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minulost, současnost a budoucnost
Kniha vychází v předvečer probuzení mezinárodního tokamaku – ITER. Je určena všem odpůrcům termojaderné fúze,
neboť se v ní dozvědí, proč jejich argumenty neplatí. Současně
je ale určena i všem příznivcům termojaderné fúze, neboť
razantním způsobem obohatí jejich termojaderný thesaurus.
Pomálo vzorečků naznačuje, že nejde o vysokoškolskou
učebnici, i když i odborníci zjistí, že se s některými fakty
setkávají poprvé. Fundament, na kterém celá kniha vznikala,
je poslední kapitola – autobiografie Olega A. Lavrentěva,
která mladým čtenářům dokáže, že v životě je nezbytné, aby
se nevzdávali, a starší generaci pobaví barvitým příběhem
vojáka, který stál u zrodu nejúspěšnějšího termojaderného
zařízení – tokamaku. Fyziky v knize najde čtenář přehršel,
ale nemusí se vůbec bát. Autora totiž krotili tři básníci, tři
umělečtí grafici a dva nositelé státních vyznamenání, z nichž
jeden ho dostal „Za statečnost“!
Kromě kapitol netradičních jako Rozdělení fúzních zařízení
podle financování – na soukromé a veřejné – a Mozaiky
stavby tokamaku ITER obsahuje kniha i statě Historie fúze
v Česku či Historie fúze ve světě s důrazem na kolébku
nejúspěšnějšího fúzního zařízení – tokamaku, kterou je
bezesporu bývalý Sovětský svaz. Dále kniha seznamuje
s knižně dosud nepublikovaným příběhem wirbelrohru a prvenstvím Československa – neboť zde
byly prokazatelně uskutečněny vůbec první
experimenty ve snaze o dosažení řízené
termojaderné fúze! Rozsáhlý text je,
jak je u autora zvykem, doplněn
Minulostí, přítomností a budoucností fúze v datech, Výkladovým slovníkem a Jmenným
rejstříkem.
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Úvod

Princip velkého „Z“

energie jádra atomu

energie fúze

energie štěpení
Země (nitro)

Slunce (hvězdy)
obnovitelné zdroje
(aktuální energie)

fosilní zdroje
(akumulovaná
energie)

uhlí,
ropa, plyn

energie jader
6. fúze jader
5. štěpení jader

voda, biomasa, vítr, záření

energie
geotermální

energie elektronů
4. ropa, plyn
3. uhlí
2. voda, vítr
1. biomasa

 Princip velkého „Z“. (Kresba: autor)

Princip velkého „Z“ není nic, co by bouralo vědu. Je spíše mnemotechnickou pomůckou,
průvodcem tzv. zdrojů energie fungujících na Zemi. Šipky tvořící „Z“ sledují historický
vývoj objevování zdrojů energie lidskou společností. Je zřejmé, že veškerá energie, kterou
lidé používají, je nějaká forma energie jaderné. Platí tedy, že až na geotermální energii
pochází energie, kterou společnost používá, z procesu, který se nazývá termojaderná fúze.
Termojaderná fúze pohání hvězdy, včetně našeho Slunce. Takzvané obnovitelné zdroje
jsou spíše politickým, chete-li, marketingovým názvem, neboť žádná energie nevzniká, ani
nezaniká, jen se přeměňuje, takže tím spíše se neobnovuje. Jednou Slunce vyhasne, a tím
skončí i tzv. obnovitelné zdroje. Naštěstí nikdo z nás, ani z našich potomků, tu nejspíše
nebudeme, takže nás tato skutečnost až tak trápit nemusí. Trápí nás skleníkové plyny,
toxické odpady při výrobě některých druhů energie, trápí nás velká čísla na účtech za
elektřinu. Trápí nás války, které vyrovnávají nehomogenní rozložení ropných vrtů. Trápí
nás neznalost odpovědných za uzavírání penězovodů k výzkumu nejperspektivnějšího
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ze všech zdrojů energie, co na Zemi existují. Termojaderné fúze. To už finišujeme při
malování velkého „Z“. Tužka se zastavila těsně před cílem. Těsně před cílem jsou vědci
a dnes už také inženýři, aby velké „Z“ dokončili. Až bude písmeno „Z“ celé, záleží na lidské
společnosti, aby se neobjevila poslední šipka od jeho konce k jeho začátku. Od jaderného
ohně k energii ohně chemického!

Prolog [48]
San Francisko hoří, v plamenech jsou všechna velká města ve Spojených státech. Ani jaderný
útok, ani meteorit či Godzila, jen Saudové přiškrtili kohoutky, cena benzinu vyletěla do
nebe, aby vzápětí spadla na nulu. Nebyl totiž benzin žádný.
Naštvané obyvatelstvo začalo rabovat a bylo jedno, zda elektroniku nebo dětské plenky.
Policie byla bezmocná, bankomaty vypáčené, banky zamčené na sto západů, národní garda
v ulicích. Ozývala se střelba a nářek raněných. Tekla krev, ale netekl benzin. V chaosu a ve
zmatku dopravní zácpy spěchala doktorka Jocelyne Wuová do své firmy Prometheus Ltd.
Concepts. Dnes chtěla investorovi předvést své Baby.
Doktorka Wuová vydělala nějaké peníze na vývoji fotovoltaických panelů a rozhodla
se dovést do konce nápad otce televizní obrazovky Philo Farnswortha – nápad, který se
nazývá fuzor. Chtěla postavit fúzní reaktor.
Úspěšný model fúzního reaktoru jménem Baby bylo třeba zvětšit do rozměrů prototypu
a bude-li ten fungovat, pokusit se přitáhnout pozornost trhu. V ruce další žádost o podporu
přijala Jamese McConella. Mr. McConell, spolumajitel rafinerií, nešťastné Jocelyne nabídl
400 milionů, což byla dostatečná suma pro stavbu ne jednoho, ale nejméně dvou prototypů.
Ten pátek se James chtěl seznámit s modelem reaktoru na principu fuzoru a vysvětlit
jeho posádce svůj nápad vyrábět metanol ze vzdušného oxidu uhličitého za rozhodující
pomoci tepla jaderného zdroje. McConnel měl plné zuby útoků ekologů, závislosti na náladě ropných polí – chtěl benzin a jeho odvozeniny vyrábět zcela novým způsobem. Ropná
krize mu dala zapravdu.
Aby se zlevnila doprava elektřiny, bude společnost Prometheus produkovat modulární
elektrárny výkonu 250 až 500 MW, které se budou stavět v místě spotřeby!
Smlouva Wiliam Rafinery a Prometheus Ltd byla podepsána a July Riot – červencové
nepokoje pomalu utichaly. Plameny již nebyly vidět, ale oheň skrytě doutnal pod vrstvou
popela. Prototyp fúzního reaktoru byl vyzkoušen a 110 MW překročil pohodlně breakeven!
1. červenec otevřel vrata fúzní energii na Zemi.
Prezident Barack Obama, obklopen energetickou a finanční suitou, přijal zástupce nové
společnosti doktorku Jocelyne Wuovou a Jamese McConnelyho s jejich logem – zeleným
symbolem „recyklování“ se stylizovaným sluncem – aby vyslechl jejich argumenty pro
státní půjčku 600 miliard na výstavbu jednotek pro výrobu benzinu ze vzdušného CO2 za
vydatné pomoci jaderné energie zdokonaleného fuzoru.
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To, že půjčka se uskutečnila, že fabrika začala chrlit jednotky na výrobu benzinu z CO2
a za pomocí tepla, fuzoru je nasnadě. Protože jsme v Americe, zbývá podotknout, že setkání
bývalých milenců Jocelyne a Jamese skončilo happyendem.
Až potud fikce! Nyní skutečná skutečnost. Eni je italská společnost podnikající v 73 státech a platící 33 000 zaměstnancům. Eni se zabývá nejen zpracováním ropy a plynu. Určitě
ne pouze z humanitárních důvodů deklaruje svůj zájem dobře vycházet se životním prostředím, zajímat se o dekarbonizaci. Hodlá investovat do dodavatelského řetězce metanu,
aby mohla i nadále snižovat emise CO2. Nepřípomíná vám to něco, či spíše někoho? Ještě
sponzorovat termojadernou fúzi a je tu Wiliam Rafinery Jamese McConnellyho, o které jste
si právě přečetli. Jenže Eni do fúze investuje! Jak poskytla 50 milionů dolarů Commonwealth
Fusion Systems (CFS), která hodlá postavit tokamak SPARC s nejmodernějšími supravodiči
YBCO! O Plasma Science & Fusion Centre patřící Massachusetts Institute of Technology
(MIT) a Commonwealth Fusion Systems (CFS) si brzy přečtete.
Kateřina Holá z odešla z Regionálního centra pokročilých materiálů a technologií na
Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci do Švédska, kde by ráda produkovala například metanol pomocí energie ze Slunce a vzdušného oxidu uhličitého…
Zdá se, že autor Zeleného Slunce Charles E. Gray je vizonář na slovo vzatý…
To nejzajímavějsí na konec. Povídka Green Sun mísí fikcí se skutečností. Do druhé
oblasti patří existence zařízení fuzor i jeho vynálezce Philo Farnsworth. Jak známo, fuzor
je kulový urychlovač, který má do termojaderného reaktoru daleko, ale fúzní neutrony
produkovat může. Jednoduchost fuzoru umožnila jeho stavbu amatérům dokonce velmi
nízkého věku – Jamiemu Edwardsovi z Prestonu bylo 13 roků. Ovšem transformace fuzoru
na elektromagnetickou past popisovanou v povídce Zelené Slunce je doslova „opsána“
ze vzpomínek jejího autora Olega Alexandroviče Lavrentěva (viz kapitola 6). A to je záhada. Lavrentěvovy práce v anglosaském světě jsou citovány sporadicky, či spíše vůbec.
Kde se autor s Lavrentěvovými myšlenkami seznámil je obtížné i domýšlet. Proč zvolil
fuzor a ne tokamak? Třeba nechtěl zařízení evidentně ruského či dokonce sovětského
původu propagovat a raději zvolil relativně neznámý fuzor. Amerického původu je také
stelarátor, který má k fúzi rozhodně blíže než fuzor, ale určitě dál než tokamak. Stelarátor
je ovšem ve fúzní komunitě určitě známější než fuzor, takže pro science fiction se hodí
spíše téměř mystický plod vývoje televizní elektronky. Navíc fuzor reakcí pB11 (protonu a boru) umožňuje přímou přeměnu uvolněné fúzní energie na energii elektrickou.
Mnoho otázek, málo odpovědí. Příběh jako by z oka vypadl snahám plejády soukromých
společnosti zabývajících se fúzi: Helion Energy, TAE, General Fusion, Tokamak Energy,
Tokamak Applied Systems a především Energy Matter Conversion Corporation (EMC2),
která se elektromagnetickými pastmi zabývá a je ze všech jmenovaných společností
nejstarší a fuzoru nejbližší.
Možná zanikl leitmotiv příběhu Prologu. K fúzi se dopracovala soukromá společnost!
Větší než menší anotace knihy: Charles E. Gray: ZELENÉ SLUNCE, 2011
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Fúze – minulost, současnost a budoucnost
1. Sluneční fúze (1920–1939): Potvrzena hypotéza Arthura Eddingtona o termojaderném
původu sluneční energie.
2. Magnetická fúze (1950–1968): Z početné konkurence nejrůznějších experimentálních

zařízení vychází vítězně moskevský tokamak A. D. Sacharova a I. J. Tamma.
3. Tokamaková fúze (1969–1985): Formuje se moderní tokamak s divertorem, protáhlým
průřezem vakuové komory, s dodatečným ohřevem pomocí mikrovln a energetickými
neutrálními částicemi – Joint European Torus, JET v anglickém Culhamu předvedl
poprvé významný fúzní výkon.
4. Iterová fúze (od 1985 až dnes): Sedm partnerů Evropa, Rusko, USA, Čína, Japonsko, Jižní
Korea a Indie staví Mezinárodní termonukleární experimentální tokamak s koeficientem
zisku Q ≥ 10 ve francouzském Cadarache.
5. Soukromá fúze (2010–zítra?): Investoři očekávají veliké zisky – vznikají společnosti
zabývajícíc se fúzi za soukromé peníze.

Fúze bude
„Fúze bude za 500, spíše za 1 000 let,“
sdělila mi doktorka Kateřina Holá
z Regionálního centra pokročilých
materiálů a technologií při Přírodo
vědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V současné době se
paní doktorka zabývá ve Švédsku
výrobou metanolu ze vzdušného
oxidu uhlíku (viz Prolog).
Co vedlo doktorku Holou k tak
drsné prognóze? Obavy z konkurence? Odlehlost fúze od její odbornosti? Nebo naopak? Hluboké znalosti stavu výzkumu termojaderné fúze?
Shodou okolností se nedávno objevily zajímavé úvahy profesora Scotta L. Montgomeryho na téma konkurenceschopnosti termojaderné fúze coby zdroje energie1. Dovolím si
je volně interpretovat.
1
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Asi shodneme v tom, že současný stav přístupu společnosti ke zdrojům energie (pokud
odmyslíme, ač zavedený, přesto fyzikálně nesmyslný, pojem „zdroj energie“ – energie
nemá zdroj, pouze měnič/transformátor, energie nevzniká, ale pouze se přeměňuje) není
obecně ideální a perspektiva, jak ho zlepšit, je mlhavá. Spotřeba energie roste a řešit deficit otvíráním nových tepelných elektráren (viz náš soused Německo2) není s ohledem na
jejich produkci oxidu uhlíku – toxického skleníkového plynu – vhodné. Co bychom tedy
od jiných elektráren očekávali, kromě toho, že nesmí produkovat jedovaté či radioaktivní
emise, případně skleníkové plyny?
Paliva musí být dostatek – nejlépe rovnoměrně rozprostřeného po zemském povrchu,
nemělo by být radioaktivní a současně ani odpad by neměl zářit, zpracovávaná/primární energie by měla mít dostatečnou hustotu [Joule/m3], v žádné fázi výroby by neměla
energie být vojensky použitelná. Důležitá je rovněž láce vyrobené kilowatthodiny, tedy
konkurenceschopnost.
Není požadavků příliš mnoho?
Jaké má vůbec lidská společnost dnes možnosti?

Tepelné elektrárny jsme škrtli hned na počátku. Mimochodem. Kdyby jakákoliv jaderná
elektrárna do svého okolí vypouštěla stejné množství radioaktivních izotopů, jakými neustále zamořují své okolí uhelné elektrárny, organizovala by se už dávno vlna občanských
nepokojů3.
Velkou módou jsou tzv. obnovitelné zdroje (opět pojmově fyzikální nesmysl, dokonce
dvakrát za sebou – energie se neobnovuje, ale pouze a jen přeměňuje) a energie atomového
jádra. Zde je na místě citovat S. L. Montgomeryho. „Obnovitelné zdroje energie nabízí hustotu
energie o 12 řádů nižší než dnes nejpoužívanější paliva pro tepelné elektrárny“ (uhlí, nafta,
plyn), což není nic jiného než chemické reaktanty, které pracují s chemickými reakcemi
v jednotkách elektronvoltů, viz Výkladový slovník na konci knihy. Palivo pro jaderné reakce
je schopné uvolnit v jedné reakci energii v jednotkách megaelektronvoltů – milionů elektronvoltů. Domnívat se, že lidská společnost, která od nepaměti čerpá energii z fosilních
paliv, se vrhne na obnovitelné zdroje s nesrovnatelně menší hustotou energie, je pokus
zvrátit běh dějin, který logicky míří k co nejvyšším hustotám energie. Což Montgomery
potvrzuje trivialitou: „Pokud mermomocí chceme čerpat energii ze Slunce a skutečnost
konfrontujeme s nabídkou, atmosférické jevy stačit nebudou!“
Jaderné reakce jsou dvojího druhu. Historicky starší nebo vlastně mladší pro společnost
je reakce stěpení jader těžkých atomů (uran 235). Druhý způsob – slučování jader lehkých
2
3
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Dana Tenzler: Radioaktivita uhelných elektráren, Idnes/Blog, čtvrtek 11. 8. 2016 8.00,
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 Čtyřicet dva hektarů staveniště ITER, 2020. (Foto: ITER org)

atomů – byl sice uskutečněn v laboratoři podstatně dříve (Rutherford, Harteck, Oliphant,
1934) než vůbec byla štěpná reakce známá (Hahn, Strassmann, Meitnerová 1939), ale
komerčně funguje štěpení desítky let, zatímco na komerční fúzi stále čekáme. Fúze disponuje přibližně desetkrát větší hustotou energie než štěpení. Co se týče hustoty výchozí
energie, je volba jasná – fúze jader lehkých atomů. Jak je na tom fúze vzhledem k ostatním
kritériím? První fúzní reaktory by měly používat slučování jader těžkého a supertěžkého
vodíku – deuteria a tritia (DT). Deuteria je všude tam, kde je běžný vodík, jedna šestitisícina – takže ho je „nevyčerpatelně“ dost. Tritium lze vyrobit bombardováním lithia neutrony
z reakce DT. Jinými slovy jak deuteria, tak tritia je dostatek. Deuterium radioaktivní není
a tritium slabě. Vzhledem k výrobě tritia v samotném reaktoru nebude tritium ohrožovat
personál, natož obyvatelstvo. Tím není řečeno, že obsluha tritiového hospodářství nepodléhá přísným pravidlům. Odpadem reakce DT je vzácný plyn helium, který není ani
toxický, ani skleníkový, ani radioaktivní. Fúzní neutrony ovšem nejenže vyrábí tritium,
ale i relativně slabou sekundární radioaktivitu konstrukčních materiálů. Relativně slabá
aktivita nevyžaduje dlouhodobá uložiště, pouze vyhasínací nádrže v areálu elektrárny.
Tím jsme vyjmenovali přednosti jaderného slučování oproti jadernému štěpení a zúžili
volbu na jadernou fúzi. Opravdu vyjmenovali? Vyjmenovali jsme přednosti fúze, ale jak to
je se štěpením? Kromě menší hustoty energie zanechává štěpná reakce silně radioaktivní
odpad vyžadující dlouhodobá uložiště. Dokonce i palivo vysílá ionizující záření. Bonmot
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praví: Zatímco fúzní reakce se nesnadno zapaluje a jednoduše zháší, u štěpné reakce je
tomu naopak – snadno se zapaluje a nesnadno uhasíná. O vojenském využití štěpných
reaktorů nemluvě. Když si přičtete desítky tun paliva ve štěpném reaktoru a gramy paliva
v reaktoru fúzním, je tím řečeno vše. Poznámka nakonec. Fúze paliva DT není zdaleka
konečná. Přes reakci DD4 směřuje vývoj k bezneutronové reakci vodíku a boru. Posledně
jmenované reakce vyžadují mnohem náročnější podmínky než DT reakce a v současné
době jim nedokážeme vyhovět.
Dále má tedy smysl se věnovat pouze termojaderné fúzi. Konec konců, proč bychom
chtěli být chytřejší než vesmír? Ten funguje díky termojaderné fúzi! Ne díky fosilním
palivům a už vůbec ne díky „obnovitelným“ zdrojům. Když už jsem nakousl obnovitelnou
tématiku. Kuriozní, nicméně chvályhodná snaha kolegy Ing. Slavomíra Entlera je prosazování návrhu zařadit řízenou termojadernou fúzi mezi „obnovitelné zdroje“. Pochopitelně,
že Ing. Entler má téměř nezpochybnitelnou pravdu – fúze je mnohem obnovitelnější než
vítr nebo fotovoltaika, ale zastáncům svatého seznamu obnovitelných zdrojů vstávají vlasy
hrůzou na hlavě. Ing. Entler si od své chvályhodné aktivity slibuje jednodušší jednání se
státními institucemi, případně více peněz do výzkumu fúze.5
Standardní dělení tzv. přístupů je na inerciální a magnetický. Stručně řečeno, inerciální
přístup představuje laserová fúze, magnetický zas fuze tokamaková. V poslední době se
inerciální fúze reprezentovaná Národním zapalovacím zařízením (National Ignition Facility,
NIF) ne-li opouští, tak opožďuje a na její místo se tlačí magneto-inerciální přístup, který
vyplňoval již dříve mezeru, co se doby udržení energie týče, mezi inercí a magnetickým
udržením. Mezera nebyla prázdná nikdy – pinčové zařízení Z-machine v Sandia National
Laboratories, Albuquerque, NM, viz obr. 2.8 – ale nyní je jaksi plnější. Nelze ovšem zapomenout na další hráče. Díky výkonným počítačům se probudily stelarátory, v mnohém
podobné tokamakům, až na to, že principálně mohou fungovat nepřetržitě, což tokamaky –
transformátory – nemohou, ač se o to vehementně snaží.
Montgomery doslovně říká: „Myšlenky, které od osmdesátých let značně ovlivňují americký
federální rozpočet, tvrdí, že to budou trhy, které budou budovat energetickou budoucnost,
nikoli státní podpora.“ Tato skutečnost spolu nespornými úspěchy stavby gigantického
tokamaku ITER doslova zažehla explozi soukromých společností jak ve Spojených státech,
tak ve Spojeném království. Jejich společným heslem se stalo: menší, lacinější, rychlejší.
Rozumí se než tokamak ITER!
4

5

FUZE.indb 23

Většina vědeckých experimentů zkoumajících fúzi používá čisté palivo – deuterium (neboli „DD“),
protože je levné a snadno se s ním pracuje. Fúzní elektrárny budou používat směs deuteria-tritia
(neboli „DT“), protože má mnohem vyšší pravděpodobnost fúze než DD. Fúzní výkon reakce DD
lze přepočítat na výkon reakce DT.

Slavomír Entler: Fúzní palivo a obnovitelné zdroje, Energetika, č. 5/2015, str. 252, [cit. 3. 1. 2020];

Dostupné z: http://www.ipp.cas.cz/miranda2/export/sitesavcr/ufp/ufp-v-mediich/Publications/
Fuzni-palivo-a-obnovitelne-zdroje.pdf
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2 Fúzní experimentální
zařízení podle udržení

2.1 Gravitační udržení [2]
Vodík na Slunci je stlačen na velmi vysokou hustotu, zhruba desetkrát větší než má
olovo. Ale sluneční jádro není pevné – je
stále ionizované, je tedy plazmatem, a to
velmi horkým plazmatem. Tato kombinace vysoké hustoty a vysoké teploty působí
mimořádným tlakem směrem od středu,
který je asi 400 miliardkrát (4 × 1011) větší
než atmosférický tlak na povrchu Země.
Musí tu existovat síla působící opačným
směrem, tedy dovnitř, která tento obrovský odstředivý tlak vyrovná. Jinak by totiž
Slunce vybuchlo. Na Slunci a ve hvězdách
je touto silou gravitace, která je stlačuje
do nejkompaktnějšího možného tvaru,
tedy koule. V každé vrstvě uvnitř koule
musí platit rovnováha mezi odstředivou
silou a vahou vnějšího materiálu tlačícího
dovnitř. Rovnováha mezi stlačením v důsledku gravitace a odstředivou silou se nazývá
hydrostatická rovnováha. Stejný efekt známe ze zemské atmosféry: atmosférický tlak
na úrovni moře je způsoben vahou vzduchu nad hladinou – je to spojení gravitačních sil
působících na molekuly vzduchu. Atmosféra se nezhroutí pod tlakem gravitace do tenké
vrstvy na Zemi, protože kinetický tlak stlačeného vzduchu mířící vzhůru v dolní vrstvě
vždy vyrovnává gravitační tlak horní vrstvy mířící dolů.
Struktura Slunce je určitým způsobem podobná struktuře Země, v tom smyslu, že Slunce
má velmi husté jádro obsahující většinu sluneční hmoty obklopené méně hustými vrstvami známými jako sluneční obal. Teplota jádra je asi 14 milionů stupňů Celsia, ale rychle
klesá s rostoucím poloměrem přibližně k 8 milionům stupňů Celsia na polovině poloměru.
Fúzní reakce jsou velmi citlivé jak na teplotu, tak na hustotu a vyskytují se pouze v jádru.
Hustota fúzního výkonu klesá na 20 % centrální hodnoty na 10 % poloměru a k nule na
20 % poloměru.
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Energie fúze se transportuje z jádra směrem k povrchu ve formě tepla nejprve zářením
z vrstev známých jako radiační zóna. Ovšem jak radiační zóna se zvětšující se vzdáleností
od jádra chladne, sluneční hmota se stává stále méně průhlednou a přenos tepla zářením
méně účinným. Energie se začíná přemísťovat vedením pomocí obrovských oblastí cirkulujícího plynu o průměru několika stovek kilometrů v takzvané konvektivní zóně. Konečně
energie dosáhne zóny, která vyzařuje sluneční světlo, které vidíme, dosáhne fotosféry. To je
relativně tenká vrstva, o tloušťce několika málo stovek kilometrů, tvořená plyny o nízkém
tlaku s teplotou asi 6 000 °C. Složení, teplota a tlak fotosféry určují spektrum slunečního
světla. A opravdu, v roce 1896 William Ramsey ve slunečním spektru nalezl čáry, které v tu
dobu nepatřily žádnému známému plynu na Zemi. Ramsey objevil helium. Nově objevený
prvek byl pojmenován na počest Helia, řeckého boha Slunce.
Gravitace je ve srovnání se silami jaderné fyziky velmi slabá síla a může udržet horké
plazma jen v případě, že hmotnost je velmi velká. To je možné na Slunci a podobných
hvězdách, ale ne v plazmatech mnohem menších, která bychom ale rádi udrželi na Zemi.
Stejně tak hustota fúzního výkonu je na Slunci velmi nízká, pouze 270 wattů na krychlový
metr, ve srovnání s megawatty na krychlový metr požadovanými pro komerční elektrárnu.12
Pro udržení horkého plazmatu byly na Zemi nalezeny jiné metody, které budou probrány
v následujících kapitolách.

2.2 Inerciální udržení [14]
Z Lawsonova kritéria pak vyplývají nejméně dva základní způsoby
jak dosáhnout kladného zisku termojaderné reakce. Zhruba řečeno
buď malou hustotou (≈1020 m–3)
a dlouhou dobou udržení (několik sekund), nebo velkou hustotou
(≈1031 m–3) a krátkou dobou udržení (≈10–10 s). První typ se nazývá
magnetické udržení a druhému se
říká udržení inerciální.
Inerciální udržení proto, že horké plazma, ve kterém má proběhnout termojaderná reakce, není drženo žádným vnějším silovým polem a reakce musí
proběhnout včetně ohřevu dříve, než se objem plazmatu vlastním tlakem rozletí do pro12
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storu. To, že doba mezi ohřevem následovaným reakcí a rozpadem není nulová, je dáno
obecnou vlastností hmoty – inercí čili setrvačností.
Inerciální fúze je vlastně miniaturní výbuch vodíkové bomby. K tomu, aby bylo možno
udržet uvolněnou energii ve vakuové nádobě přiměřené velikosti (např. koule o průměru
10 m), musí být uvolněná energie relativně malá. Typicky se uvažuje o energii 340 MJ,
která se rovná energii uvolněné při výbuchu 75 kg TNT13. Tato energie se uvolní, pokud
slučování deuteria a tritia proběhne v 1 mg paliva.
Vzhledem k výše uvedenému omezení množství paliva z Lawsonova kritéria plyne, že
směs deuteria a tritia musí být stlačena při inerciální fúzi na hustotu 200 g/cm3, tj. asi
tisíckrát více než je hustota paliva v pevné fázi.
K dosažení vysoké hustoty paliva se při inerciální fúzi používají slupkové kulové terče
o průměru až několik milimetrů. Energie je pohlcena na vnější straně slupky, povrchová
část je odpařena a expanduje do vakua. Na opačnou stranu se šíří tlaková vlna, která
urychlí neodpařenou část slupky směrem ke středu terče. Ze zákona akce a reakce lze
odvodit maximální rychlost imploze, která může dosáhnout až několika tisíc kilometrů
za sekundu. Při implozi stlačuje neodpařená část slupky palivo, které je uvnitř buď ve
formě plynu, nebo ještě lépe ve formě pevného ledu. Kinetická energie slupky se mění
na vnitřní energii paliva. Pokud by komprese byla ideálně symetrická, došlo by ve středu
terčíku v okamžiku dosažení maximální hustoty paliva k prudkému zahřátí jeho malé části.
Přesáhne-li tato teplota zápalnou teplotu, palivo se vznítí a vlna termojaderného hoření
se šíří do zbytku paliva.
Problémem tohoto schématu jsou extrémní požadavky na symetrii, respektive homogenitu terče a absorpci energie na jeho povrchu. Každá odchylka od kulové symetrie
je totiž při implozi zesilována v důsledku Rayleighovy–Taylorovy nestability. V praktickém životě tato nestabilita způsobuje vyprázdnění sklenice obrácené dnem vzhůru,
ačkoli atmosférický tlak je dost velký na to, aby kapalinu ve sklenici udržel. Už dnes lze
v současných zařízeních dosáhnout požadovaných hustot paliva 200 g/cm3, ale vzrůst
teploty uprostřed terče je podstatně menší než očekávaný v důsledku turbulentního14
promíchání paliva.
Energie může být dodána do terče buď přímo z vnějšího impulzního zdroje energie
(přímé zapálení), nebo jako energie měkkého rentgenového záření, na kterou je energie
vnějšího zdroje přeměněna v materiálu o vysokém atomovém čísle (nepřímé zapálení).
Výhodou přímého zapálení je lepší účinnost přeměny energie vnějšího zdroje na kinetickou
energii implodující slupky. Výhodou nepřímého zapálení jsou podstatně menší požadavky
na kvalitu (homogenitu, symetrii) vnějšího zdroje energie.

13
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Několik týmů se také pokouší dosáhnout ICF ne pomocí laserového světla, ale iontovými svazky. Myšlenkou by bylo urychlit dva svazky těžkých iontů a pak je vypálit do
struktury podobné hohlraumu, aby iniciovaly implozi ve stejné míře jako NIF. Většina
práce je nyní zaměřena na vývoj urychlovačů schopných produkovat iontové pulzy, které
jsou dostatečně krátké a mají dostatečně vysoký výkon. Jedním z příkladů je lineární
urychlovač nazvaný Neutralized Drift Compression Experiment-II v Lawrence Berkeley
Laboratory v Kalifornii.
Věci nejsou nikdy tak jednoduché, jak se možná zdá na počátku. Ať už slézáte kopce
v Himáláji, nebo pracujete s megajoulovými lasery.

2.3 Magnetické udržení [14]
Současnou jedničkou razantně
směřující k termojadernému reaktoru je magnetické udržení.
Na rozdíl od inerciálního udržení
tento způsob pracuje s vnějším
magnetickým polem. Jak známo,
pohyb nabitých částic napříč silokřivkami magnetického pole je
tímto polem ovlivňován, a to tak,
že dráha nabité částice se zakřivuje, až kolem směru silokřivek
magnetického pole opíše částice
kružnici. Čím silnější je magnetické pole, tím menší kružnice nabité částice opisují, tím
lépe jsou polem „drženy“. Napříč samotným homogením magnetickým polem se pak pohybují do vzdálenosti větší než je poloměr kružnice pouze díky srážkám, které je posunují
na „sousední“ magnetické silokřivky. Částice ve směru kolmém na směr magnetických
silokřivek difundují tím hůře, jinými slovy tím lépe jsou magnetickým polem „drženy“
či izolovány, čím je méně srážek a čím je magnetické pole silnější. Ve směru podél magnetických silokřivek není pohyb nabité částice homogenním magnetickým polem nijak
ovlivňován. Pokud by se tedy vytvořila kolem nabitých částic taková konfigurace magnetického pole, aby se kterákoli unikající částice musela pohybovat kolmo na magnetické
silokřivky, byly by tyto částice drženy uvnitř jakéhosi hrnce, jako pára pod pokličkou. Až
na to, že místo do stěn z kovu by částice narážely do stěn z magnetického pole. Při těchto
úvahách zanedbáváme přinejmenším srážky mezi částicemi. I laika napadne, že tvarů
magnetických nádob – tak se skutečně magnetickým hrncům říká – může být více. Magnetické pole těchto nádob se zásadně vytváří elektrickým proudem, který teče pevným
vodičem nebo přímo plazmatem.
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2.3.1 Otevřené magnetické nádoby
Jsou dva základní typy magnetických nádob. Nádoby otevřené a nádoby uzavřené. Otevřené
magnetické nádoby řeší únik částic podél silokřivek zvýšením intenzity magnetického
pole na obou koncích nádoby. Nabitá částice zhuštění silokřivek vidí jako zrcadlo a odráží
se zpět do středu nádoby. Proto se těmto nádobám říká magnetická zrcadla (USA) nebo
magnetické pasti (bývalé SSSR). Ovšem částice s dostatečně velkou podélnou složkou
rychlosti nezastaví ani zrcadlo a z pasti uniknou. Vymýšlela se nejrůznější řešení, ovšem
dokonalé ucpání otevřených konců magnetických zrcadel se nepodařilo. Přesto to byla
právě zrcadla, která demonstrovala eliminaci zhoubné Bohmovy difúze. Byl to geniální
nápad sovětského fyzika Abrama Fjodoroviče Ioffeho, který vybavil zrcadlo podélnými
tyčemi protékanými elektrickým proudem a vytvořil tak konfiguraci magnetického pole,
kdy intenzita rostla všemi směry, jak axiálně, tak radiálně. Tento objev se později uplatnil
i v uzavřených magnetických nádobách. Ioffe za svůj objev obdržel od Američanů Fordovu
cenu, ale politbyro – vedení KSSS – mu nakázalo cenu odmítnout. Nic netušící kolegy fyziky
za železnou oponou si tak A. F. Ioffe velmi rozzlobil. Často se říká, že se fyzikové zbavili
otevřených konců zrcadel tak, že konce spojili a vytvořili tak uzavřené nádoby. Není tomu
tak. Nejprve se experimentovalo s uzavřenými magnetickými nádobami a pak se jako
intermezzo ve výzkumu termojaderného plazmatu objevily otevřené nádoby (Richard
Post v USA a Gerš Ickovič Budker v SSSR). Otevřené nádoby byly konstrukčně jednodušší,
to je lacinější, než uzavřené a předpokládalo se, že únik částic otevřenými konci se nějak
vyřeší. Nevyřešil.

2.3.2 Uzavřené magnetické nádoby
Na rozdíl od otevřených v uzavřených magnetických nádobách silokřivky magnetického
pole neopouštějí vakuovou komoru. Nabitá částice by tedy nikdy neměla opustit vymezený prostor. Ovšem nehomogenita magnetického pole po průřezu a odstředivá síla vedou
k tzv. toroidálnímu driftu nabitých částic a tím i rychlému úniku plazmatu v radiálním
směru na stěnu komory. Řešením je tzv. střižné magnetické pole. Silokřivky střižného
magnetického pole si můžete představit jako nitě navíjené na váleček, přičemž stoupání
při závitu se mění – klesá se vzdáleností od osy válečku. Zatímco na ose válečku je „navíjená“ nit totožná s osou válečku, na povrchu „závit“ téměř celý leží v rovině kolmé na osu
válečku. Nabitá částice se pak ve střižném magnetickém poli pohybuje tak, že zmíněný drift
eliminuje. Základními typy uzavřených nádob jsou pak tokamaky a stelarátory. Zatímco
tokamaky k vytváření potřebného magnetického pole využívají složení pole vnějších
magnetických cívek a 100× slabšího magnetického pole proudu tekoucího v plazmatu,
střižné pole stelarátorů je tvořeno pouze vnějšími cívkami. Vzhledem k tomu, že proud
v plazmatu tokamaku se budí induktivně – tokamak není nic jiného než transformátor
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s jediným závitem – plazmatickým provazcem – sekundárním vinutí – jedná se principálně o pulzní zařízení. Uvidíme později, že i tokamaky mohou pracovat stacionárně,
ovšem pouze „s dodatečnou výbavou“. Naproti tomu samotné principiální uspořádání
stelarátoru umožňuje práci ve stacionárním režimu. Bohužel se ve stelarátorech dlouho
nedařilo odstranit nepříjemnou Bohmovu difúzi a kvůli problémům s ohřevem plazmatu –
stelarátorům chyběl účinný počáteční ohřev Jouleovým teplem – získaly tokamaky před
stelarátory značný náskok. Proto také připravovaný mezinárodní experimentální termojaderný reaktor ITER bude postaven na principu tokamaku. Pravdou je, že s mohutným
vývojem výpočetní techniky za zády se podařilo navrhnout a vyrobit takové tvary cívek
magnetického pole a dosáhnout takové přesnosti jejich instalace, že doba udržení energie
vyhlíží slibně i na stelarátorech a v Greifswaldu na severu Německa postavil Max-Planck-Institut für Plasmaphysik z Garchingu za přispění Evropské unie stelarátor Wendelstein
W7-X o rozměrech srovnatelných s velkými tokamaky. Jinými slovy, nikde není psáno, že
termojaderná elektrárna bude fungovat pouze a jenom na principu tokamaku. V současné
době je největším stelarátorem na světě japonský LHD (Large Helical Device) v laboratoři
Toki, který se pyšní dobou udržení 0,1 až 0,3 s, což je o 50 % více než „povoluje“ empirická
extrapolace výsledků dosavadních stelarátorů.

2.3.2.1 Pinč
V University of Sydney počátkem
20. století profesoři J. A. Pollock
a S. H. Barraclough vysvětlili smáč
knutí měděného hromosvodu [2, str.
27] či komínu [5, str. 46] továrny
Hartley Vale Kerosene Refinery poblíž Lithgow v New South Wales, Austrálie. Mimořádně silný elektrický
proud blesku interagoval s vlastním
magnetickým polem a elektromag
netická síla směřující k ose blesko
svodu/komínu deformovala měděný
vodič stejně, jako kdybyste vysáli
vzduch z gumové trubičky. V této
souvislosti více méně z legrace nazval Carl Hering, přítel Edwina Fitche
Northrupa, jev „jocosely called it the
pinch phenomenon (jev humorně zvaný pinč)“ a název pinch effect se ujal [2, str. 28].
E. F. Northrup pinč intenzivně studoval v USA. Dlouho se jev považoval za hezkou, nicméně
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 Obr. 2.1 Pinč Z-machine v americké Sandia National Laboratories, Albuquerke, New Mexico.
(Foto: EFDA)

neužitečnou kuriozitu, až v roce 1943 prof. Max Steenbeck navrhl variantu kruhového
urychlovače elektronů bez elektronové trysky. Elektrický proud měl stvořit ubíhající
elektrony (run-away electrons) a magnetické pole proudu mělo izolovat elektrony od stěn
vakuové komory. Steenbeck zdůraznil udržovací stránku pinče, zatímco ohřevovou pominul. Nepotřeboval ji. Válka přerušila výzkum wirbelrohru (indukční trubice – modifikace
betatronu), nicméně idea Maxe Steenbecka se prosadila po válce jak ve Velké Británii
(George Paget Thomson, Alan Ware, Stanley Cousins, Imperial College, Londýn), tak v Sovětském svazu (Lev Andrejevič Arcimovič, LIPAN, Moskva), kde výbojovou konfiguraci
wirbelrohru použili k akumulaci energie v bezelektrodovém výboji. Ani toroidální, ani
lineární pinč se nestaly prototypem fúzního reaktoru, ale výsledky na nich získané byly
pro další výzkum fúze velmi užitečné. Konečně za první zdroj významného množství
skutečně fúzních neutronů se považuje theta pinč Scyla v Los Alamos, New Mexico, USA,
1958. Svého času největší fúzní zařízení ZETA v AERE, Harwell, Velká Británie se sice
proslavilo skandálem s falešnými fúzními neutrony, nicméně objevilo režim reverzního
magnetického pole a odzkoušela se na něm aparatura pro přímé měření teploty elektronů
pomocí Thomsonova rozptylu laserového paprsku18. Pinče zaujaly významné místo v historii fúzního bádání, ale nezvládnutelné nestability jejich vývoj silně redukovaly. Toroidál18
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ním z-pinčům se někdy říká „uzavřené magnetické pasti se slabým podélným polem“.
Na rozdíl od tokamaků „uzavřených magnetických pastí se silným podélným polem“. Co se
týče kategorizace podle Lawsonova kritéria, nachází se pinče na hranici mezi inerciálním
a magnetickým udržením.

2.3.2.2 Stelarátor [2]
Nejvážnější „soupeř“ tokamaku je
stelarátor. Stelarátorová konfigurace je přitažlivá tím, že by měla
udržet plazma bez elektrického
proudu v něm, takže může pracovat v ustáleném režimu. Navíc
absence elektrického proudu znamená i nepřítomnost zhoubných
nestabilit – disrupcí. Pokud rodištěm tokamaku je Moskva, pak stelarátor pochází z Princetonu. Navrhl ho proslulý astrofyzik Lyman Spitzer, který se proslavil
kupříkladu myšlenkou instalovat teleskop do vesmíru. Zajímavé je, že důležitá komponenta
tokamaku – divertor, měla premiéru na Spitzerově prvním (osmičkovém) stelarátoru.
Nicméně největší Spitzerovo zařízení – stelarátor C – stihl potupný osud. Po legendárním
vystoupení Lva A. Arcimoviče na konferenci v Novosibirsku 1968, kde jasně ukázal, kudy
vede cesta, byl stelarátor C přestavěn na tokamak ST. Dlouho stelarátory z různých důvodů
ve smyslu výkonu plazmatu zaostávaly za tokamaky. Stelarátory se mnohem obtížněji staví,
a tak po mnoho let měly sklon být menší a méně výkonnější než tokamaky ve stejné době.
Až do okamžiku, kdy byly vyvinuty techniky výkonných svazků neutrálních částic a ohřevu
radiovou frekvencí, byl jediný způsob ohřevu plazmatu stelarátoru ohřev ohmický. Ohmický
ohřev představoval průchod elektrického proudu stelarátorem (jako v tokamaku) vytvářející
poloidální magnetické pole, které konkurovalo a degradovalo vnitřní udržovací vlastnosti
pole vytvářeného helikálními cívkami. Po mnoha letech pečlivého výzkumu se ukázalo, že
stelarátory jsou velmi citlivé na chyby v magnetických polích. Zatímco magnetické pole
ohřevového proudu v tokamaku má svoji roli při udržení plazmatu, u stelarátoru působí
rušivě. Stejně tak magnetické pole spontánního bootstrapu. U tokamaku je nadějným
kandidátem bezindukčního buzení poloidálního magnetického pole, u stelarátoru narušuje udržovací pole složitého systému vnějšího vinutí. Aby dosáhly dobrých udržovacích
vlastností, vyžadovaly stelarátory mimořádně pečlivý návrh a stavbu.
Nicméně úspěchy s vývojem stelarátorů podobných konfigurací v Japonsku a v Německu
předvedly tyto výkony plazmatu na úrovni tokamaků stejné kategorie. Variace stelarátoru
s jednodušším rozložením cívek známá jako Heliotrop byla během let 1970 a 1980 vyvinuta
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 Obr. 2.2 3D modulární cívky a plazmový provazec stelarátoru Wendelstein W7-X. (Kresba: EFDA)

v Japonsku. Zařízení podobného typu, Large Helical Device (LHD) v National Institute for
Fusion Science v Toki nedaleko Nagoya, zahájilo činnost v roce 1998 a dosáhlo pozoruhodných výsledků. Alternativní přístup je série Wendelsteinů, stelarátorů v Německu,
které vyvinuly koncept prostorově tvarovaných modulárních cívek magnetického pole.
Na prvním stelarátoru tohoto typu, kterým byl W7-AS a který fungoval v Garchingu od roku
1988 do roku 2002, byly získány velmi povzbudivé výsledky a vedly k plánům podobného,
avšak většího zařízení W7-X, které bylo postaveno v Greifswaldu a mělo mít první plazma
v roce 2014. Nakonec první plazma zapálila kancléřka Angela Merklová 10. prosince 2015.

2.3.2.3 Tokamak [14]
Tokamak (zkratka ruských slov:
TOroidalnaja KAmera i MAgnitnyje Katuški – toroidální komora
a magnetické cívky) je jedním
z nejslibnějších typů zařízení pro
uskutečnění řízené termojader
né fúze, v budoucnu i stavby fúzní
elektrárny. Jeho koncepce se zrodila v 50. letech v bývalém Sovětském svazu díky zájmu slavného
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