Studenti pracují
s reaktory v centru Prahy
Kromě dvou jaderných elektráren jsou v Česku jaderné reaktory na dvou dalších místech: v Centru
výzkumu Řež severně od Prahy a v pražské Troji,
kde ho provozuje Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze (FJFI).
Plně funkční štěpný jaderný reaktor VR-1 přezdívaný Vrabec je jen několik set metrů od nádraží Praha-Holešovice je
v provozu od roku 1990 a slouží zejména k výuce studentů
FJFI, ale i pro školení pracovníků jaderných elektráren
z Česka i ze zahraničí.
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je jednou z mála fakult
na světě, která provozuje nejen štěpný reaktor, ale má i vlastní fúzní reaktor Golem. Tohle jméno dostal také díky tomu,
že je prakticky přes ulici od Židovského hřbitova v centru
Prahy. Přestože jde o nejstarší stále provozovaný tokamak,
těší se pozornosti nejen studentů FJFI, ale i zahraničních
zájemců. Tokamak Golem je totiž připojen k internetu
a tzv. zážeh na něm mohou provést zájemci v rámci svých
školních a vědeckých pokusů klidně přes mobil. Svým dílem tak
přispívá ke snaze vytvořit na zemi procesy probíhající ve hvězdách, což slibuje bezpečný a takřka neomezený zdroj energie.
Fakulta nyní připravuje výstavbu třetího reaktoru, opět
štěpného. S ním se ČVUT stane první univerzitou na světě
provozující tři jaderné reaktory.

Nejde jen o reaktory
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská je od roku 1955 nejen
důležitou součástí českého jaderného programu, ale dnes se
věnuje výzkumu a výuce také v oblasti kvantových technologií
či laserů, studenti mohou na fakultě pracovat s plasmatem
i nanotechnologiemi. K dispozici jsou jim špičkové laboratoře, kde se vyvíjejí nové lékařské metody využitelné například
pro léčbu rakoviny, testují se zde materiály pro letecký
průmysl. Důraz klade i na matematické inženýrství a informatiku.
Přihlášky ke studiu přijímá FJFI až do konce dubna. Více informací najdete na www.fjfi.cvut.cz.

Projekt CAAS pomáhá s rozvojem fakulty
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze aktivně
zapojuje studenty do nejrůznějších vědeckých aktivit. Nově
tomu pomáhá projekt Centrum pokročilých aplikovaných
přírodních věd (Centre of Advanced Applied Sciences –
CAAS). Ten v rámci svých výzkumných programů propojuje
různé fakulty ČVUT.
Momentálně jde o jeden z největších projektů ČVUT, který
se realizuje pod vedením FJFI. „Podpořený projekt nejenže
přispěje k dalšímu rozvoji vědy a výzkumu na přední české
technické univerzitě, ale vzhledem k tomu, že se členové týmu
CAAS podílejí na všech úrovních vzdělávacího procesu, budou
zároveň vychovávat novou generaci specialistů pro pokročilý
výzkum,“ vyzdvihuje jednu z předností projektu Robert Plaga,
ministr školství, mládeže a tělovýchovy.
Projekt CAAS (evidenční číslo: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16-019/0000778)
je spolufinancován Evropskou unií, která prostřednictvím
operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
uhradí v průběhu necelých pěti let 95 procent z celkového
rozpočtu 553 milionů.
„Projekt CAAS výrazně podpoří dynamický rozvoj přírodovědné
základny na celém ČVUT, její orientaci na nejnovější světové
trendy a také zapojení mladých spolupracovníků, což je jedno
z palčivých témat vysokého školství. Díky výzkumným programům v rámci tohoto projektu můžeme nabídnout mladým
vědcům prostor pro vlastní vědecký rozvoj,“ vysvětluje profesor Igor Jex, děkan FJFI a projektový ředitel CAAS.

Jaderný reaktor VR-1 Vrabec provozovaný FJFI v Troji nepotřebuje chladicí věž, jeho výkon
je totiž menší, než má běžná rychlovarná konvice.

Fúzní reaktor Golem na FJFI je nejstarším provozovaným tokamakem na světě. Od roku
1959 ho využívali vědci v Moskvě, v roce 1976 se přestěhoval na Akademii věd ČR, která
ho v roce 2005 předala FJFI.

