivé makromolekuly byly od 
sebe navzájem izolovány a výsledek měření nebyl ovlivněn jejich vzájemnou 
interakcí. Mezi základní metody patří měření osmotického tlaku a viskozity 
zředěných roztoků polymerů a soubor metod založených na rozptylu 
elektromagnetického záření. Rozptylové metody mají rigorózní teoretický základ 
a poskytují absolutní hodnoty molárních hmotností a rozměrů makromolekul. 
 Princip jevu rozptylu elektromagnetického záření lze zjednodušeně 
popsat takto: Dopadá-li elektromagnetické záření na molekuly, hmotné částice 
či prostor vyplněný hmotou, stávají se tyto objekty zdrojem sekundárního 
elektromagnetického záření o téže vlnové délce - rozptýleného záření, které je 
vyzařováno všemi směry. Z intenzity rozptýleného záření a jejího rozložení do 
různých směrů lze stanovit hmotnost rozptylujících objektů, jejich velikost a 
případně i jejich tvar a rozložení hmotností.  
 S jevem rozptylu viditelného světla se každý z nás setkal. Dopadá-li do 
temného prostoru úzký paprsek světla, vidíme jednotlivé prachové částice, tj. 
pozorujeme světlo těmito částicemi rozptýlené. 
 Základní tři metody rozptylu elektromagnetického záření jsou rozptyl 
viditelného světla, maloúhlový rozptyl Roentgenova záření a maloúhlový rozptyl  
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neutronů. Fyzikální základ všech tří metod je obdobný, rozdíl spočívá v různých 
vlnových délkách použitého záření. Viditelné světlo má rozsah vlnových délek 
400-750 nm (1 nanometr = 1nm = 1.10-9m), kdežto Roentgenovy a neutronové 
paprsky mají vlnové délky řádu desetin nm až několika jednotek nm. Jednotlivé 
metody poskytují nejvíce informací o objektech velikosti souměřitelné s vlnovou 
délkou dopadajícího záření. Zatímco rozptylem světla pozorujeme velké 
makromolekuly jako celek, rozptyl Roentgenova záření a neutronů je ovlivněn 
jemnějšími strukturními detaily těchto makromolekul. 
 Důležitou charakteristikou polymeru je distribuce molekulových 
hmotností, tj. zastoupení molekul s různými délkami řetězce. Pro toto stanovení 
se používá separačních či frakcionačních technik, které od sebe oddělují 
makromolekuly podle jejich hmotnosti. 
 V současnosti je nejpoužívanější metodou gelová permeační 
chromatografie (GPC). V anglicky psané literatuře se místo původního termínu 
gel-permeation chromatography postupně více a více prosazuje termín size-
exclusion chromatography (SEC). Tato metoda  je založena na poznatku, že při 
průchodu zředěného roztoku částic o různé velikosti kolonou vyplněnou 
porézním gelem se částice dělí podle objemu, který v roztoku zaujímají, tj. 
podle hydrodynamického objemu. Mechanismus dělení způsobuje, že kolonu 
nejdříve opouštějí částice největší a jako poslední se vymývají částice 
nejmenší. Metoda GPC dosáhla pozoruhodného stupně technické dokonalosti. 
Díky miniaturizaci a automatizaci je možno získat s minimálním množstvím 
materiálu během několika minut distribuční křivku molekulových hmotností. 
 Ke zkoumání struktury polymerů na nadmolekulární. úrovni se využívá 
širokého spektra metod. Zde se několika slovy zmíníme o nejdůležitějších z 
nich. 
 Pro polymery jako konstrukční materiály mají základní význam jejich 
mechanické vlastnosti. Informace o nich se získávají tak, že se měří vztah mezi 
působící silou a deformací polymeru při různých typech namáhání, např. tahem, 
tlakem nebo kroutivým momentem. 
 Měření tepelné kapacity polymerů v závislosti na teplotě poskytuje údaje 
o přechodu ze skelného stavu do stavu elastického, o krystalizaci polymeru 
nebo o tání jeho krystalického podílu. 
 Pro použití polymerů jako izolačních materiálů a materiálů pro elektroniku 
jsou nezbytné znalosti jejich dielektrických a vodivostních vlastností. 
 Popisem struktury polymerních materiálů se zabývá morfologie 
polymerů. Větší strukturní útvary se pozorují v optickém mikroskopu, jemnější 
struktura je viditelná elektronovým mikroskopem, který může mít rozlišovací 
schopnost až několika desetin nanometru. 
 Neuvěřitelnou rozlišovací schopnost, doslova na úrovni rozměrů atomů, 
má nová metoda, dovedená do stavu použitelného v laboratorní praxi teprve v 
polovině osmdesátých let, metoda mikroskopie atomových sil. Při této metodě 

ostrý hrot, jehož vrchol má atomové rozměry, rastruje povrch zkoumaného 
vzorku a zaznamenávají se průběžně přitažlivé nebo odpudivé síly působící 

mezi povrchem a hrotem.  Z akumulovaných dat lze pomocí vysoce 
sofistikovaného software vytvořit obraz povrchu, v němž se za příznivých 
okolností dají identifikovat malé atomové skupiny nebo i jednotlivé atomy. 
Můžeme očekávat, že tato metoda se stane neobyčejně cenným zdrojem 

poznatků o površích polymerních materiálů.
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BIOMEMBRÁNY  JAKO   ZÁKLADNÍ  STRUKTURA  
ŽIVÉ  HMOTY 

 
Prof. RNDr. Arnošt  Kotyk, DrSc. 

Fyziologický ústav AV ČR, 142 20 Praha 4 
 
 Všechny buňky i viry lze popsat na základě jednoho nebo více ze čtyř 
organizačně-strukturních principů: (1) chromosomálního-ribosomálního či 
paměťového (kde je charak-teristická přítomnost nukleových kyselin DNA a RNA); (2) 
membránového (jehož základní složkou jsou lipidy); (3) cytoskeletálního (založeného 
výlučně na proteinech, tvořících mikrofilamenta, intermediární filamenta a 
mikrotubuly); (4) stěnového nebo obalového (kde hrají zásadní úlohu sacharidy). Ve 
všech strukturách založených na kterémkoli principu se však vyskytují proteiny, jakožto 
naprosto základní vysokomolekulární složka veškeré živé hmoty. Bez kteréhokoli 
principu kromě membránového se může buňka alespoň dočasně obejít − savčí 
erytrocyty neobsahují ani chromosomy ani ribosomy; prokaryontní buňky neobsahují 
(snad až na spirochetu) žádné cytoskeletální prvky; živočišné buňky nejsou opatřeny 
žádnou výraznou stěnou. Bez membrán či biomembrán by však nebylo buněk. 

 

Obr. 1.  Schematické znázornění (a) bakteriální, (b) živočišné a (c) rostlinné buňky. 
 Necytoplasmatické oddíly buňky jsou vyznačeny černě. Anglické zkratky označují: c = chloroplast;                 

cw = buněčná stěna; f = bičík;  g = Golgiho aparát; ly = lyzosom; m = mitochondrie;  mb = mikrotělísko;          
mf = mikrofilamentum; mt = mikrotubulus; n = jádro; nl = jadérko; np = jaderný pór; p = polysom;                    

pd = plasmodesma; pm = plasmatická membrána; rer = drsné endoplasmatické retikulum; ser = hladké 
endoplasmatické retikulum; v = vakuola. 

 
 

1. BUŇKA  A  MEMBRÁNY 

 Každá buňka obsahuje vnější plasmatickou membránu, jejíž analogií je 
membrána některých virů. Prokaryontní buňky (kromě sinic) neobsahují žádné 
membránou oddělené inkluze, avšak Gram-negativní buňky obsahují ještě vnější 
membránu, která je od vnitřní, cytoplasmatické, oddělena peptidoglykanovou stěnou.  
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 Eukaryontní buňky obsahují mitochondrie s vnitřní a vnější membránou, 
dvojitou a velkými póry opatřenou membránu jadernou, vakuoly uzavřené 
v tonoplastu, hladké a drsné endoplasmatické retikulum, Golgiho aparát, různé 
typy lyzosomů, chromafinní granule, mikrotělíska (peroxisomy, glyoxysomy, atp.). 
Fotosyntetické buňky kromě toho obsahují chloroplasty s vnější a vnitřní membránou 
a nadto s thylakoidy, oddělenými od vnitřní membrány, po případě další plastidy (obr. 
1). 
 Kromě těchto membrán a jimi uzavřených organel se vyskytuje v řadě různých 
buněk mnoho dalších specializovaných membránových složek, tak například 
hydrogenosomy v trichomonádách, acidosomy v nálevnících, cercidosomy 
v trypanosomách, luminosomy v láčkovcích, akrosomy ve spermiích, synaptosomy 
v nervových zakončeních a mnoho dalších. 
 
2. PŮVOD  MEMBRÁN 
 Je nade vši pochybnost, že membrána, a to nejspíše membrána složená z lipidů, 
obklopovala první buňky, paleontologické doklady o nichž máme z usazenin starých až 
3,8 miliard let. Jejich vznik zřejmě vyžadoval vysokou koncentraci lipidních složek a 
velmi pravděpodobně krystalický podklad, například pyrit, na němž se první uzavřené 
váčky mohly konstituovat. Je nasnadě, že buňkám podobné útvary se vytvářely na 
mnoha místech na Zemi, zejména ve vysychajících tůních a že zdrcující většina z nich 
prostě nepřežila za daných podmínek prostředí. Teprve prabuňka, která obsahovala 
membránou uzavřený reprodukční aparát (ať založený primárně na proteinech nebo 
RNA) a systém zachovávající energii ze zpracovávaných, původně zřejmě organických, 
substrátů, mohla přežít. Zdá se, že vývojové linie buněk byly minimálně dvě: ta první 
byla bakteriálního typu (zřejmě tu šlo o Gram-pozitivní buňky) a odštěpily se z ní 
posléze Gram-negativní bakterie. Druhá linie byla charakterizována většími buňkami 
(snad podobnými dnešní linii archebakterií zvané Crenarchaeota). Řadou vzniklých 
chimér a různými fúzemi pak vznikly buňky jaderné a do nich vnikly bakterie 
respektive sinice, aby daly vznik mitochondriím respektive chloroplastům. I ostatní 
vnitrobuněčné organely OH-ly vzniknout fúzí existujících buněk. V současnosti nebyl 
nikde doložen vznik buněčných membrán de novo. Všechny membrány vznikají 
dělením membránových organel, po případě narůstáním již existujících membrán 
mechanismem interkalace jejich složek. 
 
3.  SLOŽKY  MEMBRÁN   
 Biomembrány se skládají z lipidů a proteinů, které ovšem mohou být 
glykosylovány. Hmotnostní poměry proteinů a lipidů (P/L) v některých membránách 
jsou uvedeny v tabulce. 
_____________________________________________ 
 Druh membrány    P/L 

 
 Hovězí myelin    0,28 
 Kvasničný tonoplast   0,67 
 Kvasničná plasmatická membrána  0,98 
 Plasmatická membrána jaterní buňky 1,50 
 Micrococcus lysodeikticus   1,91 
 Mozkové synaptosomy   1,94 
 Lamela chloroplastu   2,22 
 Halobacterium halobium   2,86 
 Vnitřní mitochondriální membrána  3,14 
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3. 1  Lipidy 

 Membránové lipidy lze dělit několika způsoby; zde použijeme rozdělení na 
glycerolipidy (s glycerolem jako základní složkou), sfingolipidy (s ethanolaminem 
jako základní složkou) a steroly. V prvních dvou skupinách se vyskytují hojně 
fosfolipidy a zvláště ve druhé z nich glykolipidy. Charakteristickým znakem všech 
membránových lipidů je jejich amfifilní povaha − obsahují část molekuly hydrofobní, 
část molekuly hydrofilní. To umožňuje přirozené jejich uspořádání do bimolekulárního 
filmu ve vodném prostředí, jak je o tom řeč níže.  
Přehled glycerolipidů:    

 
 V některých případech bývá acylová skupina na C(1) glycerolu nahrazena alk-1-
enylovým řetězcem, čímž vzniká plasmalogen.  

 Ve vzácných případech může fosforylová skupina postrádat kyslíkový atom mezi 
atomem P a dusíkatým substituentem, čímž vzniká fosfonolipid. Acylový susbtituent na 
C(2) může někdy chybět a vznikají tak lysofosfolipidy nebo lysofosfatidy, které hrají 
důležitou úlohu v membránové celistvosti. 

 Zcela neobvyklý typ glycerofosfolipidů nacházíme v termofilních archebakteriích, 
jako jsou Thermoplasma nebo Sulfolobus, kde atomy C(1) a C(2) dvou glycerolipidů jsou 
spojeny difytanovým řetězcem, který překlenuje celou membránu jedinou bipolární 
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molekulou. Koncovým substituentem fosforylové skupiny může být buď glycerol, nebo 
glycerolfosfát, nebo glycerolsulfát.  
Přehled sfingolipidů: 

      
 Důležité tu jsou cukerné substituenty na R3, čímž vznikají cerebrosidy, 
hematosidy a zejména různé gangliosidy, které zahrnují mezi jiným i antigenní 
determinanty krevních skupin systému AB0. Jde tu vždy o dva glykosylované řetězce 
na dvou různých sfingolipidech. Jeden z nich obsahuje vždy galaktosu vázanou β1→4, 
zatímco druhý řetězec je specifický a obsahuje různé kombinace galaktosy, fukosy, N-
acetyl-D-glukosaminu a N-acetyl-D-galaktosaminu. Kromě běžných cukrů a jejich 
derivátů se v galngliosidech vyskytuje hojně kyselina sialová čili N-acetylneuraminová. 
Příklady sterolů: 

         
Cholesterol se vyskytuje v živočišných buňkách, ergosterol v kvasinkách a houbách, β-
sitosterol v rostlinách. Steroly jsou příbuzné hopanoidům, které obsahují ve své kostře o 
jeden isoprenový zbytek více. Byly objeveny v ložiscích fosilních paliv a zřejmě byly 
základní součástí membrán organismů, z nichž ropa a asfalt vznikly. Nicméně byly 
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později zjištěny i v sou-časných bakteriích a prvocích, obvykle ve formě vázané na 
adenosin přes hydroxylovou skupinu D-ribosy. 

 Poměrné zastoupení různých skupin lipidů v membránách pocházejících 
z různých organismů se liší ve velmi širokých mezích. Tak například složení membrán 
virů odpovídá složení membrán hostitelské buňky. Pravé bakterie neobsahují 
sfingolipidy, velmi málo glykolipidů a jen stopy sterolů. Vnitřní mitochondriální 
membrána obsahuje velké množství difosfatidylglycerolu. I uvnitř skupin existují 
pozoruhodné rozdíly. Tak například hovězí a ovčí erytrocyty neobsahují 
fosfatidylcholin, zatímco u psa představuje téměř polovinu všech fosfolipidů. 

 Důležitou složkou glycerolipidů i sfingolipidů jsou mastné kyseliny. 
Nejhojnějšími zástupci jsou palmitová, stearová a olejová kyselina, ale najdou se i 
lipidy s kyselinami o 64 atomech uhlíku a s šesti dvojnými vazbami. Důležité je 
zastoupení různých mastných kyselin v membránách organismů žijících v extrémních 
teplotních podmínkách, protože bod tání respektive tuhnutí membrán je do značné míry 
určován zastoupením mastných kyselin v jejich lipidech, jak to ukazuje následující 
tabulka. 

Teploty přechodu z tuhé do kapalné fáze lamelárních membrán z čistého fosfatidylcholinu  

Mastná kyselina v poloze 1 Mastná kyselina v poloze 2 Teplota přechodu (°C) 

   12:0 (laurová)     −2 
   14:0 (myristová)     24 
   16:0 (palmitová)     41 
   18:0 (stearová)     55 
   22:0 (behenová)     72 
   18:1(2cis)      41 
   18:1(4cis)      23 
   18:1(16cis)          1 
   18:1(9cis) (olejová)                         −22 
   18:1(12cis)      −8 
   18:1(16cis)      34 
   18:1(9trans) (elaidová)      5 
 14:0     16:0    35 
 16:0     14:0    27 
 16:0     18:0    47 
 18:0     16:0    44 
 18:0     18:1(9cis)     3 
 18:1(9cis)     18:0    15 

 
 
 Molekuly lipidů se mohou za různých podmínek koncentrace, iontové síly a 
teploty skládat do různých uspořádání, zvaných fáze (obr. 2). Naprosto nejhojnější je 
fáze lamelární, kdy hovoříme o dvojné vrstvě lipidů, při fúzi membrán se vyskytuje i 
fáze hexagonální II a nelze vyloučit, že za určitých okolností se vyskytuje alespoň 
přechodně fáze krychlová. Dvojná vrstva je termodynamicky velmi stálá a z funkčního 
hlediska nejhospodárnější vzhledem k množství materiálu potřebného pro vytvoření 
určité plochy. Její tloušťka leží mezi 4 a 5 nm (obr. 3).  
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 Uspořádání lipidů ve 
dvojné vrstvě zdaleka není symetrické. Z důvodů termodynamických (různé tvary 
molekul lipidů) i biochemických (určité fosfolipidy jsou vázány na určité membránové 
enzymy) se vyskytují lipidy buď ve vnější nebo ve vnitřní vrstvě membrány, při čemž 
mnohdy je asymetrie absolutní (například fosfatidylserin v lidském erytrocytu je 
umístěn výlučně na vnitřní straně membrány, zato sfingomyelin v potkaním erytrocytu 
je výlučně na straně vnější. Lipidy nejsou schopny se spontánně přemisťovat z jedné 
vrstvy do druhé − děje se tak za účasti enzymů zvaných flippasy. 
 Molekuly lipidů vykazují v membránách několik druhů pohybu. Kromě triviálních 
vibrací  a rotací okolo jednotlivých meziatomových vazeb tu jde především o rotaci, 
jejíž rychlost se vyjadřuje pomocí rotačního difuzního koeficientu (v s−1) 

 
DR = kBT/4πr2hη 

 
kde kB je Boltmannova konstanta (= 1,38 . 10−23 J K−1), T je absolutní teplota v K, r je 
poloměr rotující molekuly v m, h je její výška v m a η je viskozita okolního prostředí 
v Pa s. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr. 2. Různé typy lipidových 
struktur membrán a micel. Lβ = 
lamelární krystalická fáze; Pδ =  
pravoúhlá fáze; Qα = krychlová 
fáze; HI, HII = hexagonální fáze I 
a II. 
 

 
 
 
 
 
Obr. 3.  Schéma dvojné lipido-
vé vrstvy se záporně a kladně 
nabitými fosfolipidy a sterolem. 
Rozměry jsou udány v nm. 
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 Důležitým typem pohybu v membránách je laterální difuze, jejíž rychlost (v 
m2s−1) se dá v dvourozměrném, prostoru membrány vyjádřit pomocí koeficientu 
laterální difuze 

DL = νjd 
2/4 

kde νj  je frekvence přeskoků molekuly v kapalně-krystalickém  uspořádání  membrány  
(v s−1) a d je průměrná vzdálenost mezi molekulami lipidu  (v m). Pomocí Einsteinovy 
difuzní rovnice se dá vypočítat vzdálenost x (v m),  kterou určitá molekula urazí za čas t 
(v s),   totiž 

x2 = 4DL t 

Průměrná molekula glycerofosfolipidu v membráně z čistého podobného lipidu urazí za 
sekundu kolem 5 µm, v erytrocytu to bude pouze 1 µm. V buňkách jsou však 
vzdálenosti mnohem menší, protože volné difuzi brání jednak velké shluky proteinů 
v membráně, jednak imobilizace membránových struktur vazbou na cytoskelet. 

 O překlápění molekul lipidů už bylo řečeno, že je velmi pomalé a dochází k němu 
téměř výlučně za katalýzy flippas. Existuje však pohyb ještě na vyšší úrovni, a to 
oscilace celé lipidové dvojné vrstvy s amplitudou až 20 nm (asi čtyřnásobek tloušťky 
dvojné vrstvy) a frekvecní při běžné teplotě od 0,2 do 30 Hz. Je to tento pohyb, který 
napomáhá při spontánní nebo elektrickým pulzem indukované tvorbě pórů, jíž se 
využívá pro umělý průnik velkých molekul přes membránu i pro fúzi buněk 
(elektroporace). 

3.2  Proteiny 

 Existují alespoň dva druhy membránových proteinů, vnitřní neboli integrální, a 
vnější neboli periferní (obr. 4). 

 
Obr. 4.  Představa o struktuře biomembrány z lipidů a proteinů. IP jsou integrální proteiny, PPP jsou 

povrchové periferní proteiny, PPS periferní proteiny vnitrobuněčné (spektrinového typu), GP je glykoprotein 
s oligosacharidovými zbytky, A představuje protein zakotvený vazbou na fosfatidylinositol, B protein 

zakotvený acylovým nebo prenylovým zbytkem.   

 Periferní proteiny asociují s membránových povrchem iontovými nebo dalšími 
nekovalentními vazbami, a to jak s polárními konci lipidů, tak s proteiny uvnitř 
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membrány. V jejich složení a struktuře není významný rozdíl proti proteinům 
v cytosolovém roztoku. 

 Integrální proteiny jsou zakotveny v membráně třemi způsoby. Typický pro 
většinu proteinů je ten, kdy jeden nebo více (až 16) α-helikálních segmentů prochází 
lipidovou membránou, při čemž jedna taková šroubovice obsahuje 20−23 
aminokyselinových zbytků. Z analýzy sekvence aminokyselin v izolovaném proteinu 
lze pak usuzovat na počet a polohu takových přemosťujících segmentů. Nejčastější 
počet těchto segmentů je 1, 5, 6, 7 nebo jejich dvoj-násobek (obr. 5). Výjimku 
z pravidla      α-helicity tvoří pouze bakteriální poriny, jejichž sekundární struktura 
v membráně je   β-skládaný list.  

 
 

 

Obr. 5. Rozvinutý po-
hled na různé inte-
grální proteiny pře-
mosťující membránu. α-
Helikální segmenty jsou 
vyznačeny silný-mi 
černými pruhy; zá-roveň 
je ukázáno za-končení 
NH2-skupinou nebo 
COOH-skupinou jednak 
do cytoplas-matického 
(C) jednak do 
necytoplasmatic-kého 
(N) prostoru.  
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 Dalším typem zakotvení integrálního proteinu je jeho vazba přes 
ethanolaminfosfát a oligosacharid, složený ze zbytků mannosy a N-acetylglukosaminu 
až na fosfatidylinositol, což je přirozená složka membránových lipidů (obr. 6). 
Takových proteinů bylo popsáno několik desítek a zahrnují nejrůznější enzymy. 

 

 

 Konečně existují proteiny, jejichž lipofilní kotvou je řetězec mastné kyseliny 
(obvykle myristové nebo palmitové) nebo isoprenoidní řetězec farnesylový (s 15 atomy 
C) nebo geranylgeranylový (s 20 atomy C). I těchto proteinů známe mnoho desítek; 
jejich předností proti α-helikálně kotveným proteinům je jejich neobyčejná pohyblivost 
v membráně. 

 Stejně jako lipidy prodělávají i membránové proteiny řadu pohybů, od kmitání 
peptidových segmentů přes rotační difuzi po difuzi laterální. Ve srovnání s lipidy jsou 
však tyto pohyby o jeden až tři řády pomalejší. Spontánní překlopný pohyb proteinů 
v membráně nenastává vůbec. 

 

4.  BIOGENEZE  MEMBRÁN 

 Biomembrány nevznikají nikde de novo. Syntéza lipidů probíhá na hladkém 
endoplasmatickém retikulu ve všech jaderných buňkách a na vnitřní straně 
cytoplasmatické membrány u buněk prokaryontních. Z místa syntézy se na místo 
určení dostávají lipidy několika způsoby. 

 (a) Takzvanou recyklací membrány, kdy v podstatě zůstávají na místě 
v membráně, ale ta prochází intenzivní exocytozou a zpětnou fúzí, jež je směrována 
různými membránovými signály. 

 (b) Pohybem typu laterální difuze v membráně, pokud spolu membrány různých 
organel souvisejí (například endoplasmatické retikulum a membrána jaderná). 

 (c) Pomocí takzvaných výměnných proteinů, které s větší či menší specifitou 
přenášejí lipidy včetně sterolů z jedné membrány do druhé, a to buď výměnou za lipid 
doslouživší nebo inzercí molekuly nové (zejména při růstu membrán).         

 Syntéza membránových proteinů probíhá dvěma způsoby: (1) na 
endoplasmatickém retikulu s navázanými ribosomy, (2) na volných ribosomech 
respektive polysomech. 

Obr. 6.  Membránový protein za-
kotvený fosfatidylinositolem. 
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 Na drsném endoplasmatickém retikulu, což je složitý útvar z mnohočetných 
membrá-nových ploch, které více nebo méně těsně souvisejí s buněčným jádrem, se 
syntetizují všechny membránové glykoproteiny, všechny vylučované proteiny, včetně 
součástí extracelulární ma-trix, enzymy lyzosomů, enzymy endoplasmatického retikula 
a enzymy Golgiho aparátu. I když primární proces syntézy těchto enzymů je podobný 
(obr. 7), odchylky nastávají v post-translačních modifikacích, ve směrování proteinů, 
ukotvení v membráně atp.  

 
 Podle toho, zda jde o protein sekreční nebo membránový, jsou osudy rodícího se 
polypeptidového řetězce odlišné. U sekrečních proteinů se signální sekvence odštěpuje, 
stejně jako u membránových proteinů s N-koncem v lumen, ale u proteinů s N-koncem 
v cytosolu se neodštěpuje (obr. 8). 

 

  
Obr. 8. Syntéza a vložení do membrány endoplasmatického retikula (ER) přenášeče glukosy z erytrocytů. 
Tady funguje vnitřní hydrofobní sekvence, která zakotvuje nascentní polypeptid v membráně ER. Této fáze 
se zúčastní jak SRP tak jeho receptor. Vnitřní kotvicí sekvence spolu se sekvencí polypeptidu, která po ní 
následuje a která obsahuje stop-sekvenci, se vnoří do membrány jako α-helikální smyčka. Polypeptid dále 
roste v cytosolu a další smyčky se do membrány vkládají podobným způsobem. SRP je však vyžadován 

pouze pro první inzerci kotvicí sekvence. 

 

 Proteiny syntetizované v endoplasmatickém retikulu jsou nyní podrobeny pěti 
typům posttranslační modifikace: (1) tvorbě disulfidových můstků (už v lumen ER), (2) 
správnému složení polypeptidu do trojrozměrné terciární struktury (působením různých 
pomocných proteinů zvaných chaperoniny, též v ER), (3) napojení sacharidových 
zbytků (v Golgiho aparátu, s nímž postupně váčky ER splývají), (4) specifické 

Obr. 7. Začátek syntézy membránových a se-
krečních enzymů na endoplasmatickém 
retikulu. N-terminální sekvence se vynořuje 
z ribosomu jako takzvaná signální sekvence, 
když nas-centní polypeptid dosáhne délky asi 
70 ami-nokyselin. Signál rozeznávající částice 
(SRP) se pak připojí na signální sekvenci a 
celý komplex SRP, nascentního polypeptidu a 
ribosomu se váže na membránu 
prostřednictvím receptoru SRP. Několik 
speciálních proteinů rozeznáva-jících signální 
sekvenci pak vytvoří jakýsi pór, kterým se 
polypeptid dostává do lumen endo-
plasmatického retikula. 
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proteolýze (zejména u chybně syntetizovaných proteinů, ale i v případě některých 
hormonálně působících látek, které se syntetizují jako preproproteiny; to vše v Golgiho 
aparátu), (5) tvorbě oligomerních proteinů (to se děje už v ER). 

 Druhým důležitým typem syntézy membránových proteinů je syntéza na volných 
polysomech a týká se proteinů určených do membrán, po případě vnitřku organel, jako 
jsou mitochondrie, chloroplasty a peroxisomy, ale i buněčné jádro. Tady se 
syntetizovaný polypeptid včetně jedné nebo dvou adresových sekvencí (což je obdoba 
signální sekvence v případě syntézy na ER) uvolní z vazby na ribosom a spolu 
s pomocným proteinem chaperoninového typu putuje na místo určení. 

 
Obr. 9.  Import mitochondriálního proteinu do matrix. Ve vazbě na jeden nebo více chaperoninů se váže 
na receptor a s jeho pomocí a využitím energie elektrochemického potenciálu protonového gradientu se 
přesune složitým proteinovým kanálem (viz schéma vpravo dole) do matrix. Tam je jeho jedna či druhá 

adresová sekvence odštěpena a v součinnosti s dalšími chaperoniny se vytvoří konečná forma proteinu. 

 Podle toho, do které části mitochondrie je preprotein určen, obsahuje různé 
adresové sekvence a je podroben různému zpracování. Tak matricový protein, jako 
například karba-moylfosfátsynthasa nebo většina enzymů Krebsova cyklu, obsahuje 
matricovou sekvenci, která se po zpracování proteinu odštěpí (podrobně je osud takového 
proteinu ukázán na obr. 9). Protein určený do vnitřní membrány mitochondrie (např. 
sukcinátdehydrogenasa) projde do matrix, kde je zpracován a pak se vnoří do vnitřní 
membrány, snad s pomocí dalších chaperoninů nebo vazebných proteinů. Preproteiny 
určené do mezimembránového prostoru (např. cytochrom-c-peroxidasa) nesou dvě 
adresové sekvence. První z nich je zavede do matrix, druhá (vzdálenější od N-konce 
polypeptidu) pak přes receptor a membránový kanál ve vnitřní mitochondriální 
membráně do mezimembránového prostoru, kde se sekvence odštěpí a buď zůstane 
v membráně nebo se v mezimembránovém prostoru odbourá. Konečně proteiny určené 
do vnější membrány (např. porin) jsou též opatřeny matricovou sekvencí, ale po ní 
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následuje stop-sekvence, která preprotein zabrzdí na jeho dráze napříč vnější 
membránou, načež se matricová sekvence odštěpí, aniž splnila své poslání. 

 Proteiny určené do různých oddílů chloroplastu jsou též opatřeny různými 
adresovými sekvencemi a prodělávají osudy obdobné proteinům mitochondriálním. 

 

5.  MEMBRÁNOVÉ  FUNKCE 

 Membránových funkcí je mnoho a je obtížné je rozumným způsobem roztřídit. 
Nicméně lze hovořit o funkcích nespecifických a specifických. Mezi funkce 
nespecifické patří 

 (a) Oddělováni buněčných prostorů či oddílů navzájem a zejména buněk od 
vnějšího prostředí. Jde tu pravděpodobně o nejstarší a jaksi samozřejmou funkci 
membrán, která však z hlediska mechanického není příliš významná  pevnost membrán 
v tahu neodolá ani rozdílu osmotického tlaku na obou stranách membrány  většímu než 
5 mN m−1. Nadto je jasné, že žádná membrána není zcela impermeabilní vůči vodě, 
malým iontům a některým dalším rozpuštěným látkám. 

 (b) Elektrická izolace. Hydrofobní vnitřek membrán má relativní permitivitu 
(dříve se říkalo dielektrická konstanta) okolo 2,5, ve srovnání s vodou, jež má hodnotu 
okolo 70. Příkladem takové izolace je myelinový obal tlustých nervových vláken či 
axonů. Tato izolace, přerušovaná přibližně v 1-mm vzdálenostech Ranvierovými 
zářezy, umožňuje šíření akčního potenciálu bez valných ztrát na velké vzdálenosti. 
Tam, kde myelinový obal chybí, je potenciálový vrchol zcela disipován na vzdálenost 
5−50 mm. 

 (c) Nosič specifických makromolekul. Jde tu především o enzymy, jejichž 
zakotvení v membráně poskytuje alespoň dvě výhody: (1) U termofilních organismů jde 
o ochranu před tepelnou denaturací; jejich enzymy fungují uspokojivě i při 100 °C in 
vivo, zatímco izolovaný enzym je při této teplotě zcela neaktivní. (2) Při metabolických 
sekvencích (vnitřní mitochondriální membrána, hladké ER) se snadněji pohybuje 
produkt/substrát v dvojrozměrném prostoru membrány než v trojrozměrném roztoku 
uvnitř buňky. Někdy se dokonce vytvářejí orientované komplexy enzymů, které dobu 
transitu produktu/substrátu snižují prakticky na nulu (syntéza cyklických depsipeptidů 
atp.). 

 Vedle toho jsou často membrány prokaryontních organismů nosiči antigenů, ať 
jde o čisté proteiny nebo o glykoproteiny, a zvláště pak o lipopolysacharidy. 

 Specifické funkce membrán lze rozdělit na tři kategorie. Jde tu o pohyb nebo tok 
hmoty, přeměny nebo tok energie, a transdukce nebo tok informace. 

 

 

 

 

5.1  Tok hmoty 

 Pomineme-li pohyb membránových složek, jak se o něm hovořilo výše, jde tu o 
kata-lytické funkce membránových enzymů  ( o jejich výhodách už byla řeč), ale 
zejména o trans-port látek přes membrány. 
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 Tento pohyb rozpuštěných látek v roztoku se děje zásadně dvěma způsoby, 
nespecifickou permeací (dříve se tomu říkalo prostá difuze) a specifickými kanálovými 
nebo přenašečovými systémy. 

5.1.1  Nespecifický pohyb 

 Nespecifická permeace je založena jednak na průniku látek hydrofobním 
vnitřkem membrán − tak se přenášejí především molekuly poměrně rozpustné v tucích, 
ale i některé malé molekuly hydrofilní (například různé organické sloučeniny typu 
esterů, alkoholů, atp., ale zejména léky. Kromě toho existují i za normálních podmínek, 
ale zvláště při zvýšené teplotě a elektrickém potenciálu, v membráně vodné póry, 
kterými procházejí nespecificky všechny látky rozpuštěné ve vodě. 

5.1.2  Specifický pohyb 

 Ten lze rozdělit na několik typů: na transport kanály, na transport přenášeči a na 
transport skupinovou translokací. 

 Membránové kanály jsou proteiny, často složené z několika podjednotek, 
z nichž kaž-dá se skládá ze několika domén nebo oblastí, jejichž polypeptidový řetězec 
několikrát přemosťuje membránu. Většina těchto kanálů je nějak regulována. Tak 
existují  

 (a) kanály bez regulace, stále otevřené − například takzvaný akvaporin, který 
dovoluje specifický průnik přes membránu vodě, nebo poriny, propouštějící různé ionty 
nebo organické molekuly přes vnější membrány mitochondrií a chloroplastů nebo 
membrány bakteriální; 

 (b) kanály regulované elektrickým napětím − sem patří většina kanálů 
nervových buněk, ale i řady buněk dalších, které propouštějí ionty Na+, K+ a Ca2+; 

 (c) kanály regulované chemicky − sem patří některé receptory hormonů, které 
obsahují část kanálovou, která se otvírá teprve po navázání chemické látky typu 
hormonu nebo nervového mediátoru; 

 (d) kanály regulované mechanicky − sem patří řada kanálů propouštějící 
kationty draslíku jednak z různých sliznic, jednak z vláskových buněk vnitřního ucha. 

 Přenos iontů nebo neelektrolytů kanálem nevyžaduje přísun metabolické energie, 
probíhá vždy po spádu chemického nebo elektrochemického gradientu. 

 Transport membránovými přenašeči (v angličtině se nyní často užívá termín 
transpor-tér) je hlavním typem specifického transportu ve všech buňkách. Přenašečová 
molekula je v membráně situována tak, že její vazebné místo pro přenášenou látku je 
otevřeno buď na jednu nebo na druhou stranu membrány. Přenašečový transport se buď 
obejde bez dodávky energie nebo musí energii z nějakého zdroje čerpat. 

 Transport bez dodávky energie se nazývá usnadněná nebo zprostředkovaná 
difuze a využívá se jí jen ve speciálních případech, jako je transport monosacharidů 
insulin-necitlivými buňkami obratlovců a některými kvasinkami.  

 Transport vyžadující energii se nazývá transport aktivní a může být dvou druhů: 
primárně aktivní, který je spřažen s nějakou exergonickou chemickou nebo 
fotochemickou reakcí, a sekundárně aktivní, který využívá energie existujícího 
rozdílu elektrochemického potenciálu iontů H+ nebo Na+ (zcela výjimečně i K+). 
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 Energii pro primárně aktivní transport může poskytovat několik zdrojů. Asi 
nejdůležitějším je hydrolýza ATP membránovou adenosintrifosfatasou. Enzymy tohoto 
typu obsahují řadu podtypů, které lze označit jako F, V, P, ABC, CPx, Ars a Kdp. 
Podtypy F a V přenášejí výlučně H+, Kdp výlučně K+, Ars pouze arsenitanové anionty, 
CPx řadu těžkých kovů, zvláště Cu2+, P přenáší kationty H+, K+, Na+ a Ca2+ a snad i 
anionty Cl−, zato ABC přenáší širokou paletu látek buňce cizích do vnějšího prostředí a 
u bakterií katalyzuje transport aminokyselin a sulfátových aniontů do buněk. 

 Heuristicky zajímavý je zdroj energie pro transport H+ v halofilních bakteriích, 
katalyzovaný bakteriorhodopsinem, po případě transport Cl− zprostředkovaný 
halorhodopsinem. Je jím světlo, které se pohlcuje retinalovou prostetickou skupinou a 
vede tam ke změně konfigurace molekuly a současně k příjmu iontu na jedné straně a 
jeho uvolnění na straně druhé. 

 Zdrojem energie pro aktivní transport může být i oxidace, jejíž volná energie se 
přeměňuje na energii uloženou v elektrochemickém potenciálovém gradientu H+ a 
výjimečně i Na+. Dochází k tomu při terminální oxidaci substrátů na vnitřní 
mitochondriální membráně, na membráně thylakoidů v zelených rostlinách a 
v membránách bakterií. 

 I dekarboxylace oxokyselin (například oxaloctové na pyrohroznovou) může být 
zdrojem energie pro export Na+ u některých bakterií.  

 Všechny membránové ATPasy jsou složeny z několika podjednotek nebo alespoň 
domén a jejich vazebné místo pro ATP je téměř identické, i když zbytek molekuly 
vykazuje výraznou podobnost pouze u zástupců uvnitř podtypu.  

 Sekundárně aktivní transporty, někdy nazývané i spřažené transporty, jsou takové, 
kdy rozdíl koncentrace jednomocného kationtu spolu s membránovým potenciálem 
pohánějí pohyb jednak organických molekul (cukry, aminokyseliny, puriny, pyrimidiny, 
různé vitaminy, organické kyseliny, atd.) jednak anorganických aniontů (sulfát, fosfát, 
difosfát, atd.) proti jejich koncentračnímu spádu. To má význam zejména pro získávání 
živin buňkou, žijící v prostředí relativního nedostatku. Běžným hnacím iontem 
v rostlinách, kvasinkách a houbách (ale i v ně-kterých živočišných organelách) je H+ 
nebo H3O+, v živočišných buňkách (například ve střevní sliznici a ledvinných tubulech) 
je to Na+. V zažívacím traktu hmyzích larev to je pravděpodobně K+. Většina takových 
spřažených systémů jsou molekuly o 12 α-helikálních segmentech, které přetínají 
membránu. Na základě primární sekvence aminokyselin v těchto přenášečích jich 
známe téměř dvacet podskupin. 

 Posledním typem specifického transportu je takzvaná skupinová translokace. 
Zatímco ve všech předchozích typech transportu se látka při pohybu membránou 
chemicky neměnila, při tomto typu jde vlastně o vektorově umístěnou enzymovou 
reakci. Nejznámějším zástupcem tohoto typu transportu je bakteriální fosfotransferasa, 
která zprostředkovává příjem řady monosacharidů a cukerných alkoholů na vnější 
straně membrány a jejich fosforylaci (na účet fosfoenolpyrohroznové kyseliny) se 
současným uvolněním produktu dovnitř buňky. 

  

 Mezi transportní systémy lze přísně vzato řadit i pohyb membrán za tvorby váčků 
(tzv. pinocytoza), a to jak směrem dovnitř (endocytoza) tak směrem ven (exocytoza). 
Obsah váčků, který je buď specifický (při receptorové pinocytoze) nebo nespecifický 
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(při fluidní pinocytoze), je vyléván do prostředí nebo při fúzi s dalšími váčky uvnitř 
buňky jejich obsah splývá. 
 

5.2  Tok energie  
 Biomembrány jsou primárním místem v buňce, kde se přeměňují různé formy 
energie jedna na druhou. Zde musí stačit pouhý výčet těchto přeměn − podrobné 
pojednání by vyžadovalo celou učebnici. 

 Hlavním zdrojem energie na Zemi je energie elektromagnetického slunečního 
záření, energie zářivá. Zejména její viditelná oblast slouží při fotosyntéze zelených 
rostlin k separaci elektrických nábojů na speciálním páru chlorofylů a dále k tvorbě 
elektrochemického potenciálu protonů. To se děje na speciálních membránách zvaných 
thylakoidy, u fotosyntetických bakterií pak na membránových útvarech, zvaných 
chlorosomy nebo chromatofory. 

 (O využití světelné energie nefotosyntetickým způsobem byla řeč v souvislosti 
s bakterio-rhodopsinem a halorhodopsinem.) 

 Důležitým typem energie je i volná energie oxidace, která se jednak využívá pro 
pri-márně aktivní transport, jednak při bioluminiscenci různých organismů (od bakterií 
až po čle-novce). 

 Nejuniverzálnějším energetickým platidlem v biomembránách je však gradient 
elektro-chemického potenciálu, zejména protonů. Toho se využívá při sekundárně 
aktivním trans-portu, pro tvorbu sloučenin s vysokým obsahem energie (ATP), pro 
tvorbu tepla (v mitochondriích hnědého tuku), při přeměně na elektrickou energii (v 
elektrickém orgánu některých ryb) a na energii mechanickou (při otáčení bakteriálních 
bičíků). 

 

5.3  Tok informace 
 Stejně jako v případě toku energie se musíme omezit na pouhý obrys těchto 
membránových pochodů, zahrnujících biochemii mikroorganismů, rostlinnou a 
živočišnou fyziologii a imunologii. 

 Informace je přijímána a zpracovávána membránami ve formě signálů, a to 
signálů fyzikálních a signálů chemických. 

 Mezi fyzikální signály patří především světlo, na něž jsou citlivé sinice i rostliny 
a které je vnímáno světločivnými orgány prakticky všech živočichů. Řadíme sem však i 
elektrické pole (postranní čára u většiny ryb), magnetické pole (magnetobakterie a snad 
i stěhovaví ptáci) a mechanický tlak (od adheze buněk k pevnému podkladu po citlivost 
stereocilií a kinocilií ve vnitřním uchu a různých chloupků na povrchu hmyzího těla). I 
teplo nebo spíše teplota funguje jako informační signál. Všechny zmíněné signály jsou 
zpracovávány vnější buněčnou membránou a převáděny na syntézu nebo odbourání 
různých chemických látek, na aktivaci nebo deaktivaci genetického systému, atd.    

 Chemických signálů je ještě mnohem více. Rozdělíme si je na vnější a vnitřní. 
Mezi vnější patří u bakterií látky způsobující jejich aktivní pohyb, ať pozitivní (směrem 
k potravě) nebo negativní (směrem od toxické látky). Jde tu o chemotaxi, aerotaxi a 
podobné pohyby. U vyšších živočichů pak jsou to smysl chuťový a čichový. Ať jde o 
čtyři základní chuti nebo o několik tisíc čichových vjemů, informace o nich je přijímána 
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speciálními buňkami, které jsou na svém povrchu vybaveny receptory pro tu kterou 
látku. Vazba takové látky obyčejně vybudí takzvaný akční potenciál na příslušné 
nervové dráze a jím se přenáší informace do centrální nervové soustavy (ať už jde o 
centrální ganglion hmyzu nebo lidskou mozkovou kůru).  

 Vnitřní chemické signály zahrnují především hormony, nervové mediátory a 
růstové faktory. Pro různé jejich skupiny obsahují membrány řadu receptorů, od 
jednosegmentových přes sedmisegmentové až po složité molekuly s mnoha 
podjednotkami. Většina hormonů působí na receptorech tak, že vyvolá aktivaci nějaké 
látky, zvané druhý posel, což bývá často cyklický adenosinmonofosfát (cAMP) nebo 
cyklický guanosinmonofosfát nebo prostě ionty Ca2+; může to však být i diacylglycerol, 
inositoltrisfosfát nebo oxid dusnatý. Důležitou roli při aktivaci druhého posla hraje 
často heterotrimerní G-protein, jehož je známo přes dvacet druhů. 

 Příkladnou oblastí, kde se odehrávají desítky přenosu informačních signálů mezi 
různými buňkami, je imunitní systém, který u vyšších obratlovců se vyvinul do 
nesmírně složitého komplexu ochrany proti vnějším škodlivým vlivům. Se svými B-
lymfocyty, třemi druhy T-lymfocytů, makrofágy, nejméně pěti třídami imunoglobulinů, 
dvěma velkými třídami molekul hlavního histokompatibilitního komplexu, kolem 140 
povrchovými CD-antigeny, 16 interleukiny a dalšími cytokiny, nemluvě o odděleném 
systému komplementu v krevním oběhu, je to úctyhodná spleť membránových interakcí 
s různými signálními molekulami. 

 To všechno se odehrává na buněčných membránách. Vivant membranae!  



 75

INTERNET aneb ŽIVOT V SÍTI 
RNDr. Milan Mareš, DrSc. 
Ústav teorie informace a automatizace, AV ČR 

 

 
Ještě si to všichni naplno neuvědomili, ale svět prožívá v posledních 

několika letech kulturní a informační revoluci, proti které byl Guttenbergův vynález 
knihtisku poměrně nevinnou záležitostí - mimo jiné i proto, že tehdejší svět byl mnohem 
méně způsobilý k rychlému přijímání a šíření novinek. O onu revoluci se postaraly 
počítače a počítačové sítě. Teprve nastupují, jejich nástup ale připomíná explozi a 
pokud nechceme jenom zpovzdálí pozorovat kudy nám vyspělý svět utekl, je nejvyšší 
čas začít s adaptací. 

ÚVODEM NĚKOLIK SLOVÍČEK - BUDOU SE HODIT. 
INTERNET - (INTERconnected computer NETworks = propojené počítačové sítě). 

Světový systém propojených počítačových sítí, původně vytvořený pro potřeby 
výzkumu a vysokých škol. 

CESNET - (Czech Educational and Scientific NETwork = česká vzdělávací a vědecká 
síť). Síť propojující vědecké a vzdělávací instituce České republiky, připojená na 
Internet. 

Metropolitní sítě - počítačové sítě ve městech a větších lokalitách, připojené na 
Internet. 

LAN - (Local Area Network). Místní síť v rámci školy nebo podniku. Může být izolovaná 
nebo připojená na větší síť, třeba Internet. 

BITNET - první široce využívaná světová počítačová síť pro potřeby vědy a výzkumu, 
založená na propojení velkých počítačů IBM. Jeden z předchůdců Internetu. 

TEN-34 - (Trans European Network - 34 Megabitů). Projekt evropské sítě - "počítačové 
superdálnice" o vysoké přenosové kapacitě (alespoň 34 MB) v rámci Internetu. 

Počítač - zařízení na zpracování, evidenci a třídění informací. V některých případech 
také počítá. 

PC - (Personal Computer = osobní počítač). Nejjednodušší typ stolního počítače, může 
mít velmi různorodou kvalitu, výkonnost i cenu. 

Workstation - pracovní stanice. V podstatě každý počítač pracující v síti a pro síť. 
Může být i PC, zpravidla ale označuje poměrně výkonný počítač stolního typu vyšší 
kategorie. 

Notebook, Laptop - přenosné typy PC. 

Modem - (MOdulator-DEModulator). Zařízení pro připojení počítače k telefonní síti. 

 
 

SVĚT PLNÝ INFORMACÍ 
Jedna z věcí, které udělaly člověka člověkem a přinesly rozvoj civilizace, 

byla schopnost přenášet, zpracovávat a uchovávat poměrně složité informace. 
Systematicky založený jedinec najde ve vývoji přenosu zpráv několik "stylů", které vždy 
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přinesly něco nového - nejen technicky, ale v konečném důsledku i pro stav 
společnosti.  

První byl přenos zprávy zaznamenané na hmotném nosiči (na hliněné 
destičce, papíru, ...) a to tím, že je přenášen celý nosič i se záznamem. Zpravidla po 
předem určené trase (odmyslíme-li si Verneova carova kurýra a dobrodružné hrdiny 
jeho krevní skupiny) a z popudu odesilatele. Doprava nedůležité hmoty jenom proto, že 
je na ní cosi zaznamenáno, zbytečně zpomaluje a prodlužuje komunikační časy. 
Myšlenka přenášet informaci prostřednictvím média nehmotné povahy lákala, nevědělo 
se ale jak. Telepatie ani při největší důvěřivosti nesplňuje požadavek spolehlivosti, 
kouřové, praporkové a světelné signály také mají svá omezení, takže další styl přenosu 
skutečných zpráv - přenos bez využití hmotného nosiče - musel čekat na vynález 
telegrafu a telefonu. Pořád ale ještě zůstalo něco ze zvyklostí klasické pošty. Trasa 
přenosu telefonních a telegrafních zpráv je i s retranslačními místy předem přesně 
určena a iniciátorem spojení je výhradně odesilatel zprávy.  

Chtějí-li lidé najít v přenosu informací ještě něco nového, mají při dnešní 
úrovni technické představivosti jenom dvě východiska pro další změnu stylu. První je 
možnost nedefinovat konkrétní trasu přenosu zprávy a nechat na přenosové technice, 
aby sama vyhladala tu momentálně nejprůchodnější. Druhá možnost spočívá v 
posílení aktivní úlohy příjemce zprávy jako toho, kdo spojení vyvolá - kdo pátrá po 
zdroji informace, vyhledá ji a zajistí přenos. Obě cesty neznamenají jenom vyřešení 
náročných technickývh problémů, ale také revoluční změnu v pojetí komunikace a 
zpracování informací a systémem, který je na jejich uplatňování založen,  jsou 
počítačové sítě. Jim jsou proto věnovány následující odstavce. 

PŘÍCHOD SÍTÍ 
O počítačových sítích k nám pronikly první zprávy někdy počátkem 

sedmdesátých let. Tehdy v USA a Japonsku zkoušeli propojit několik menších (a 
geometricky vzdálených) počítačů, aby získali vysoce výkonné výpočetní zařízení. 
Myšlenka to byla zajímavá, znamenala ale i dost technických problémů a také ovládání 
sítě a provozu na ní bylo neohrabané a obtížné. Postupně se ale dařilo vyvíjet 
potřebnou techniku a hlavně programy (říká se jim obecně softwarové prostředí), které 
zprostředkovávaly chod celého systému a stále více zjednodušovaly vlastní řídící 
zásahy účastníků sítě. 

Vznikaly specializované sítě leteckých společností, bank a další. Koncem 
sedmdesátých let se objevil ARPANET - síť několika set počítačů v rámci vědeckého a 
výzkumného projektu Pentagonu. V polovině osmdesátých let byl vyvinut Unix - 
operační systém, který pronikavě zjednodušil řízení sítí a prakticky otevřel cestu k 
jejich širokému využití. Národní vědecká nadace (NSF) USA  finančně podporovala síť 
NSFnet a brzy nato vznikl BITNET - ten už počátkem devadesátých let dosáhl i k nám. 
Síť BITNET se opírala o velké sálové počítače firmy IBM a s jejich postupným 
ubýváním ztratila na významu. Navíc měla hierarchickou strukturu, která se s 
rozšiřováním sítě ukázala jako málo pružná.  

Na sklonku osmdesátých let se objevil INTERNET, původně síť spojující 
univerzitní kampusy v USA. Do vínku dostala několik vlastností, které se časem 
ukázaly jako rozhodující pro její životaschopnost. Především - nemá pevnou, natož pak 
hierarchickou, strukturu. Nejedná se vlastně o jednu síť, ale o jakési "sousítí" - shluk 
nejrůznějších, velkých i úplně malých, autonomních sítí (takže plurál v názvu je na 
místě). Jsou do sebe zdánlivě chaoticky vnořeny a propojeny četnými vazbami. Druhou 
důležitou vlastností Internetu je absolutní decentralizace a samostatnost jednotlivých 
zúčastněných sítí i účastníků. Samozřejmě, že jistý (a dosti vysoký) stupeň koordinace 
na technické úrovni existovat musí. Je sjednocen formální zápis řídících a 
komunikačních příkazů sítě (tak zvaný protokol), je koordinován pronájem a stavba 
komunikačních linek, jednotlivé dílčí sítě rozepisují provozní náklady mezi svě 
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účastníky. Podstatná je naprostá autonomie všech účastníků v tom, jaké další sítě a 
účastníky ke svým uzlům připojí, jaké informace do sítě nabídnou, jaké služby budou 
využívat. Na první pohled živelný a nekoordinovaný rozvoj sítě se nakonec osvědčil 
jako optimální. Síť jako celek pružně reaguje na měnící se potřeby účastníků a stav 
technických zařízení i celého systému. Někdy se v této souvislosti mluví o 
"darwinovském" vývoji sítě, jako o analogii k vývoji životních forem, který také není 
řízen, mutace a jejich výhodnost či nevýhodnost se týkají jednotlivců a přesto vývoj 
jako celek dobře funguje. Tyto dva principy nakonec způsobily, že INTERNET je dnes 
celosvětovým fenoménem, bezkonkurenčně nejrozšířenější sítí a že z vědeckého světa 
pronikl do úrovně každodenního užívání s běžným typem účastníků ze všech oblastí 
života. 

SÍŤOVÉ SLUŽBY 
Počítačové sítě jsou pro své účastníky zajímavé službami, které jim nabízejí. 

Záleží na tom, jaké informace mohou zprostředkovat, jak jsou strukturované, v jaké 
formě jsou zaznamenány, jak pohotově lze příslušnou informaci vyvolat. Počet služeb, 
které INTERNET nabízí, jde dnes do mnoha desítek. Vesměs nabízejí přenos datových 
souborů, rychlé vyhledávání údajů a využívání výpočetní kapacity vzdálených počítačů. 
Většina služeb je dost specializovaných, některé jsou ale zajímavé pro širší skupiny 
uživatelů a několik se dostalo do obecného povědomí. Elektronická pošta a služba 
populární pod značkou WWW zřejmě přinášejí zásadní změnu civilizačních schémat - 
skromnější formulace by byla zkreslováním skutečnosti. Mnoho služeb je bezplatných, 
další (hlavně ty, které využívají nákladnou výpočetní techniku vlastněnou jiným 
uživatelem) je možno užívat na základě dohod a úhrad. Několik hlavních služeb 
stručně vyjmenujeme. 

Telnet - název této služby byl původně názvem programu, který ji umožňuje. Jeho 
prostřednictvím se uživatel může těsně připojit na jiný počítač. Tak těsně, že jeho 
vlastní slouží jen jako periferie (klávesnice a monitor) a vše ostatní se děje na 
hostitelském počítači. Zpravidla je třeba být s majitelem hostitelského počítače 
dohodnut o pravidlech provozu. Služba především umožňuje přístup k vysoce 
výkonným  superpočítačům i pro vzdálené uživatele (například naši atomoví fyzici 
často počítají v evropském středisku CERN u Ženevy) nebo společné 
obhospodařování databáze několika rozptýlenými účastníky. Vstup cizího účastníka 
do počítače je dost ošemetná záležitost a není divu, že připojení přesTelnet je ze 
strany hostitelských uživatelů důkladně jištěno hesly. 

Elektronická pošta (e-mail) - asi nejvíce využívaná služba Internetu. Umožňuje 
pohotové a dost levné písemné spojení  vzdálených účastníků. Hodí se zejména k 
přenosu textů, ale dnes je možný i přenos zakódované grafiky. Spojuje výhody 
telefonu (rychlost spojení) a listovní pošty (možnost archivování a tisku textu) a 
přidává některé další výhody (rozeslání téže zprávy okamžitě na více adres, 
možnost téměř okamžité odpovědi třeba i vpisováním do přijatého textu, diskuze 
více partnerů). Zatím chce spojení elektronickou poštou určitý čas. S technickým 
zdokonalováním spojových linek už se ale na obzoru vynořuje elektronické spojení v 
reálném čase se všemi výhodami, které takový bezprostřední kontakt přináší, 
kombinovanými s možností paralelního tištěného záznamu či uložení v paměti 
počítače. Už dnes vznikají mnohé vědecké publikace jako společná práce více 
autorů, kteří sídlí v různých zemích a mnohdy velmi dlouhé texty si průběžně 
elektronicky vyměňují prakticky bez dopravního zpoždění. Připravme se na to, že 
elektronická pošta časem podstatně omezí listovní a telefonickou komunikací. 

FTP (File Transfer Protocol) - přenos celých souborů ze vzdáleného počítače na 
počítač uživatele. Na rozdíl od Telnetu se pak práce se souborem neodehrává na 
vzdáleném hostitelském počítači, ale přímo u uživatele. Zrychluje to provoz a chrání 
původní soubor před nežádoucími zásahy. Přebírání cizích souborů je, samozřejmě, 
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také chráněno před nežádoucími vstupy, přístup k nákladně pořízeným datům nebo 
programům může být vázán na dohody o úhradách a soubory jsou pak také 
přístupné pouze se znalostí hesel. Přenos souborů je v zásadě možný obousměrně, 
takže FTP mimo jiné usnadňuje společnou správu souborů vzdálenými uživateli. 

Gopher - tato služba umožňuje vyhledávání a přenos údajů ze vzdálených počítačů, 
hlavně je výhodná pro přenos textových informací a hledání v datech. Funguje jako 
zjednodušená forma složitějších služeb (třeba WWW) s omezením na textovou část 
informace. Informace vyhledává pomocí postupných odkazů. Před nástupem WWW 
byl nejužívanějším programem pro nabízení a vyhledávání údajů a dosud je hojně 
užíván. (Pro zajímavost. Gopher je druh americké zemní veverky a totemové zvíře 
státu Minnesota. Zkuste uhádnout, na které univerzitě programy pro Gopher 
vyvinuli). 

WAIS (Wide Area Information Server) - Slouží hlavně k prohledávání databází, 
především pokud jde o textové informace. Je dost nezávislý na konkrétním systému 
nebo typu jednotlivých databází, se kterými pracuje. Ani uživatel, který informaci 
vyhledal, nemusí být příliš obeznámen s dotazovacím jazykem vyhledané zdrojové 
databáze. Vyhledává prostřednictvím dotazů na jednotlivá slova. 

WWW (World-Wide Web), také Web - Spolu s elektronickou poštou nejužívanější 
služba Internetu a zřejmě ji předstihuje, pokud jde o přitažlivost pro laické uživatele 
z mimovědecké sféry. Jedná se o důkladně propracovaný informační systém, 
schopný vyhledávat nejrůznější informace v celosvětové síti počítačů, 
zprostředkovat jejich přenos k zájemcům a upozornit na další související údaje. V 
řídících programech má zabudovánu řadu dalších služeb (Gopher, FTP a další), 
které tak může snadno zprostředkovat. Nápad na Web vznikl ve středisku jaderného 
výzkumu CERN a původně šlo o to, otevřít snadný přístup k ohromným souborům 
dat o výsledcích pokusů. První verze byla k dispozici v roce 1990. V následujících 
letech se celý systém rychle zdokonalil a rozšířil se okruh operačních systémů, ve 
kterých Web pracuje. Také programy pro obsluhu Webu se rychle zdokonalují (od 
roku 1993 se užívá Mosaic, od roku 1995 se šíří uživatelsky ještě příjemnější 
Netscape) a dalece vycházejí vstříc pohodlnosti uživatelů. Web má pro laické 
uživatele několik nesporných výhod. Především je multimediální - zprostředkuje 
přenos textů, číselných dat, obrazů, zvuků i krátkých videoklipů. Kromě toho je 
hypertextový - informace nejsou řazeny lineárně (jako třeba v knize), ale větví se, 
klepnutím na odkazové slovo v textu je možné přejít na jiné stránky s informací o 
vybraném pojmu, a tak dále bez omezení. Přitom mohou být informace uloženy v 
různých, i velmi vzdálených, počítačích. Konečně je velice autonomní a 
uživatelsky vstřícný - sám volí nejrychlejší cestu mezi zájemcem o informaci a 
jejím zdrojem, na žádost a uvedení klíčového slova samostatně v celém světě 
vyhledává zdroje, které uvedené slovo obsahují jako významnou referenci, při 
současné úrovni řídících programů jsou jednotlivé příkazy velice snadné a 
pohodlné. 

EXPLOZE INTERNETU 
Růst Internetu v posledních letech se dost vymkl z rukou i jeho tvůrcům. 

Připojených uživatelů přibývá geometrickou řadou, komunikační trasy, které se ještě 
před rokem zdály předimenzované, dnes praskají ve švech. Internet už dávno přestal 
být záležitostí vědecké a vysokoškolské komunity a zejména Web a elektronická pošta 
jsou bohatě využívány širokou veřejností. V naší republice ještě situace nekulminuje, 
protože si přeci jenom na všestranné užívání počítačů teprve zvykáme. Přesto už jsou i 
u nás viditelné signály zvratu. Ve vyspělejších zemích a nejvíce v USA je situace 
mnohem dál. Statistiky ukázaly, že pro vědeckou komunikaci je využívána jen necelá 
destina uskutečněných spojení a druhou desetinu představují informace okolo 
počítačů. Přitom asi čtvrtina informací přenášených Webem je řazena do kategorie 
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zábavy a zhruba stejně velkou skupinu tvoří obchodní informace. I lokální informační 
služby zaujímají v síti větší díl než věda. Teprve podíl dalších kategorií informací 
(vzdělávací, vládní, kulturní, o životním prostředí, legislativě, politice a další) rychle 
klesá. Internetem jsou dávány k dispozici informace, které by ještě před pár lety 
málokdo čekal. Při troše hledání v Gopheru a zejména ve Webu najdete vnitřní 
telefonní seznamy univerzit, přehled zaměstnanců podniků (i s fotografiemi), jídelní 
lístek závodní jídelny Pentagonu, katalogy knihoven, ale i skladů náhradních 
součástek, nabídku čistokrevných štěnat, poslední čísla novin a časopisů (u nás třeba 
Mladého světa a Lidových novin, ale i Playboye), fotografie z vesmíru z katalogů 
NASA, obrazovou dokumentaci výstav ve Washingtonském muzeu, nabídku firem na 
výrobu počítačových her, plány městské dopravy (s vyhledáváním tras a přestupů), 
seznamy hotelů s jejich podrobnými charakteristikami a blankety na rezervaci pokojů, 
mapy, seznamy, katalogy, zprávy o připravovaných vědeckých kongresech i o 
programech místních kin, objednávky pizzy s donáškou do domu a objednávky aut v 
půjčovně na druhém konci světa (kam se zákazník chystá cestovat), seznamy 
vědeckých projektů a nepředstavitelné množství dalších informací. 

Rozsah přenášených informací roste. Počet uživatelů Internetu se prý v 
posledních letech každý rok zdesateronásobuje. Už v roce 1994 přenášel Web každou 
vteřinu informace v rozsahu celého Shakespearova díla. Při jeho růstu se dá čekat, že 
dnes by na podobné srovnání nestačil ani Jirásek.  

Revolučním způsobem se změnila aktualizace informací. Protože jsou 
uloženy v místě svého vzniku a ve flexibilní paměti počítače, není problém je neustále 
obnovovat - doplňovat katalogy o nové položky, upřesňovat výsledky analýz podle 
nejnovějších údajů, doplňovat další vědecké poznatky, překreslovat mapy podle 
okamžité situace. Také postavení jednotlivých účastníků informační výměny se 
změnilo. Každý může informace snadno nabízet i aktivně vyhledávat. Není třeba 
obcházet knihovny, čekat na doručení odborných publikací, nakupovat kilogramy 
papíru potištěného vlastně už neplatnými údaji. Počítačová síť najde informace sama 
podle jednoduchých instrukcí a klíčových slov. Příkazy jsou dávány jednoduchým 
přesouváním kurzoru po monitoru počítače.  

O OBYVATELÍCH INTERNETU 
Z předchozích odstavců je zřejmé, že nástupem obecně použitelných 

počítačových informačních sítí se lidé ocitli v kvalitativně nové situaci a ta mnohdy chce 
i kvalitativně nové typy chování. Uživatelé Internetu už vytvořili svébytné společenství s 
mimořádnými přírůstky "obyvatel" a je docela zajímavé sledovat, jací lidé to jsou.  

Především, duch Internetu v sobě stále nese znamení svého vzniku v 
prostředí akademické svobody. Každý uživatel je z principu nezávislý ve svém jednání, 
až na nezbytná omezení daná výhradně technickými požadavky. Každý sám rozhoduje 
o tom, jaké informace dá v Internetu k dispozici a každý má právo nabídnuté informace 
použít. S nástupem komerčních uživatelů, zejména ve Webu, se projevují i nevýhody 
takového počínání, nicméně roduvěrní Internetisté na své autonomii neústupně trvají. 
Nedávný pokus administrativy USA omezovat vstup některých informací (šlo hlavně o 
počítačovou pornografii) vyvolal mezi americkými uživateli bouři - na protest invertovali 
texty na svých stránkách (takže byly bílé na černém podkladě), organizovali masové 
posílání protestních depeší, sbírali "podpisy" pod své protesty mezi sympatizanty po 
celém světě. Přes všechny sporné důsledky dané komercializací Internetu je 
autonomie uživatelů asi jednou z příčin jeho rozmachu a stojí proto za obranu. 

Na druhé straně vede sebevědomá samostatnost Internetistů i k 
obdivuhodnému "vlastenectví" a altruismu. Uživatelé považují za samozřejmé, že 
poskytují své informace zdarma. Počínaje mladíkem, který zkouší vymyslet 
jednoduchou počítačovou hru a nabídne ji po síti neznámým kamarádům, přes 
pracovníky vědeckých institucí, kteří se snaží udělat informační stránky o svém 
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pracovišti co nejhezčí a nejzajímavější, až po tvůrce i velmi náročných programů 
(například antivirových nebo vyhledávacích pro užití v síti), kteří nabízejí výsledek své 
mnohahodinové práce zdarma - jen proto, že se cítí být součístí Internetu. S nástupem 
komerčních uživatelů pomalu ale jistě nastupují i ti, kteří vidí v internetu jedině 
příležitost k výdělku, nebo alespoň k reklamě, nicméně duch hravosti a sounáležitosti 
stále přežívá.  

Do jisté míry se Internet stal jakousi laboratoří demokratického chování, 
které by mohlo zajímat sociology. Aby mohl dobře fungovat, musí najít a neustále 
znovu testovat jemnou rovnováhu mezi individuální samostatností v rozhodování a 
činech a nezbytnou koordinací vyplývající z technických podmínek a zejména z 
těsného věcného propojení každého s každým. V tomto smyslu se může jevit i jako 
jakýsi předobraz světa, jaký bychom si mnozí vybrali za velmi dobré místo k životu. 

Koho tedy na Internetu potkáte? Záleží na tom, kterou jeho službu zvolíte. U 
těch specializovaných (zmínili jsme tady FTP a WAIS, je jich ale mnohem víc) 
především odborníky, kteří je potřebují. Elektronická pošta je naopak již docela obvyklá 
v řadě institucí a postupně se prosazuje i u soukromníků, kteří mají doma počítač 
napojený na síť. Jsou v ní k nalezení i "debatní" adresy, otevřené pro každého, kdo 
hledá partnera pro "elektronické klábosení", hlavně zatím mezi fanoušky Internetu. 
Gopher a zejména Web už jsou obsazeny mnohem pestřejší klientelou. V předchozím 
paragrafu jste mohli najít velice omezený výčet příkladů, co všechno se dá ve Webu 
najít. Autory informací jsou jak počítačoví odborníci z vědeckých, vysokoškolských 
nebo průmyslových a komerčních institucí, kteří upozorňují na činnost, výrobky a akce 
své firmy. Druhou velkou skupinu tvoří autoři "veřejně prospěšných" informací - plánků 
měst, dopravních spojů, jízdních řádů a podobně. Často se plynule prolínají se 
skupinou komerčních nabízečů turistických služeb a kulturních nebo zábavních akcí. 
Konečně existuje zatím nevelká skupina fanoušků, kteří svou domácnost připojili k 
Internetu na takové úrovni, že mohou nejen vyhledávat informace, ale také je nabízet. 
A tak se jejich známí (i neznámí) mohou podívat na fotografie členů rodiny, pejska a 
domu, ověřit si, který člen rodiny bude v neděli večer k zastižení a kdo má kdy 
narozeniny. Dnes je to ještě výstřednost, ale pokud chceme myslet na budoucnost, tak 
už pomalu začněme uvažovat, který fotograf dělá nejhezčí snímky psů.  

JAK SE PŘIPOJIT K INTERNETU ? 
Záleží na tom, jak velký provoz asi předpokládáme. V každém případě 

potřebujeme počítač, připojení k síti, místo, kam se připojíme a programy pro práci se 
sítí.  

Pro individuálního uživatele stačí jako počítač celkem běžný typ PC. Uvádí 
se, že na úrovni "třistaosmdesátšestky", tedy s procesorem 80386, například i 
standardní notebook nebo laptop. Vyšší typ je samozřejmě lepší - umožňuje využít 
pokročilejší řídící programy. Pro velkého uživatele - podnik nebo školu s vlastní vnitřní 
sítí LAN - je dobré užívat jako uzel pro připojení k síti pracovní stanici.  

Pro připojení k síti se nabízí několik možností. Nejjednodušší, ale nejméně 
výkonné, je připojení modemem a telefonní linkou. Pro přenos elektronické pošty 
běžnému individuálnímu uživateli zpravidla stačí. Pro užívání Webu je kapacitně přeci 
jenom slabé, i když v západní Evropě se běžně doporučuje. Asi tam mají kvalitnější 
telefonní linky a ústředny. V našich podmínkách i intenzivní provoz elektronické pošty 
přes modem mnohdy vyžaduje hodně buddhistické trpělivosti a schopnost stoicky 
přijímat nezdary. Velký uživatel by měl mít vlastní připojení pevnou linkou - metalickou, 
mikrovlnnou nebo (a to je dnes nejkvalitnější) optickým kabelem. To už představuje 
provozování telekomunikační služby, na které existují specializované firmy s příslušnou 
licencí a je proto nutné s některou takovou firmou zřízení linky dohodnout. 

Tím se dostáváme ke třetí podmínce připojení na Internet - nalezení uzlu, ke 
kterému se připojíme. V této době existuje v naší republice několik firem, které nabízejí 
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připojení k Internetu jako komerční službu. Zpravidla zprostředkují připojení k 
některému blízkému nebo jinak vhodnému stávajícímu uzlu a pronajmou zvláštní 
pevnou linku nebo pomohou při jejím zavádění. Takovým firmám se v síťovém slangu 
říká provajdři (anglicky "privider" je "poskytovatel", "opatřovatel"). Pokud uživateli stačí 
pouhé připojení modemem, je rozumné začít dohodou o podmínkách připojení přímo 
se správci některého uzlu. 

Programové vybavení pro práci se sítí je snadno dostupné. Zatím je většinou 
dosažitelné po síti jako volný produkt (vzpomeňte si na pasáž o uživatelích Internetu), 
ale nejnovější verze některých specializovaných programů, především pro užívání 
Webu, budou zřejmě už brzy šířeny komerčně. Správce uzlu, ke kterému se 
připojujete, Vám nejspíš pomůže instalovat první řídící programy a hledání dalších 
vylepšených verzí v nabídce Internetu už bude na Vás. 

Samozřejmě, užívání sítě něco stojí. Kromě pořizovacích nákladů na 
počítač, modem (nebo jiné spojení) a případně programy je nutné počítat s náklady na 
provoz.  Spojení modemem znamená běžné telefonní poplatky za "hovory" mezi 
uživatelem a uzlem, ke kterému je připojen (proto by měl být blízko). Pronájem 
pevných linek je hrazen podle ceníků jejich provozovatele. Samotné připojení k 
Internetu také znamená hradit odpovídající díl provozních nákladů příslušného 
provajdra nebo uživatele, k jehož uzlu se připojujete. Struktura poplatků (poměr mezi 
cenami různých služeb) je u každého provajdra jiná podle jeho cenové politiky. 
Poplatky u nás nejsou levné, zejména proto, že i provajdři draze platí Telecomu za 
pronájmy dálkových linek. Se závistí pozorujeme ceny a zvláštní zvýhodněné sazby 
pro uživatele Internetu v zemích západní Evropy a tamní kolegové zase s podobnou 
závistí pošilhávají za oceán, kde soukromé telekomunikační společnosti vycházejí 
uživatelům Internetu hodně vstříc. 

 
 

STAROSTI SE SÍTĚMI 
Pokrok a pohodlí, které počítačové sítě přinášejí, nejsou zadarmo. Se sítěmi 

a jejich provozem je i plno starostí a jsou to starosti na mnoha úrovních. První z nich je 
úroveň technická. Rychlý rozvoj sítí zaskočil vlastně všechny a všichni mají mnoho 
práce (a výdajů), aby tempo vývoje horko těžko zachytili. Linky a uzly, nedávno 
předimenzované,  dnes praskají ve švech a účastníků i spojení stále přibývá.  

Jiná úroveň problémů vyplývá ze silné komercializace sítě a z 
nezodpovědnosti některých uživatelů. Už jsme si řekli, že svoboda nabídky informací je 
jedním z principů Internetu. Pokud jde o vědecké a třeba i turistické nebo obchodní 
informace, je to nepochybně v pořádku. Horší situace začíná s výskytem velmi 
rozbujelé počítačové pornografie, reklamou, která by v žádném jiném mediu nemohla 
projít, ještě nebezpečnější propagací extrémistických politických hnutí nebo terorismu,  
a dokonce i volně zveřejněnými návody na výrobu zbraní, trhavin a dokonce snad i 
atomové pumy. Osobní problémy mají lidé o nichž někdo (často nezjistitelný) po 
Internetu šíří údaje velmi soukromé povahy nebo pomluvy. V USA už vznikla vrstva 
právníků specializovaných na problémy spojené s Internetem a zdá se, že si na 
nedostatek práce nenaříkají. Situaci rozhodně nečiní přehlednější ani to, že rychlý růst 
sítí předběhl nejen kapacity technických zařízení, ale i legislativu a s mnoha jevy okolo 
sítí zákony prostě nepočítaly. 

Konečně existují i problémy snad méně bezprostřední, zato ale v delší 
perspektivě možná nejvážnější. Počítačové sítě přinášejí nový životní styl. Zatím 
vnímáme jenom mírně potrhlé mladíky, kteří se nedokáží odtrhnout od monitoru 
počítače. Ti ale jsou jenom nevýznamnou krajností něčeho patrně hlubšího. Doprava 
informací do domu, možnost vykonávat mnohá zaměstnání z vlastního obývacího 
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pokoje přes počítač, svět, ve kterém se každý může o každém dozvědět skoro všechno 
a přitom se každému postupně zužuje okruh lidí, se kterými se fyzicky potkává, to 
všechno by mohlo pomalu posouvat rovinu vnímání sounáležitosti jak se světem, tak s 
nejbližšími lidmi. Nezapomínejme ani na to, že počítačové sítě šíří po celém světě 
především euroamerická schémata myšlení a vztahů. Jejich náraz na tradiční kulturní i 
třeba rodinné stereotypy jiných světadílů by u jejich obyvatel mohl vyvolat větší kulturní 
šok než setkání tichomořských ostrovanů s námořníky plachetnic. Svět se díky 
počítačům změnil a dále se mění a rychlost změn je rychlejší než asi dokáží lidé 
plynule vstřebat. Počítejme s tím. 

CO NÁS ASI ČEKÁ 
Jedna z nejnesmyslnějších lidských činností je předvídání technického 

vývoje na více než několik málo let dopředu. Jediné, na co se lze spolehnout je to, že 
většina věcí bude nakonec úplně jinak. U elektroniky, počítačů a sítí to platí dvojnásob. 
Proto si odpustíme daleké vize a zkusíme odhadnout jenom několik málo příštích let. 
Kdo to považuje za zbabělé, ať si vzpomene, co jsme před deseti lety věděli o 
Internetu a před pěti lety o Webu, co už dokázaly udělat se světem a - na druhé straně 
- kde jsou dnes vize počítačů páté generace a jejich programování v reálném jazyce, 
šlágr počítačových vizí poloviny osmdesátých let. 

Dá se počítat s tím, že provoz počítačových sítí dále vzroste, jejich služby s 
postupným zdokonalováním počítačů porostou a obsluha bude i pro laika stále 
jednodušší. Technici už počítají s multimediální infrastrukturou pro domácnosti, která 
by umožňovala i napojení počítače na televizní kanály a dokonce individuální 
objednávku filmů z ústřední počítačové videotéky do počítače toho kterého uživatele. 
Zvětší se počet povolání, která bude možné vykonávat na dálku prostřednictvím 
počítačového spojení a prudce zřejmě vzroste počet služeb, které budou zajišťovány 
počítačovou objednávkou na základě nabídky v Internetu (konkrétně ve Webu nebo 
jeho nástupcích). Počítače asi proniknou i do soukromých kontaktů a je docela možné, 
že i videotelefon nakonec bude uskutečnitelný (i když jistě drahý) přes elektronickou 
poštu. Rozohodně bychom se měli začít učit životnímu stylu počítačového světa. 

To všechno naráží na technické problémy a z nich největší je propustnost 
komunikačních tras. Vysílání fotografií a především videa je nesmírně náročné na 
kapacitu spojení a má-li se odehrávat v reálném čase (tedy bez čekání na postupné 
pomalé naplňování počítačové paněti zakódovanými daty), přesahuje reálné možnosti 
dnešních telekomunikací asi kdekoli na světě. Proto se tolik mluví o počítačových 
superdálnicích - komunikačních trasách s velmi vysokou kapacitou. V Americe o nich 
začal mluvit šéf Microsoftu Bill Gates a zprvu vypadal jako snílek - ostatně, nebylo to 
poprvé. Dnes začínají úřady Evropské unie s financováním projektu TEN-34 - jakéhosi 
předobrazu evropské počítačové superdálnice. Má vést i k nám a to je dobře. Žalostný 
stav našich běžných telefonních linek bude jistě chtít podstatné vylepšení i mimo trasy 
TEN-34 a neměli bychom s ním váhat. Ať to totiž vezmeme z kterékoli strany, výhody 
Internetu vysoko přesahují jeho případné problémy. Dá se čekat, že svět, který o sobě 
všechno ví a také se navzájem informačně otevírá, bude spíše rozumět dohodě a 
přátelství. A konec konců, přístup ke kulturním a intelektuálním pokladům celého světa 
snad vychová ještě o něco znalejší a vnímavější generace. Vždyť každá škola v 
džungli, je-li napojena na Internet, disponuje největší knihovnou a největší galerií 
světa. A to je něco, nad čím bychom měli stát v úžasu. 
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Perspektivní technologie pro likvidaci jaderných 
odpadů 

Ing. Miloslav Hron,CSc.,  
Ústav jaderného výzkumu Řež a.s. 

1.Úvod - filosofie zacházení s jadernými odpady, zejména s  vyhořelým 
palivem. 
Otázka definitivního vyřešení problému dlouhodobých vysoce radioaktivních 
odpadů (především vyhořelého jaderného paliva -VJP) se z několika hledisek 
stala kritickým bodem pro budoucnost dalšího rozvoje jaderné energetiky. Palivo 
zůstává v jaderných reaktorech relativně dlouhou dobu (2-4 roky), aby se 
dosáhlo jeho efektivního vyhoření (33000 MWd/tU pro reaktory typu VVER-
440 a 50000 MWd/tU pro reaktory typu VVER-1000 (uvažováno pro Jadernou 
elektrárnu Temelín)). Vlivem probíhajících procesů v reaktoru (především 
absorpcí neutronů a přirozeným radioaktivním rozpadem) vzniká velké množství 
radionuklidů o různém stupni nebezpečnosti. Jak již bylo uvedeno, obsahuje VJP 
po vyjmutí z typického lehkovodního reaktoru stále ještě asi 95% uranu 238U, 
zhruba 1% tvoří štěpitelný isotop 235U, a asi 1% je štěpitelného isotopu 239Pu. 
Další složka VJP - štěpné produkty -  představují jen asi 3%. Vyhořelé palivo 
proto není, resp. nemusí být, odpadem a lze ho z části využít jako surovinu. 
Z obecného pohledu pak pro další zacházení s VJP existují principiálně tři 
postupy (první dva již byly v předchozím textu popsány). 
1) VJP nijak dále jaderně nezpracovávat a považovat ho za konečný odpad, 
jež by měl být uložen v hlubinných úložištích. Pokusy použít víceméně klasické 
(tj. mechanické, chemické nebo jiné nejaderné) postupy pro zamezení 
potenciálně škodlivého vlivu dlouhodobých radioaktivních odpadů na životní 
prostředí však nebyly z pochopitelných důvodů dosud prakticky ověřeny v 
dostatečně dlouhodobém provozu. Podzemní uložení VJP zpochybňuje nejen 
určitá část veřejnosti, ale v poslední době též část vědecké komunity. Příčina 
tohoto skepticismu spočívá v dlouhém poločase rozpadu některých radionuklidů, 
které hrají důležitou roli (129I, 107Pd, 135Cs, 93Zr, 99Tc, aktinidy) a které byly 
většinou vytvořeny vynucenými jadernými procesy v jaderných reaktorech. 
Naproti tomu dosud vyvinuté a pro jejich úpravu používané inženýrské systémy, 
jakkoliv technicky dokonalé, jsou vybaveny výlučně jediným jaderným 
procesem, který umožňuje přeměnu radioaktivních isotopů na stabilní - 
přirozeným radioaktivním rozpadem. Tato skutečnost samozřejmě vede k 
dlouhým dobám (~105-106 let), po které má být zaručena spolehlivost 
inženýrských bariér v těchto systémech. To může představovat nejenom velký 
nedostatek z inženýrského a ekonomického hlediska, ale také vybočení z 
reálných možností prověřit takový systém v důvěryhodném (přesvědčivém), 
zejména časovém, měřítku. 
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2) VJP považovat za surovinu, tzn. že jej lze přepracovat (recyklovat) na 
nové palivo do jaderných reaktorů. Při přepracování VJP se oddělí štěpné isotopy 
a použijí jako tzv. směsné palivo (MOX palivo) do současných lehkovodních a 
rychlých reaktorů. Odseparované štěpné produkty nejsou již dále jinak jaderně 
zpracovávány a musí být uloženy jako vysoce aktivní odpad. Přepracování samo 
o sobě představuje poměrně složitý, technologicky náročný a velmi nákladný 
proces. S přihlédnutím k nákladům na výrobu čerstvého paliva z uranové rudy a 
k nákladům na skladování a likvidaci vyhořelého paliva se současné metody 
přepracování jeví jako ekonomicky nevýhodné. Proti tomuto způsobu zacházení 
též mluví i nebezpečí proliferace (šíření jaderných zbraní), jelikož plutonium, 
získávané při přepracování, může být za určitých podmínek zneužito k výrobě 
jaderných zbraní. Především z tohoto důvodu bylo přepracování v USA zákonem 
zakázáno. 
3) Ze současného pohledu (ale nutno říci, že současně i ze znalostí 
fyzikálních zákonitostí) jediným principem, jak zamezit problémům s 
dlouhodobými vysoce aktivními radionuklidy vytvořenými jadernými reakcemi a 
umožnit tak produkci tzv. „čisté energie“ (tj. bez vysoce nebezpečných odpadů), 
je využít jiné jaderné procesy a urychlit tak transmutaci (spálení, přeměnu) těchto 
radionuklidů na stabilní materiály. Jde o proces separace a transmutace 
(Partitioning and Transmutation - P & T). Účelem transmutací v tomto slova 
smyslu je likvidace radionuklidů s dlouhým poločasem rozpadu a vysokou 
relativní toxicitou a jejich přeměna na krátkodobé nebo dokonce stabilní isotopy, 
jejichž zneškodnění lze vyřešit skladováním po akceptovatelnou dobu. Cílem 
separace je přepracovávat palivo, tj. oddělit z něj před transmutací krátkodobé a 
stabilní štěpné produkty, popř. jiné nežádoucí elementy a po transmutaci 
oddělovat stabilní a krátkodobé nuklidy, aby nedošlo opět k jejich nežádoucí 
aktivaci. Pokud bude taková technologie spalování jaderných odpadů technicky a 
ekonomicky uskutečnitelná, lze ji považovat za řešení daného problému. Je 
vhodné poznamenat, že fyzikální možnosti transmutací jsou známé již poměrně 
dlouhou dobu, avšak teprve v posledních letech se ukazuje, že by mohly být 
technicky řešitelné za obecně přijatelných podmínek. 

2. Principy různých transmutačních systémů 
Prvním kandidátem pro účel transmutací je sám klasický (jak může být v dnešní 
době již nazýván) jaderný reaktor. Jeho schopnost až do určitého stupně spálit 
štěpné produkty je přirozená a dobře známa. Prvním omezením a dokonce i 
bariérou, je ekonomika (bilance) neutronů konvenčních tepelných reaktorových 
systémů. Palivo je v tepelném jaderném reaktoru vystaveno po několik let 
hustotě neutronového toku řádově 1014 n.cm-2.s-1. Mnoho z vytvořených nuklidů 
s velkým účinným průřezem (velkou pravděpodobností) pro záchyt neutronu se 
již působením neutronového toku přemění na nuklidy s nízkým účinným 
průřezem pro jejich záchyt. Většina nuklidů obsažená ve vyhořelém palivu má 
tedy nízký účinný průřez pro absorpci neutronu a takovéto isotopy nemohou již 
být účinně transmutovány při hustotách toku neutronů dosahovaných dnes v 
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běžných tepelných reaktorech. Navíc vyšší aktinidy se v tocích tepelných 
neutronů transmutují (štěpí) velmi nesnadno. V tepelné oblasti jsou účinné 
průřezy pro štěpení základní aktinidové směsi 237Np a 241Am velmi malé v 
porovnání s jejich tepelnými účinnými průřezy pro záchyt neutronu, a tak tepelné 
neutrony se snadněji neštěpně zachytávají, než by vyvolaly štěpení. To ovšem 
vede ke vzniku dalších aktinidů. 
Dalším pokusem by mohl být rychlý (s nezpomalovanými neutrony), avšak stále 
ještě kritický, reaktor s aktinidovým palivem, který má neutronovou ekonomiku 
lepší než tepelný reaktor. Ačkoliv jsou reakční (pro záchyt a štěpení) účinné 
průřezy aktinidů pro energie neutronů v rozsahu keV-MeV mnohem menší, je 
poměr účinného průřezu pro štěpení a pro záchyt mnohem příznivější (větší) než 
v oblastech s nižší energií neutronů. Významnou charakteristikou systémů 
pracujících s energiemi neutronů v rozsahu keV-MeV je nutnost vsázky velkého 
množství štěpitelných materiálů do reaktoru (a to právě z důvodu nízkých 
účinných průřezů v oblastech s vysokou energií neutronů). Zde však vznikají 
další problémy. Prvním z nich je řízení takovéhoto systému. Je velmi dobře 
známo, že štěpné isotopy neptunia, americia a curia mají značně nižší podíl 
zdrojů zpožděných neutronů v porovnání s běžnými palivy založenými na 
uranových isotopech. Podstatnou roli, jakou hraje efektivní podíl zpožděných 
neutronů při řízení jaderného reaktoru v oblasti kritického stavu, zde jistě není 
třeba znovu zmiňovat. Kromě toho tu jsou další problémy s malými hodnotami 
Dopplerova efektu a pozitivními dutinovými koeficienty reaktivity. To vše 
dohromady znamená, že takový reaktor může být z provozního hlediska značně 
nestabilní a celý provoz z hlediska jaderné bezpečnosti problematický.  
Aby tyto problémy byly překonány, byly v nedávné minulosti navrženy různé 
koncepce podkritických systémů řízených vhodným neutronovým zdrojem, 
usilující o transmutaci aktinidů a dlouhodobých štěpných produktů [1-5.4]. Je 
jasné, že k účinné transmutaci štěpných produktů a aktinidů může dojít pouze při 
několikanásobně vyšších hustotách toku neutronů, než jsou k dispozici v 
současných tepelných reaktorech. Byl proto předně hledán vhodný neutronový 
zdroj, to znamená zdroj s dostatečným výtěžkem neutronů, umožňující se 
vyhnout principiální bariéře neutronové ekonomiky. Takovým zdrojem se 
ukázala být např. tříštivá (spalační) reakce, vyvolaná vysoce urychlenými 
nabitými částicemi, např. protony.  

3. Tříštivé (spalační) reakce 
Spalační reakce je vyvolávána částicí s vysokou energií, která dopadá na terčík z 
těžkého kovu (Pb, Bi, W, Th, U, Np, Am). Studium takovéto interakce vysoce 
energetické částice (protonu, deuteronu) s těžkým atomovým jádrem je jednou z 
náročných úloh kvantové fyziky. Tato náročnost a složitost tkví v podstatě 
procesu nepružné interakce prvotní dopadající částice s jádrem terčíku. V 
současné době existuje značný počet mikroskopických modelů úspěšně 
popisujících nepružné srážky vysokoenergetických částic s jádry. Tyto modely se 
vzájemně liší nejen intervalem energií, ve kterém jsou díky různým fyzikálním 
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mechanismům, na nichž jsou založeny, aplikovatelné (celkový rozsah jejich 
použitelnosti sahá od desítek MeV až po několik TeV), ale i různým stupněm své 
propracovanosti a tedy i oborem, v němž jsou používány. Přes všechny rozdíly 
mají tyto modely jednu společnou vlastnost: jsou založeny na představě, že 
nepružná jádro-jaderná srážka není ničím jiným nežli posloupností binárních 
srážek (a taktéž i rozpadů), které jsou vzájemně odděleny v prostoru a čase. Z 
tohoto důvodu bývají též tyto modely nazývány modely kaskádními a fyzikální 
situace, při níž je pohyb nukleonů dominován vzájemně oddělenými srážkami, se 
nazývá kolizním režimem. 
Dolní hranici použitelnosti kolizního režimu lze určit srovnáním de Broglieovské 
vlnové délky nalétávající částice (protonu) s rozměry jádra. Při energiích částice 
několik MeV je tato vlnová délka srovnatelná s rozměry jádra a dynamika srážky 
je proto určena středním jaderným polem - tj. výsledným kolektivním působením 
všech nukleonů terčíkového jádra na nalétávající částici. S rostoucí energií 
částice však vlnová délka postupně poklesne natolik, že již od 20 MeV je menší 
nežli střední vzdálenost mezi jednotlivými nukleony terčíkového jádra. To spolu 
se skutečností, že střední volná dráha nalétávající částice v terčíkovém jádře je 
podstatně větší nežli mezinukleonové vzdálenosti, umožní, aby již od těchto 
relativně nízkých energií platil kolizní režim. S dalším vzrůstem energie 
nalétávajícího protonu se kromě pružných srážek s nukleony terčíkového jádra 
postupně uplatňují s čím dál tím větší měrou i nepružné srážky, při nichž se rodí 
nové částice (především mezony). Ty se formou binárních srážek, ať už s 
nukleony nebo s částicemi stejného druhu, účastní na rozvoji vnitrojaderné 
kaskády. Proto bývá interval energií, kde jsou tyto procesy důležité (2-10 GeV), 
nazýván též oborem hadronových kaskád. V dalších částech je pozornost 
omezena na interval 20 MeV - 2 GeV, tj. na obor nukleonových kaskád. V 
oblasti nukleonových kaskád existují zhruba dvě třídy modelů. Ty, které uvažují 
srážky jednotlivých kaskádních částic jako srážky volně se pohybujících částic - 
tzv. modely vnitrojaderných kaskád (IntraNuclear Cascade - INC) - a ty, které 
uvažují též vliv jaderného pole tvořeného nuklidy terčíku. Zatímco v prvém 
případě je kolizní dynamika ne nepodobná jednoduchému biliáru, při němž se 
srážející se částice mezi jednotlivými srážkami pohybují rovnoměrně přímočaře, 
v případě jaderného pole je tento pohyb modifikován. Je vhodné poznamenat, že 
vliv jaderného pole a tedy i použitelnost posledního zmíněného typu modelů je 
největší v centrálních srážkách těžkých jader, kde okamžité hodnoty hustoty 
nukleonů dosahují až trojnásobku normální jaderné hustoty. Naopak, ve srážkách 
s malým počtem participujících nukleonů, jakými jsou periferální jádro-jaderné 
srážky, nebo srážky protonů s jádry, je z hlediska výpočetní rychlosti výhodnější 
používat modely vnitrojaderných kaskád. Jak již bylo zmíněno výše, liší se 
mikroskopické modely též stupněm propracovanosti, odpovídajícím jejich 
očekávanému použití. Základní metodou řešení kolizní dynamiky je ve všech 
kaskádních modelech numerická simulace. 
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Vlastní proces vnitrojaderné kaskády probíhá následovně: V procesu nepružné 
srážky terčového jádra s nalétávající částicí s vysokou energií vznikají 
vnitrojaderné kaskády (laviny), iniciované rychlými sekundárními částicemi. 
Po výletu rychlých částic z jádra toto zůstane v silně excitovaném stavu. Z tohoto 
stavu přechází zbytkové jádro do nižšího energetického stavu vzájemně si 
konkurujícími procesy - vysoce energetickým dělením jádra nebo vypařením 
částice. Vzniklé úlomky dělení přecházejí do základního stavu pomocí dalšího 
vypařování neutronů. Tyto vypařující se neutrony, které vytvářejí intenzivní 
svazky, mají kvazi maxwellovské rozložení s maximem okolo 2,0 MeV a se 
střední energií asi 3,5 MeV. Energetické spektrum těchto neutronů je podobné 
spektru neutronů vznikajícímu při štěpení těžkých jader. Pokud jsou terčíkovými 
materiály štěpitelné nuklidy (U, Np, Am), dochází zde vlivem štěpení k 
dodatečné tvorbě neutronů úměrně zlomku 1/(1 - kef), kde kef  je efektivní 
multiplikační faktor (součinitel násobení) celého zvažovaného systému. 

4. Urychlovačem řízené transmutační systémy (ADTT) 
V nedávné době se, zejména díky výraznému pokroku v urychlovačové technice, 
opět objevily návrhy transmutačních separačních systémů založených na bázi 
tříštivých reakcí: 
1) Jednou z původních myšlenek bylo přímého využití vysoce energetických 
částic z urychlovače k transmutaci aktinidů a štěpných produktů. Tato idea však 
byla záhy opuštěna z důvodu bariéry potřebných toků částic, které jsou mnohem 
vyšší než ukazují nejoptimističtější teoretické návrhy urychlovačů s proudy 
okolo 300 mA. Bylo publikováno (např. v [1,5.2]), že destrukční (transmutační) 
poměr největšího možného protonového urychlovače by mohl odpovídat jenom 
části množství štěpných produktů vzniklých ve stejném čase v jednom tepelném 
reaktoru o výkonu 1000 MWe. 
2) Dále byla testována idea přímého využití tříštivých neutronů ze spalační 
reakce. Předpokládalo se umístění štěpných produktů okolo tříštivého terče a 
použití jen spalačních neutronů, jež jsou v něm generovány. V závislosti na 
druhu materiálů, které mají být transmutovány, by buď byly využity rychlé 
neutrony, jak jsou emitovány z terče, nebo by byly částečně zpomaleny 
moderátorem na energetickou hladinu s vyšším transmutačním účinným 
průřezem než jaké jsou v rezonanční nebo tepelné oblasti. Byly provedeny 
jednoduché odhady, které ukázaly podstatné fyzikální i technické nevýhody 
tohoto systému. 
3) Zůstává tedy idea podkritického reaktoru řízeného vnějším (vzhledem 
k podkritické násobící soustavě) neutronovým zdrojem, který výrazně zlepšuje 
celkovou neutronovou bilanci. V období posledních několika let byla provedena 
série hlubokých analýz a hodnocení různých transmutačních systémů. Navzdory 
velké různorodosti odlišných představ, mnoho z nich dosáhlo shody v 
principiální struktuře systému, jenž může být rozdělen do několika základních 
technologických částí: 
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a) Neutronový zdroj, který je většinou založený na neutronech získávaných 
buď přímými nebo spalačními reakcemi vyvolanými urychlenými nabitými 
částicemi v jádře nějakého těžkého prvku. Všeobecně řečeno, obsahuje prstenec 
z materiálu s vysokým atomovým číslem Z (např. olova), sloužící dalšímu 
násobení neutronů zdroje reakcemi typu (n, xn) a (p, xn), nebo mohou být 
neutrony násobeny štěpnou terčovou aktivní zónou (podkritický systém) - 
aktivním terčem. 
b) Podkritický reaktorový soubor (obálka nebo plášť, anglicky blanket), ve 
kterém probíhá vlastní transmutace. 
c) Přepracovatelská a separační část. 
d) Prvky sekundárního okruhu, jež jsou obdobné jako v klasické jaderné 
elektrárně. 

5. Neutronový zdroj 
Neutronový zdroj se skládá zásadně ze dvou komponent: 
1) urychlovače, jež dodává vysoce energetické částice, 
2) terčíku, v němž jsou produkovány neutrony. 
ad.1)  V současných projektech jsou navrhovány dva základní typy 
urychlovačů: 
   - lineární urychlovač (linear accelerator neboli linac), 
   - kruhový urychlovač  (cyklotron, synchrotron). 
V projektu řízené transmutace radioaktivních zbytků je základním prvkem zdroj 
tzv. tříštivých neutronů, tj. neutronů produkovaných ve spalačních (tříštivých) 
reakcích vysoce energetických nabitých částic s terčem. Vzhledem k tomu, že v 
současné době je nejlépe zvládnuta technologie urychlování protonů, která 
standardně umožňuje dosažení vysokých energií a proudů primárních protonů na 
terči z těžkých prvků a tudíž i vysokého výtěžku tříštivých neutronů, je v 
současných projektech řízené transmutace uvažováno s protonovým 
urychlovačem s energií protonů řádově 500-1000 MeV a intenzitou (proudem) 
protonů cca 100 mA. Toto není principiálním problémem, pokud jde o dosažení 
potřebné úrovně energie svazku. Vysoce energetické urychlovače jsou zcela 
běžné v oboru základní fyziky elementárních částic. Urychlovač potřebný pro 
energetický systém se pohybuje asi uprostřed rozsahu energií takovýchto 
systémů, tedy mnohem výše než např. u urychlovačů pro lékařské účely (desítky 
MeV) a mnohem níže než u urychlovačů pro fyziku vysokých energií v 
největších světových centrech (tisíce MeV a více). Uvedená energie je dostatečně 
vysoká pro to, aby jednotlivý proton při srážkách s několika jádry, během 
průchodu terčem z těžkého kovu, uvolnil 20 až 30 neutronů, které jsou pak 
znásobeny v obklopujícím blanketu. 
Jediný typ urychlovače, který je schopen nepřetržitě urychlovat velké proudy 
částic na vysoké energie je lineární urychlovač. Základní schopnosti lineárního 
urychlovače byly ukázány při provozu lineárních urychlovačů - injektorů 
vysokoenergetických protonů do synchrotronů - jako je tomu v Brookhavenu, 
FERMILABu, CERNu, Argonne. Extrémně intenzivní pulsní svazky (přes 200 
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mA) jsou zde vytvářeny běžně a spolehlivě. V Rutherford Appleton Laboratory 
(RAL) ve Velké Británii je používán spalační zdroj ISIS vybudovaný na bázi 
zkušeností se zařízením Los Alamos Meson Physics Facility (LAMPF) v Los 
Alamos National Laboratory (LANL) v USA, které patří mezi nejintenzívnější 
zdroje spalačních neutronů s proudem svazku 200 mA a energií 800 MeV. 
Zatím není zcela jasné, zda je z hlediska výtěžku neutronů výhodnější dodat tutéž 
energii do terčového jádra pomocí bombardování lehkými ionty (deuteronů, 
kyslíku, uhlíku), jejichž větší hmotnost umožňuje podstatně snížit energii 
urychlení na nukleon a tím i zjednodušit příslušnou urychlovačovou technologii. 
V blízké budoucnosti by měl být v této oblasti již v provozu hanfordský 
urychlovač pracující s kontinuálním proudem deuteronů 100 mA urychlených na 
35 MeV. Urychlovač má sloužit k výzkumu materiálů pro fúzní reaktory. 
Dosavadní zkušenosti potvrzují, že vývoj lineárního urychlovače potřebných 
parametrů by neměl představovat mimořádný problém, neboť jde o extrapolaci 
již ověřených technologií. Obecně však zatím nevykazují urychlovače špičkové 
spolehlivostní parametry. 
V jen mírně podkritických souborech (kef blízko jedné), kdy není zapotřebí příliš 
intenzivních svazků, je možné využít kromě lineárních též kruhových 
urychlovačů (cyklotron, synchrotron). V intenzitě svazkových proudů byl v 
případě kruhových urychlovačů učiněn značný technologický pokrok (větší 
dosažení intenzity než 10-15 mA je však omezeno z důvodu obtížného 
kolimování svazku). Zvláště cyklotron, také díky menším rozměrům, je 
významným kandidátem na malý výkonný urychlovač pro transmutační a rychlý 
reaktor (resp. zesilovač energie). V současné době jsou realizovány různé 
projekty „malých“ urychlovačů - spalačních neutronových zdrojů: 
• v Paul Scherer Institute (v rámci rekonstrukce urychlovače) s proudem 1,5 mA 

při energii 590 MeV, 
• v Jülichu (5 MW linac), 
• ESS program (5 MW, 1,7 mA synchrotron). 
K dosažení obvyklé úrovně výkonu soustavy kolem 1000 MWe. je jednak možné 
použít lineární urychlovač typu LAMPF s mnohem vyšším proudem, který by 
umožnil, aby jediný urychlovač mohl řídit buď velký transmutor, nebo malou 
sadu oddělených podkritických systémů s celkovým výkonem 1200 MWe. V 
každém případě bude pro potřebu urychlovače použito asi 15% vyrobené 
elektrické energie, i když výlučné užití jediného urychlovače by představovalo 
určitou slabinu provozní spolehlivosti celého systému. Na druhé straně zapojení 
více než jednoho urychlovače takové třídy by bylo finančně náročné řešení. 
Do jisté míry kompromisní a přitom velmi nadějné řešení problému dosažení 
potřebných parametrů urychlovače umožňující zároveň užití kruhových 
urychlovačů, které mimo jiné mají výhodu kompaktnějších systémů, je 
navrhováno jako spojení svazků ze dvou a více kruhových urychlovačů do 
jednoho, jež je poté veden do terčíku. 
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Je zřejmé, že jako zdroj externích neutronů pro podkritický reaktor musí být 
protonový svazek stabilní, aby se minimalizovaly fluktuace výkonu v 
podkritickém souboru. Citlivost výkonu na vydatnost zdroje je v oblastech 
blízkých kritičnosti mimořádně vysoká. 
ad.2) Podkritická množivá soustava buzená neutrony produkovanými interakcí 
protonového svazku s jádry materiálu terče má mnoho společného se štěpným 
jaderným reaktorem. Zásadní rozdíl však spočívá v tom, že masívní terč zůstává 
za všech okolností podkritický (principiálně nemůže dojít k nekontrolovatelnému 
rozvoji štěpné řetězové reakce). V terčíku tvořeného jádry těžkých atomů 
probíhají tříštivé reakce vyvolané vysoce energetickými částicemi z urychlovače, 
a vzniklé neutrony jsou pak využívány v transmutačním systému. Protonový 
svazek z urychlovače vstupuje do terčíku a spalačními reakcemi vznikají 
neutrony, které se nepružně sráží s materiálem terčíku, ještě než vstoupí do 
blanketu. Rychlé neutrony se dále zpomalují v moderátoru obklopujícím terč. 
Jestliže mají částice dostatečnou energii, může dojít v terči k násobícím reakcím 
typu (n, xn) a (p, xn). Při volbě materiálu terče je klíčovým parametrem výtěžek 
neutronů ze spalační reakce, tj. počet neutronů na jeden proton dopadající na 
terč. Výtěžek energie se zvětšuje se zvyšováním energie svazku protonů. 
Důležitou koncepční otázkou je případné oddělení vakua urychlovače od 
prostoru terče. Pokud se počítá s dělícím okénkem, budou mimořádné potíže s 
vývojem vhodného materiálu, jenž by odolával působení protonového svazku. 
Většina studií proto vychází z uspořádání bez dělícího okénka, kde prostor terče 
je spojen s vakuem urychlovače. 
Bylo navrženo několik koncepcí terčíku, které je možno rozdělit do dvou 
základních skupin: 
• primární terčík (ať již pevný, jako je W, nebo z tekutých kovů, jako je Pb, 

směs Pb-Bi), obklopený rychlou násobící soustavou (sekundárním terčíkem), 
kde může docházet k dalším násobícím procesům neutronů, 

• svazek protonů s vysokou energií dopadá přímo na množivý materiál, přičemž 
dochází k produkci i absorpci neutronů v tomže materiálu. 

Myšlenka primárního terčíku z tekutého kovu je přitažlivá z toho důvodu, že lépe 
řeší možné problémy disipace energie primárního svazku a radiačního poškození 
konstrukčních materiálů. Pro terčík spojující v sobě tekuté kovy a množivý 
materiál je též navrhováno využít fluoridu uranu v nosiči z roztavených solí 
(např. LiF-BeF2-UF4). 
K odvodu uvolňovaného tepla z terče se v takovém případě používá teplonosná 
látka s nízkou tenzí par (např. slitina PbBi), nebo kanálové uspořádání terčového 
materiálu. K chlazení vlastního terče lze v kanálovém uspořádání použít 
obvyklých teplonosných látek jako jsou voda, těžká voda, případně dvoufázovou 
směs vody a páry.  

6. Plášť (blanket) 
Existuje několik koncepcí konstrukce pláště (aktivní zóny) lišících se podle cíle, 
který je sledován. Všechny koncepce se však vyznačují válcovou geometrií. V 
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prvních projektech LANL je typickou částí reaktoru těžká voda, v níž jsou ve 
formě solí rozpuštěny spalované štěpné produkty, případně vytvářejí s těžkou 
vodou suspenze. Aktivní zóna byla rozdělena do tří oblastí podle účelu, ke 
kterému byly určeny. Tento systém byl však spojen s požadavkem kontinuálního 
chemického přepracování, které se stalo jeho stinnou stránkou. V projektu EA 
laboratoře z CERN sice není zatím studována žádná konkrétní koncepce pláště, 
jsou zde však nastíněny některé možnosti jako např. užití „klasické“ AZ s 
thoriovými palivovými články ve formě tablet (pelet). Vývoj však zřetelně 
směřuje ke koncepci grafitové (LANL), tj. pevný moderátor (grafit) a tekuté 
palivo (ve formě roztavených fluoridových solí). Jedná se tedy o prakticky 
opačný přístup, než je nyní uplatňován v klasických lehkovodních reaktorech. 
Uspořádání grafitu a tekutého paliva (fluoridové soli obsahující aktinidy a štěpné 
produkty) má však několik alternativ a v každém případě půjde o řešení atypické 
a ze současného pohledu výrazně netradiční. Samostatnou otázkou je řízení 
takového systému z hlediska jeho celkového výkonu a prostorového rozložení 
výkonu. Určité možnosti představuje možnost změny vydatnosti (emisní 
četnosti) vnějšího neutronového zdroje, úprava podkritičnosti však bude zřejmě 
nutná i pomocí klasických absorbátorů a možností operativní (pohotové) změny 
složení solí z hlediska jejich obsahu a tím i účinných průřezů. 

7. Přepracování a separace 
Pro účinnou přeměnu štěpných produktů je zapotřebí zvažovat všechny v úvahu 
připadající jaderné reakce a vybrat nebo usnadnit (fyzikálně upřednostnit) ty, 
které vedou k přeměně radioizotopů na izotopy stabilní nebo s krátkým 
poločasem rozpadu. Tyto nově vzniklé izotopy je pak třeba ze systému odstranit, 
aby nezhoršovaly neutronovou bilanci a nebyly dalšími jadernými reakcemi opět 
přeměněny na izotopy nestabilní s delším poločasem rozpadu. Systém s pevným 
palivem by vyžadoval recyklaci paliva přibližně každých 10 dnů, což je z 
hlediska přepracování naprosto nepřijatelné. Systémy s tekutým palivem 
umožňují rychlé a kontinuální oddělení štěpných produktů s krátkým poločasem 
rozpadu, a to buď radiochemickou separací, nebo mechanickou separací pomocí 
centrifugy. Ostatní izotopy se vracejí zpět do reaktoru k další transmutaci. 
Současné představy o možnostech a způsobech aplikací technologií ADTT 
zřetelněji vyznívají z Obr.1, který uvádí představu reaktoru pro transmutaci 
radioaktivních odpadů, Obr.2 znázorňujícím základní komponenty technologie 
ADTT a konečně Obr.3, který se zaměřuje na přepracování a separační proces. 
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Obr.1 Reaktor pro transmutaci radioaktivních odpadů 
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Obr. 2. Základní komponenty technologie ADTT 
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Obr.3 Separační procesy pro ADTT systémy. 
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8. Porovnání technologií ADTT s „klasickým“ nakládáním s VJP 
Hlubinné geologické úložiště poskytuje v podstatě dokonalé oddálení od 
životního prostředí (kontejnment) radionuklidů, které jsou obsaženy ve vysoce 
aktivních odpadech nebo vyhořelém jaderném palivu  a to po dobu, během níž se 
téměř všechny druhy radionuklidů zde přítomné rozpadnou (~ 1000 let). Pro 
období mnohem delší než tato, však již nelze považovat použité inženýrské a 
geologické bariéry za perfektní oddálení (kontejnment). Radionuklidy, které jsou 
přítomny v rámci tohoto období jsou aktinidy a dlouhodobé štěpné produkty 
(LLFP-Long-lived Fission Products). Z důvodu vysoké radiotoxicity alfa zářičů - 
aktinidů, byly tyto dlouho považovány za důležité přispěvatele k celkovému 
ocenění vlivu dávkového úniku na provedení úložiště. Byly také identifikovány 
jako primární kandidáti transmutace. Dlouhodobé štěpné produkty, definované 
nejčastěji jako štěpné produkty s poměrně vysokým zastoupením a s poločasy 
rozpadu většími než 10000 let (definice a přístupy  se zde různí), mohou rovněž 
představovat významný příspěvek k dávkovému úniku neboť se vyznačují 
velkou rozpustností. Vybrané parametry představitelů dlouhodobých štěpných 
produktů (sedm izotopů) jsou uvedeny v Tab.1. 
Tab.1. Vybrané parametry dlouhodobých štěpných produktů ve vyhořelém 
palivu reaktoru VVER-440 (po 10 letech skladování, původní vyhoření 33 
GWd/tTK) 

LLFP poločas rozpadu [rok] hmotnost ve 
vyhořelém palivu 

[g/MtTK] 

izotopický podíl 
v prvku [%] 

79Se 6,50.104 5,87 0,10 
93Zr 1,50.106 718,60 0,20 
99Tc 2,13.105 770,90 1,00 
107Pd 6,50.106 218,20 0,16 
126Sn 1,00.105 27,39 0,16 
129I 1,57.107 178,80 0,76 
135Cs 2,30.106 300,00 0,13 

V nedávné době provedené hodnocení dopadu transmutace aktinidů a štěpných 
produktů na provedení konečného úložiště odpadů [14] bylo ukázáno, že některé 
z dlouhodobých štěpných produktů jsou mnohem významnější přispěvatelé do 
biosféry při uvolnění z úložiště než vyšší aktinidy. Tyto výsledky byly v zásadě 
založeny na vysoké rozpustnosti daných dlouhodobých štěpných produktů ve 
srovnání s aktinidy. Rozpustnost aktinidů byla uvažována pro kovové aktinidy, 
ačkoli poslední hodnocení [15] pro úložiště v Yucca Mountains v USA ukazují 
na relevantnost použití rozpustnosti oxidů. Pokud by výsledky [14] byly 
modifikovány pro tyto poslední údaje o rozpustnosti aktinidů (103 až 105 větší) 
stanou se aktinidy většími přispěvateli k uvolněné dávce z úložiště, avšak 
dlouhodobé štěpné produkty jsou stále ještě srovnatelně podstatnými 
přispěvateli. 
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Transmutace dlouhodobých štěpných produktů z vyhořívajícího uranu nebo 
plutonia, které jsou obsaženy ve vyhořelém palivu např. z jaderných reaktorů 
typu VVER, může vyžadovat podstatný přebytek neutronů ve štěpném systému. 
Takový přebytek je obtížné získat v kritickém systému, avšak urychlovačem 
řízený podkritický systém dovoluje měnit dostupný přebytek v závislosti na míře 
podkritičnosti. Takový přebytek je úměrný podílu celkové neutronové produkce, 
který nepochází ze štěpení, a je tedy úměrný např. protony vyvolávanému 
tříštivému neutronovému zdroji. Náklady na takový přebytek neutronů jsou 
vysoké a proto je nutno vyhodnocovat kvantitativní míry neutronových 
požadavků a účinnost transmutace pro stanovení investičních výdajů a 
provozních nákladů spojených s různými transmutačními strategiemi 
dlouhodobých štěpných produktů. 

9. Transmutace 
V podkritických jaderných systémech s urychlovačem jsou štěpné produkty a 
aktinidy transmutovány tím způsobem, že jsou vystavovány hustotě toku 
tepelných neutronů až 1016 n.cm-2.s-1, tedy zhruba stonásobně vyšší, než 
v klasických jaderných reaktorech. Při těchto tocích se aktinidy chovají jako 
palivo a produkují neutrony navíc. Také k tomu, aby mohly být spáleny 
nejtoxičtější štěpné produkty 129I, 99Tc, 137Cs a 90Sr je nutno z důvodu jejich 
nízkých účinných průřezů pro absorpci neutronu použít toky neutronů až 100x 
vyšší, než jsou v typickém tepelném jaderném reaktoru. Jestliže jsou radioaktivní 
nuklidy vystavovány toku neutronů bude počet transmutací takového nuklidu 
růst s rostoucím neutronovým tokem. 

9.1. Transmutace štěpných produktů 
Štěpné produkty vytvořené jadernými reakcemi ve vyhořelém palivu jsou ve 
velké většině nad pásmem ß stability. Aby mohly být přeměněny na nuklidy 
stabilní, musí být postupným, třeba i několikanásobným, záchytem neutronu a ß 
rozpadem dovedeny do stabilního stavu. Jeden krok takovéto transmutace 
probíhá podle následujícího schématu: 
• jádro (Z, A) zachytí neutron a přemění se na (Z, A+1), 
• jádro (Z, A+1) je ve velké většině ß- radioaktivní a rozpadá se na jádro (Z+1, 

A+1). 
Obvykle má však tento těžší nuklid  větší účinný průřez pro interakci než 
původní a působí tak jako neutronový jed (absorbátor neutronů), přičemž může 
dojít k jeho nežádoucí aktivaci. Tento problém musí být vyřešen vyjmutím 
nuklidu, co nejdříve po jeho vzniku. V případě 90Sr a 137Cs, jež vyžadují dlouhou 
dobu transmutace, bude nezbytné využít kontinuální separace. 
Neutronová bilance systému pro jaderné spalování odpadu je funkcí výběru 
štěpných produktů, které chceme spalovat. Velikost zdroje, která je úměrná 
výkonu urychlovače, je určena volbou jaké množství dlouhodobých štěpných 
produktů má být spáleno. Jak známo, jestliže žádné z nich nejsou transmutovány, 
potom není urychlovače potřeba vůbec a jedná se o konvenční kritický reaktor. 
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Jako ilustrativní příklad může sloužit transmutační schéma pro 99Tc uvedené na 
Obr. 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Obr. 4  Schéma transmutace  99Tc 
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Obr.5  Transmutační řetězec aktinidů 
 

9.2. Transmutace aktinidů 
K transmutaci aktinidů může docházet, a to z důvodu neexistence stabilního 
isotopu těžšího než jsou ony samy, principiálně jen štěpením. Transmutační 
řetězec aktinidů je vidět na  Obr.5. 
K vlastní transmutaci (spálení) však dochází též dvoustupňově. Jako názorný lze 
tento proces představit na transmutaci 237Np, viz Obr.6. 
Ve vysokých hustotách toků termálních neutronů 1016 n.cm-2.s-1 dochází na 237Np 
k záchytu dvou neutronů a nuklid 239Np se štěpí s průměrným  výtěžkem  2,7  
neutronů  na  
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Obr. 6 Schéma transmutace  237Np 
 
jedno štěpení. 238Np  má velmi vysoký tepelný účinný průřez pro štěpení, a proto 
238Np podléhá s vyšší pravděpodobností štěpení než rozpadu na 238Pu. 237Np se 
tak stává ve vysokém toku palivem a produkuje neutrony navíc. Jestliže je však 
237Np vystaven jen nízkému toku, převáží rozpad 238Np na neštěpitelné 238Pu. 
Tento nuklid může být zlikvidován pomocí štěpení přes 239Pu, které uvolňuje v 
průměru 2,9 neutronu. V průměru jsou potřeba při nízkých hustotách toků 
neutronů 4 neutrony, aby bylo zničeno jedno jádro 237Np. Je tedy zřejmé, že při 
nízkých tocích je 237Np naopak neutronovým jedem (parazitním absorbátorem 
neutronů). 

10. Perspektivy systémů typu ADTT 
V současnosti se ve světě realizuje několik výzkumných programů zaměřených 
na problematiku urychlovačem řízených transmutačních technologií. V USA 
velkou aktivitu vyvíjí několik vědeckých týmů, zejména tým pracovníků vedený 
prof. Bowmanem, jehož jméno je do značné míry s celým programem spojováno. 
Vlastní projekty mají Japonsko, Francie, Kanada, Společenství nezávislých států 
a řada dalších států. 
USA 
V USA je vytvářeno několik různých projektů: 
• Projekt, který počítá s použitím tzv. ALMR (Advanced Liquid Metal Reactor) 

pro transmutaci radioaktivních odpadů, 
• projekt PHOENIX v BNL, který počítá s využitím protonového urychlovače k 
řízení podkritických systémů, 

• projekt CURE (Clean Use of Reactor Energy) Firmy Westinghouse 
a laboratoří v Hanfordu,  

• Projekt ATW (nověji ADTT) v LANL, který předpokládá použití lineárního 
urychlovače s vysokým proudem neutronů (až 250 mA) a jejich energií asi 
1600 MeV. 

Japonsko 
V roce 1987 byl schválen program OMEGA (Options Making Extra Gain from 
Actinides), přičemž jako zařízení pro transmutaci je uvažován buď systém řízený 
urychlovačem, nebo reaktor. 
Francie 
Program recyklace plutonia z vyhořelého paliva z lehkovodních reaktorů dostal 
svůj pevný základ v r. 1990. Nově iniciovaný program SPIN (SP- Separation, In-
Incineration) směřuje k omezení množství aktivity radioaktivních odpadů 
určených pro geologické uložení. 
SNS 
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Práce jsou zaměřeny na transmutaci radioaktivních odpadů v rychlých reaktorech 
a těžkovodních reaktorech. Také se uvažuje o možnosti použití protonového 
nebo deuteronového urychlovače. 
Kanada 
Projekt je rozvržen do čtyř etap. První etapu představuje lineární urychlovač 
ZEBRA (300 mA, 10 MeV). Poslední etapou by již mělo být průmyslové 
zařízení pracující na plný výkon (po r. 2020). 
CERN 
Projekt Evropského centra jaderných výzkumů (prof. Carlo Rubbia) předpokládá 
použití výkonného urychlovače, ale s menším proudem svazku než v LANL (5-6 
mA). V projektu se poukazuje na možnost tvorby štěpného materiálu z 232Th a 
238U, ale nevěnuje se pozornost problému likvidace radioaktivních odpadů. 
 
Do těchto studií a projektů se již investovalo mnoho koncepční práce i finančních 
prostředků. Vycházelo se v nich z dlouhodobých zkušeností z jaderné energetiky, 
z fyziky tepelných reaktorů a především ze zkušeností s rychlými reaktory a s 
vývojem a výzkumem reaktorů chlazených roztavenými kovy (solemi). Důležitá 
je také znalost neutronových jaderných konstant pro transurany získaných při 
dlouhodobě prováděných fyzikálních neutronových měřeních. Významný je 
pokrok v urychlovačové technologii, který byl v posledních letech učiněn a 
přitom fakticky z části již zaplacen základním výzkumem. 
 
Zároveň je nutno poznamenat, že v mnohých projektech, zejména v projektu 
LANL, jde o nové, náročné a ne vždy dostatečně ověřené technologie, především 
z pohledu extrémních radiačních zátěží na veškerý konstrukční materiál při 
hustotě toku neutronů asi o dva řády vyšší než v jaderných reaktorech původní 
koncepce, dále o manipulaci a zpracování vysokých aktivit štěpných produktů 
a radiotoxických transuranů. Velkou pozornost je třeba též věnovat oblasti 
terčíku, zejména odvodu deponované energie a oblasti okénka oddělující 
urychlovač od terčíku. Pokud by měly být splněny požadavky řady projektů na 
vysokou produkci neutronů ze spalační reakce, pak bude muset být vynaloženo 
značné úsilí na vybudování výkonného urychlovače. Budou-li požadavky na 
výkonnost urychlovače nižší, podkritičnost souboru se musí odpovídajícím 
způsobem zvyšovat. Z bezpečnostních hledisek bude nutné vyřešit systém 
pasivního zastavení produkce energie, provést výzkum kinetiky těchto systémů, 
jež se vyznačují silnými zpětnými vazbami a z hlediska nebezpečí úniku 
radioaktivity ocenit vliv neexistence prvních dvou bariér oddělujících palivo od 
okolního prostředí. Z radiačního hlediska je též nutné vyřešit problém produkce 
232U, což vede postupnými rozpady alfa i beta k isotopu thalia 208Tl, jež je 
intenzivním emitorem tvrdého gama záření. 

11. Shrnutí 
Závěrem této části lze konstatovat, že ani příští generace se s velkou 
pravděpodobností neobejde bez využití energie z reakce štěpení těžkých 
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atomových jader. V dnešní době se u tohoto zdroje energie lidé nejvíce obávají 
havárie reaktorů, možnosti zneužití některých jaderných materiálů a vysoce 
aktivního radioaktivního odpadu, pocházejícího prakticky výhradně z VJP. První 
problém týkající se bezpečnosti jaderných reaktorů je řešitelný dalším zvýšením 
jejich bezpečnosti, avšak za cenu značného nárůstu nákladů, které jsou i tak již 
značně vysoké. Likvidace radioaktivních odpadů ze současných jaderných 
elektráren by bylo možné pomocí rychlých reaktorů, avšak tento způsob se nejeví 
jako příliš efektivní a také ne příliš bezpečný. 
Nové způsoby využití štěpení těžkých jader v hybridních reaktorech řízených 
urychlovačem se zdají být perspektivní, mohly by vést k řešení obou problémů a 
stát se tak základem koncepce „čisté“ energie. A to v nepříliš dlouhém časovém 
období a za relativně nižších finančních nákladů. 
Určitou hybnou silou transmutačních technologií je současný světový nadbytek 
plutonia (ať už z demontovaných jaderných hlavic, získaný při přepracování 
paliva nebo skladovaný ve vyhořelém palivu), se kterým je velmi důležité se 
v blízké perspektivě spolehlivě vypořádat. Zdá se pak, že v některých státech je 
vývoj transmutačních technologií více zaměřen na samotné plutonium než na 
spálení dlouhodobých štěpných produktů a aktinidů obsažených ve VJP. 
Transmutační technologie jsou ovšem natolik univerzální, že vyřešení kterékoliv 
z uvedených oblastí prakticky současně řeší i oblasti další. Navíc se ukazuje, že 
by podkritické reaktory, řízené resp. hnané urychlovačem, mohly nahradit 
stávající jaderné reaktory i při výrobě elektrické energie. Znamenalo by to 
prakticky současné řešení všech tří základních problémů současného využívání 
jaderné energie (bezpečnost, nešíření jaderných zbraní, radioaktivní odpady). 
Transmutační technologie jsou velice pozorně sledovány i vědeckými týmy 
v ČR. Český průmysl má velice dobré předpoklady se do vývoje a ověřování 
technologií v řadě směrů zapojit a aktivně se na mezinárodní spolupráci podílet. 
Podle současných trendů lze předpokládat, že se v dohledné době bude 
mezinárodní spolupráce v oblastech transmutačních technologií celosvětově 
prohlubovat a do jisté míry i sjednocovat. 
Pokud jde o konkrétní podmínky naší republiky v případě, kdyby byly během 
několika desítek let transmutační technologie v průmyslovém měřítku úspěšně 
ověřeny, nedá se v současné době zatím nic konkrétnějšího uvést, a to alespoň 
v tom smyslu, zda by takové zařízení bylo vybudováno na našem území nebo by 
VJP z našich jaderných elektráren bylo transmutováno v jiné zemi. 
I přes dobré současné vyhlídky nebudou transmutační technologie znamenat 
úplné odstranění (likvidaci) štěpných produktů a aktinidů. Měly by však 
významným způsobem (zhruba desetinásobně) množství těchto nuklidů snížit a 
zejména je přeměnit na takové, jejichž poločas rozpadu bude zhruba o dva řády 
nižší než je u dlouhodobých štěpných produktů a aktinidů. Tím by se celá 
záležitost likvidace VJP dostala do výrazně únosnější polohy, zejména pak 
z pohledu budoucích generací. 
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