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SVĚTLO
„Úsmûv je lacinûj‰í neÏ elektrick˘ proud a pﬁiná‰í více svûtla“ praví jedno
skotské pﬁísloví.
To je lidsk˘ rozmûr svûtla. Pro mne je svûtlem symbolizováno právû se
blíÏící léto. Slunce svítí naplno, barvy jsou svûtlé, rozjásané, stojí za to
vydat se za nimi na prázdninové cesty – tﬁeba po stopách Vesniãky
na‰í stﬁediskové (viz str. 12). Barvy vÛbec souvisejí se svûtlem a ãlovûk
by ani nevûﬁil, Ïe i nûco takového mÛÏe b˘t zneuÏito – znáte urãitû fenomén Grafiti. Líbí se vám? Nelíbí? Nebo tento umûleck˘ smûr snad
pod plá‰tíkem noci provozujete sami? Pﬁeãtûte si ãlánek na str. 4.
Máme také fyzikální rozmûr svûtla – nauãili jsme elektﬁinu pﬁemûÀovat se na svûtlo v Ïárovkách a záﬁivkách v‰eho druhu. Dal‰í tip na
prázdninov˘ v˘let tedy pro vás mÛÏe b˘t náv‰tûva Muzea svûtla
v Kralupech (viz str. 8). Nauãili jsme se také zkoncentrovat svûtlo do
paprsku laseru. Laser pak mÛÏe ﬁezat, vrtat, operovat, ale i zabíjet
a nebo – zaÏehnutím fúzní reakce pomáhat vyrábût elektﬁinu. Víte, Ïe
takov˘ siln˘ laser má i ãesk˘ Ústav fyziky plasmatu a Ïe se jmenuje
stejnû jako hrdina kreslen˘ch filmÛ Asterix? Seznamte se na str. 3.
Svûtlo pﬁicházející z hvûzd je svûdectvím toho, jak vesmír vypadal pﬁed
mnoha miliony let. Abychom dohlédli co nejdál do minulosti, snaÏíme
se zachytit i ty nejslab‰í paprsky. Vyzbrojujeme na‰e oãi mohutn˘mi op-
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tick˘mi soustavami dalekohledÛ, ale ani to nám nestaãí. Vyná‰íme dalekohledy na obûÏnou dráhu, aby pﬁístupu svûtla nebránila ani atmosféra.
Víc uÏ se ale dozvíte v ãlánku Nejvût‰í astronomické oãi na str. 11.
A pak je‰tû existuje jeden druh svûtla – je to poznání. Svûtlono‰i
poznání jsou pro nás uãitelé. V tomto ãísle Tﬁetího pólu najdete v˘povûì jednoho z nich, ãlena „dospûlácké“ redakãní rady pana docenta Raunera. Zasvûtil svÛj Ïivot zaÏíhání jiskérek poznání v hlaviãkách budoucích uãitelÛ fyziky. Dík za nû i za to, Ïe nachází ãas vûnovat se na‰emu ãasopisu.
MARIE DUFKOVÁ

KAREL RAUNER
(*1946) | ČLEN REDAKČNÍ RADY TP
V dobû studia Fakulty jaderné a fyzikálnû inÏen˘rské
âVUT jsem si rozhodnû nepﬁedstavoval, Ïe prakticky
cel˘ svÛj produktivní Ïivot
strávím vyuãováním budoucích uãitelÛ fyziky na Fakultû pedagogické Západoãeské univerzity v Plzni. Kladu
si otázku: „Proã jsem u této
práce vydrÏel uÏ 31 let?“
a po krátkém váhání si odpovídám: „ProtoÏe fyzika je krásná.“ Chceme-li v‰ak o tom nûkoho pﬁesvûdãit, je to dlouh˘ a pro pﬁesvûdãovaného nûkdy bolestiv˘ proces.
Musí se prokousat ﬁadou fyzikálních disciplín, absorbovat mnoÏství vzorcÛ a pak získané poznatky propojit do harmonického celku, kter˘ mu
umoÏní pochopit, proã je obloha modrá, proã svítí hvûzdy na nebi, jak
funguje televizor, poãítaã, mobilní telefon.
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asterix v praze
aneb laserový systém PALS (Prague Asterix Laser System)
V roce 1998 se do Prahy z Garchingu u Mnichova přesunul jeden z nejvýkonnějších
laserových systémů v Evropě, jodový laser Asterix IV.

V

areálu Ústavu fyziky plazmatu âeské
akademie vûd byla pro laser, kter˘ âe‰i
díky vstﬁícnosti nûmecké strany získali za
symbolickou jednu marku, vystavûna nová
tﬁípatrová budova.

JAK BYDLÍ LASER...
V jejím pﬁízemí je umístûno technologické zázemí (zejména mohutné baterie kondenzátorÛ), v prvním patﬁe je samotná laserová hala
a o patro v˘‰e klimatizaãní systém, kter˘ po
cel˘ rok udrÏuje stálou teplotu v hale s odchylkou max. 0,1°C – to proto, Ïe dráha svazku je velmi dlouhá a vlivem teplotních odchylek by do‰lo ke zkracování a naopak roztahování optick˘ch lavic, coÏ by „rozhodilo“
pﬁesnû nastaven˘ systém zrcadel, filtrÛ
a ostatních optick˘ch prvkÛ. V laserové hale
je také velice ãisto – pracovníci musí nosit
zvlá‰tní kombinézy kvÛli udrÏení nízké koncentrace prachov˘ch ãásteãek.

A JAK TO VLASTNĚ FUNGUJE...
Vlastní podstata není pﬁíli‰ sloÏitá. Potﬁebujete dvû zrcadla – jedno se 100% odrazivostí,
druhé ﬁeknûme s 80%, mezi nû umístíte aktivní prostﬁedí (rubínov˘ krystal, kter˘ byl pouÏit
pﬁi konstrukci prvního laseru vÛbec, nebo
vhodnou smûs plynu, jako u laseru Asterix IV)
a nûco, ãím do jednotliv˘ch elektronÛ v aktivním prostﬁedí uskladníte energii – tﬁeba ultrafialové v˘bojky. KdyÏ s nimi bliknete na aktivní prostﬁedí, energie svûtelného záﬁení se pﬁedá elektronÛm aktivního prostﬁedí (to se

Více na stránkách PALSU – www.pals.cas.cz/pals/

naz˘vá excitace) a ty vyskoãí na vy‰‰í energetickou hladinu. Tam ov‰em samozﬁejmû nevydrÏí vûãnû a pﬁi pﬁechodu na pÛvodní úroveÀ
získanou energii zase vyzáﬁí ve formû fotonu.
Ten pﬁi své cestû prostﬁedím naráÏí do dal‰ích
a dal‰ích elektronÛ a pﬁidává jejich energii ke
své. Na konci dopadne buì na 100% zrcadlo,
odrazí se zpût a opût se zesiluje, nebo (pﬁi letu
na druhou stranu) s urãitou pravdûpodobností projde druh˘m, 80% zrcadlem ven.
Pﬁesnû takto funguje i laser Asterix IV. Jeho
aktivním prostﬁedím je smûs perfluoralkyljodidu a k excitaci jsou vyuÏity UV v˘bojky plnûné
xenonem. Na zaãátku trasy se nachází tzv.
oscilátor. Ten poskytne sérii pulsÛ, z nichÏ je
vybrán jeden a ten je veden dále do systému,
kde se v sérii pûti zesilovaãÛ zesiluje aÏ na
poÏadovanou energii. PrÛmûr svazku po prÛchodu posledním zesilovaãem je 30 cm! To je
proto, aby energie byla rozloÏena na vût‰í
plochu a nedo‰lo k po‰kození drahé optiky.

CO ASTERIX IV UMÍ...
Laser je schopen pﬁi v˘stﬁelu poskytnout
energii aÏ 1200 J v pulsu o délce cca 400 ps
(1 pikosekunda je 10-12 s – tedy kdyby se jedna ps roztáhla na 1 sekundu, minuta by trvala

asi 2 miliony let). ProtoÏe je puls takto krátk˘,
jeho v˘kon mÛÏe dosáhnout aÏ 3 bilionÛ wattÛ a po zmen‰ení aÏ na desítky mikrometrÛ
dopadá na kovov˘ terãík, umístûn˘ ve vzduchoprázdné interakãní komoﬁe. âást terãíku
se zmûní v plazma a to je moÏné dále studovat – mÛÏeme se dozvûdût nûco o podmínkách, panujících v nitru hvûzd, nebo vyuÏít
sloupeãek plazmatu jako zdroj rentgenovského záﬁení.
Badatelské centrum PALS je otevﬁeno vûdcÛm z celé Evropy a dá se oãekávat, Ïe jeho
v˘znam dále poroste.
JAN KNYTL

OPRAVA A OMLUVA
Tiskaﬁsk˘ ‰otek se omlouvá v‰em pozorn˘m ãtenáﬁÛm, kteﬁí
bystﬁe odhalili, Ïe v ãlánku „Kdo umírá pro zlato“ v bﬁeznovém ãísle na str. 3 jsou dvû chyby. Místo exponentu se vytiskla ãísla za sebou. Správnû má samozﬁejmû b˘t: „Jde vlastnû
o gravitaãní kolaps hvûzdy tûÏ‰í neÏ Slunce, pﬁi nûmÏ se
v krátkém ãasovém intervalu uvolní aÏ 1046 JoulÛ energie.
S takov˘m mnoÏstvím energie byste ohﬁáli z nuly na sto
stupÀÛ Celsia 1041 litrÛ vody, coÏ je objem 1017krát vût‰í, neÏ
je objem na‰í matiãky Zemû.“
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graffiti
umění v ilegalitě

TEXT: TEREZA KROBOVÁ
FOTO: KATE¤INA UKSOVÁ

Na počátku 90. let jsem každý den jezdívala do školy přes Barrandovský most. Bylo po revoluci a na tomto obřím šedivém betonovém monstru, jenž svými chapadly spojovalo oba břehy Vltavy, se stejně jako na jiných místech Prahy začaly
objevovat graffiti.

N

ûkteré obrazce vypadaly neumûle a roztﬁesenû, ale nûkteré byly krásné, strhující
v˘bu‰nou a bojovnou kreativitou a hlavnû…
byly barevné. Pﬁi pohledu na veselou dÏungli
písmen, která samotnému psaní navracela
jeho pradávnou nádheru a dÛleÏitost, se zbytek cesty na Smíchovské nádraÏí dal docela
pﬁeÏít, i ve ﬁvoucím autobusu Ikarus. Jednou
ráno mû ale namísto nov˘ch pﬁírÛstkÛ v této
galerii pod ‰ir˘m nebem ãekala jen obﬁí ‰edivá skvrna. ·edivûj‰í neÏ zbytek mostu, asi aby
zakryla syté barvy pod ní. Bylo mi smutno, ale
nûkdo byl moÏná rád. Dnes jsou tam graffiti
zpût, nûkdo zﬁejmû pochopil, Ïe ‰edivá je ze
v‰ech barev nejohavnûj‰í.
Graffiti se, jakoÏto velice problémov˘ fenomén konce 20. století, t˘ká pﬁedev‰ím velk˘ch
mûst. Nejãastûji je povaÏován za moderní formu vandalismu, témûﬁ stejnû ãasto v‰ak za
svébytné umûní subkultur v‰ech svûtov˘ch
metropolí. Otázka, která s existencí graffiti
nejãastûji vyhﬁezává na povrch je, zda je graffiti umûní ãi vandalismus. Pro mû je v‰ak
mnohem dÛleÏitûj‰í odpovûì na to, kdo vlas-
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tnû urãuje co je a co naopak není pﬁijatelné
v rámci veﬁejného prostoru? PakliÏe pﬁijmeme
názor, Ïe graffiti jsou nelegální v˘tvarná vyjádﬁení, jimÏ je tﬁeba pﬁedcházet anebo jejich
provádûní trestat, proã tedy neexistuje také
oficiální vlna odporu vÛãi velk˘m reklamním
plochám, které jsou zhusta nosiãi nevkusu
a nízké grafické a nûkdy i obsahové úrovnû?
Profesor antropologie Ivan Kalmar z Torontské university chápe graffiti jako „akt mlad˘ch
lidí, kteﬁí se snaÏí vepsat ãi vyr˘t sama sebe do
veﬁejného prostoru. Tento akt irituje v‰echny,
kteﬁí chtûjí veﬁejn˘ prostor kontrolovat. Je to
otázka demokracie,“ ﬁíká a dodává: „DokáÏu
sympatizovat jak s mlad˘mi umûlci, tak s policií, ale musím zásadnû nesouhlasit s tûmi, kdo
povaÏují graffiti za kriminální ãin.“ Prvotním
zámûrem writerÛ totiÏ není niãit, ale psát ãi
malovat, vyjadﬁovat umûleckou formou vlastní osobnost v rámci svûta okolo nás.

VŠECHNO ZAČAL POSLÍČEK
Historie graffiti sahá do konce 60. a poãátku
70. let. Politiãtí aktivisté pouÏívali graffiti k vy-

jadﬁovaní sv˘ch názorÛ, pouliãní gangy jím
naopak znaãkovaly své teritorium. Nûkteré
prameny uvádûjí, Ïe tento undregroundov˘
umûleck˘ smûr vznikl ve Filadelfii, kdyÏ první
writeﬁi CORNBREAD a COOL EARL zaplavili
mûsto sv˘mi podpisy. Jiné zdroje povaÏují za
kolébku sprejového umûní New York. Právû
tam se na zaãátku 70. let strhla první bitva
v psaní vlastních podpisÛ, tzv. tagÛ. Asi nejvût‰í sbírku tagÛ mûl TAKI 183, o kterém
v roce 1971 publikovaly ãlánek noviny The
New York Times. TAKI 183, vlastním jménem
Demetrius, pracoval jako pû‰í poslíãek. Dennû
procestoval skoro celé mûsto, a protoÏe jezdil
hlavnû metrem, mûl ideální pﬁíleÏitost stát se
opravdu slavn˘m writerem, podpis svého
smy‰leného jména psal úplnû v‰ude. âíslo
183 bylo ãíslo ulice ve které Demetrius v New
Yorku bydlel. K Takimu se brzy pﬁidala dal‰í
jména: JOE 136, JULIO 204, BARBARA 62.
Hned v poãátku tohoto v˘tvarného hnutí se
samozﬁejmû mobilizuje i druhá strana fenoménu. Dopravní podnik mûsta New York musel jiÏ na poãátku 70. let roãnû vynaloÏit tﬁi sta

tisíc dolarÛ na odstraÀování graffiti z vlakÛ
a zdí metra.
Tagy se staly oblíbenou formou komunikace
a s vynálezem barvy ve spreji se stalo graffiti nejen viditelnûj‰í, ale je‰tû populárnûj‰í. Po ãase zaãali jednotliví writeﬁi hledat zpÛsob, jak se odli‰it,
a tak vzniká nespoãetnû nov˘ch stylÛ psaní.

KLIKYHÁKY V GALERII
Dal‰ím stupnûm v˘voje byla velikost písma.
Písmena se pomalu zvût‰ovala, spojovala, obtahovala jinou barvou. Tak vznikl tzv. masterpiece, zkrácenû piece.
Nejpopulárnûj‰ím místem pro malování
graffiti se stalo uÏ v samotn˘ch poãátcích
metro. My‰lenka, Ïe popis uvidí obrovské
mnoÏství lidí, writery fascinovala. Writer SUPER KOOL 223 jako první namaloval piece na
celou v˘‰ku vlaku. Tento druh masterpiecu
dostal název „Top to bottom“. Mezi nejslavnûj‰í jména tohoto období patﬁil JAPAN 1,
HONDO 1, MOSES 147, SNAKE 131 anebo
PHASE 2. Umûleckého potenciálu graffiti si
v té dobû pov‰iml Hugo Martinez z newyorské City College a zaloÏil komisi United Graffiti
Artists, která vybírala nejlep‰í writery a jejich
dílka vystavila v The Razor Gallery v New Yorku. Tento poãin v podstatû legitimizuje graffiti
jako umûleckou formu.

zvem BUFF, kter˘ dokázal um˘t pomalované
vlaky. Zabezpeãovací systém se pozdûji zdokonalil natolik, Ïe mnoho writerÛ pﬁestává malovat v metru a zamûﬁují se na malování zdí. Do
New Yorku v té dobû zaãínají pﬁijíÏdût galeristi
z Evropy, kteﬁí mají zájem vystavovat díla pﬁedních writerÛ – DONDI, LEE, ZEPHYR, LADY PINK,
DAZE, FUTURA 2000, QUIK a BLADE.
V dÛsledku toho se writeﬁi rozdûlili do dvou
rÛzn˘ch skupin. První se zaãala ubírat cestou
smûrem k oficiálnímu umûní, kdyÏ zjistili, Ïe
graffiti jsou velice dobﬁe prodejné.
Druhá skupina zÛstala vûrná tradiãní graffiti
kultuﬁe ulice. Obohacovala se a propojovala
s taneãníky Break Dance, rappery a Dj-jingem.
Na tûchto základech se v 80. letech zformovala celá kultura Hip-Hopu.

ZMIZÍ GRAFFITI Z VELKOMĚST?
NemoÏnost malovat v metru donutila writery
nacházet v 90. letech alternativní plochy. Populární se staly nákladní vlaky, které byly v od-

stavn˘ch stanicích naprosto nehlídány. My‰lenka tagu nebo piecu v pohybu, která pochází z dob malování v metru tak zÛstala zachována. Jinou atraktivní moÏností byly staré vlaky
metra odstavené k se‰rotování. Writeﬁi zaãínají
malovat také na zdi dálniãních tahÛ. Z hlediska získání popularity je to témûﬁ stejnû v˘hodné místo jako b˘valo metro. Zcela nov˘m
prostorem pro graffiti se stávají ãasopisy vydávané nejprve v ti‰tûné podobû a pozdûji v podobû elektronické. S rozvojem internetu se
objevuje obrovské mnoÏství webowsk˘ch
stránek vûnujících se graffiti. S internetov˘m
boomem také vyvstává otázka, jestli writing
úplnû nezanikne. Nepromûní se v budoucnu
writeﬁi ve v˘tvarníky sedící u poãítaãÛ, kteﬁí si
nebudou ‰pinit ruce malováním v ulicích? To
by se jistû líbilo pﬁedev‰ím policii a dopravním
podnikÛm ve velk˘ch mûstech. Av‰ak to, jestli
graffiti ve tﬁetím tisíciletí zmizí z veﬁejného
prostoru, ukáÏe ãas – jakákoli pﬁedpovûì by
byla jen pouhou spekulací.

VŠECHNO UMÝT!
ProtoÏe byl dopravní systém New Yorku ‰patnû
hlídán, objevovaly se na trasách metra vlaky
úplnû pomalované graffiti. Jen za deset let mezi
roky 1970–1980 musel Dopravní podnik mûsta
New York zaplatit okolo 150 milionÛ dolarÛ za
odstraÀování graffiti a budování ochranného
systému. Na konci 70. let se ale v Dopravním
podniku podaﬁilo vyrobit mycí prostﬁedek s ná-
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škola přežití

před inkvizičním tribunálem
aneb jak si zachovat vlastní názor
„A jakýpak je váš názor?“ je otázka, na kterou dříve či později narazí u zkoušky každý z nás. Nenechte se
mýlit, profesora málokdy zajímá, co si doopravdy myslíte. Bezvýhradný souhlas se svým hlediskem však
také nežádá. Žádoucí je prezentovat nepříliš odlišnou teorii a pak se, „pod tlakem profesorovy moudrosti“
nechat přivést na „cestu pravou“.

Z

etického hlediska moÏná pochybná, ale
osvûdãená praxe. Ale nedivte se. Ani my
nejsme ãistí a profesoﬁi nejsou jen nemilosrdn˘mi inkvizitory. S pﬁehnan˘m sebevûdomím
prosazovan˘ vlastní názor ãasto skr˘vá neznalost tématu, neochotu uãit se se snahou o pochopení. Chceme-li tedy, aby na‰e názory
byly vysly‰eny, aby se obecn˘ trend zkou‰ení
zmûnil a aby inkviziãní tribunály zÛstaly v minulosti, do které patﬁí, musíme i my dodrÏovat
nûkolik dÛleÏit˘ch zásad.

tneﬁi. A pamatujte si, Ïe i profesoﬁi jsou lidé
a i oni mnohdy zapomínají ãi nepovaÏují za
nutné uvést fakta, na nichÏ své mínûní vystavûli, a tak to, co vám pﬁipadá jako populistické
dogma, mÛÏe b˘t peãlivû promy‰len˘m a léty
ovûﬁen˘m názorem. Nesouhlasíte-li tedy se
sv˘m profesorem, zkuste se nejprve ptát. SnaÏte se poznat principy, z nichÏ vy‰el, pokuste se
porozumût dﬁíve, neÏ budete vyná‰et soudy.
Udûláte tak dal‰í krok po cestû ke vzájemné
komunikaci mezi zkou‰en˘m a zkou‰ejícím.

TÁZEJTE SE,
PROBLEMATIZUJTE, PŘEMÝŠLEJTE...

PRAVDY BANÁLNÍ A DŮLEŽITÉ

Vût‰ina z nás striktnû oddûluje to, o ãem se
uãí, od svého vlastního Ïivota. Biflujeme pouãky a moudra. Je to bezpochyby snaz‰í, nevyÏaduje to od nás vytváﬁet si vlastní názory, ty
pak hájit a mnohdy bolestivû mûnit. Chceme-li
v‰ak nejen Ïít, ale i studovat s osobním nasazením, chceme-li víc, neÏ stát se kartotékami
a chodícími muzei, musíme se tázat, musíme
problematizovat. Nejen Ïe si pak informace
vztaÏené k na‰emu bytí lépe zapamatujeme,
ale pﬁedev‰ím nám k nûãemu budou, nauãíme
se pﬁem˘‰let. A teprve z tohoto základu má
smysl budovat vlastní, udrÏitelné názory.

KOMUNIKUJTE...
Existují obory a z nich skládané zkou‰ky, kde
osobní pohled skuteãnû nemá místo.
Neoddiskutovatelná fakta se musíme prostû
nauãit. A to platí i pro obory, kde jiÏ mÛÏeme
mít své hledisko. Základní podmínkou správné
prezentace vlastního názoru ãi mínûní je znalost skuteãností, jimiÏ ho mÛÏeme podloÏit.
A je dobré neopomenout tyto skuteãnosti
uvést i pﬁi zkou‰ce. Jen tak mÛÏeme vstoupit
do diskuse jako alespoÀ z ãásti rovnocenní par-
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„A pﬁece se toãí!“ mumlal si pr˘ Galileo pﬁi odchodu od inkviziãního tribunálu, kde právû
zmiÀovanou skuteãnost veﬁejnû popﬁel. Nûkteﬁí ho proto povaÏují za zbabûlce, jiní za
moudrého. Pro nás je dÛleÏité na této pseudohistorické epizodû demonstrované Sokolovo rozli‰ení pravd na pravdy banální, za které
nestojí za to umírat, a pravdy dÛleÏité, jejichÏ
popﬁením popíráme sami sebe. Jinak ﬁeãeno,
nemá smysl nechat se vyhodit od zkou‰ky
proto, Ïe dva krát dva se rovná ãtyﬁi, ale
máme-li si zachovat osobní hrdost, nezb˘vá
nám nûkdy neÏ trvat na sv˘ch názorech. Co
bude banálním a co Ïivotnû dÛleÏit˘m záleÏí
jen na nás, ale je dobré si tuto hranici uvûdomovat a vyh˘bat se jejímu posunutí jak do extrému fanatického vyznavaãe „pravdy za kaÏdou cenu“ tak do roviny v‰eobecné banality.
Pozor na nenásilné zmûny názorÛ. âlovûk,
a to i poddruh studující, má tendenci zachovávat si jakousi vnitﬁní kontinuitu. Z toho vychází
Festingerova teorie kognitivní disonance. Jedná se v podstatû o to, Ïe donutíme-li ãlovûka
zmûnit chování, zmûní on sám své proÏívání
a my‰lení tak, aby chování odpovídalo. TotéÏ
platí samozﬁejmû i opaãnû, ale nás zajímá

pﬁedev‰ím první pﬁípad. Ve zkou‰kové situaci
to znamená, Ïe odsouhlasíme-li profesorovi
nûco, co není na‰ím názorem, máme dvû moÏnosti: za prvé prohlásit, Ïe jsme k tomu byli pﬁinuceni a jednali pod nátlakem, za druhé pak
pﬁijmout profesorem prezentovan˘ názor
a sami ho hájit. PﬁiãemÏ ãím silnûj‰í je na nás
vyvíjené násilí, tím spí‰e se pﬁikloníme k první
variantû, zatímco pokud nám míra donucení
pﬁipadá pﬁíli‰ malá, aby ospravedlnila popﬁení
vlastního názoru, pﬁikláníme se k variantû druhé a stáváme se tak oddan˘mi ‰iﬁiteli názoru
profesorova. Jsme-li si této tendence vûdomi,
dokáÏeme se jí mnohem lépe bránit. TakÏe pozor na „nenásilné“ zmûny názorÛ!
A na závûr: pokud se rozhodneme trvat na
svém názoru pﬁes v‰echna moÏná úskalí, pokud
se rozhodnete spojit studium se Ïivotem, platí
nûkolik pravidel. Za prvé: pamatujte si, Ïe vá‰
názor je pouze vá‰, mÛÏete se m˘lit, mohli jste
nûco ‰patnû pochopit a moÏná vám schází nûkterá fakta, stﬁeÏte se ho tedy prezentovat jako
nemûnnou pravdu. Za druhé: buìte asertivní,
nikoliv agresivní. Za tﬁetí: nebojte se uznat chybu. Skuteãnû se mÛÏe stát, Ïe v prÛbûhu diskuse
svÛj názor pﬁehodnotíte. Není na tom nic ‰patného, dokazuje to jen va‰i schopnost pﬁem˘‰let
a vyvíjet se. Ale pozor na kognitivní disonanci!
Za ãtvrté: stanovte si cenu. Dﬁíve nebo pozdûji
se dostanete do situace, kdy vás bude trvání na
vlastním názoru nûco stát. Poãítejte s tím a zkuste si ujasnit, kolik jste ochotni zaplatit. Galileo to
zﬁejmû vûdûl. Za páté: budujte si vlastní názory.
Pﬁem˘‰lejte. Chcete-li s ãímkoliv souhlasit ãi nesouhlasit, pokuste se seznámit se v‰emi fakty,
pﬁíãinami i následky. Máte vlastní hlavu, tak ji
pouÏívejte. A za ‰esté: neupírejte nikomu právo
na jeho vlastní názor. Ani profesorÛm.
IVANA KUGLEROVÁ
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chvála slunce
Každý den se Země koupe v obrovském množství sluneční energie. Každý čtverečný metr slunného
místa Země přijme v průběhu roku přes 2000 kilowatthodin energie od Slunce. Kdyby mohla být
všechna tato energie přeměněna na elektrickou energii, stačilo by to k tomu, aby se v konvici vařila
voda nepřetržitě téměř šest týdnů.

S

luneãní v˘kon, ãili záﬁivost Slunce, je
3,8*1023 kW, coÏ je mnohonásobnû
více, neÏ spotﬁebovává celé lidstvo dohromady. Z toho se v planetární soustavû zachytí jedna stomiliontina a na Zemi pouze
jedna dvoumiliardtina. Jedná se o sice malou ãást z celkové sluneãní záﬁivosti, pﬁesto
je pro Zemi Ïivotnû dÛleÏitá. Tato energie
dopadá na nejvy‰‰í vrstvy zemské atmosféry, která pohlcuje nûkteré druhy záﬁení nebezpeãné pro Ïivot na Zemi (rentgenové
a ultrafialové), kdeÏto jiné propou‰tí. Sluneãní záﬁení, které projde atmosférou a dopadne na zemsk˘ povrch, se buì odrazí
(cca. 1/3 z celkového mnoÏství sluneãního
záﬁení dopadajícího na zemi) nebo jej pevniny a moﬁe pohltí a pﬁemûní na teplo.
V souãasné dobû se energie ze sluneãního záﬁení vyuÏívá v rÛzn˘ch zaﬁízeních,
napﬁ. v kalkulaãkách, sluneãních pecích,
sluneãních tepeln˘ch elektrárnách, sluneãních ãerpadlech, k vytápûní rodinn˘ch domÛ nebo k pohonu prototypÛ sluneãních automobilÛ. A kdo z nás by neznal skleník, kter˘ je jedním
z nejjednodu‰‰ích zaﬁízení, ve kterém se
mûní sluneãní energie na teplo.

MÍSTO NAFTY SLUNCE
Solar Flair je pokusné auto pohánûné sluneãní energií, které dosahuje rychlosti aÏ
65 km/h. Jeho aerodynamick˘ trup je vyroben z lehk˘ch hliníkov˘ch pásÛ protkan˘ch
uhlíkov˘mi vlákny. Povrch auta pokr˘vá témûﬁ 900 sluneãních fotovoltaick˘ch ãlánkÛ.
âlánky pﬁemûÀují zachycenou energii ze
sluneãního svûtla na energii elektrickou,
která pohání speciální motor. V jasném sluneãním svûtle mají ãlánky v˘kon aÏ jeden
kilowatt. Pro srovnání je moÏné uvést, Ïe
motor auta jezdícího na benzín má v˘kon
pﬁes 70 kilowattÛ. Solární automobil jede
tedy pomaleji a nutnou podmínkou jízdy je
dostateãn˘ sluneãní svit.
Mnohem lépe se osvûdãilo nabíjet pomocí sluneãních ãlánkÛ akumulátory a tûmi
pak automobily pohánût. Pomocí vhodnû
zvolen˘ch akumulátorÛ je moÏné ujet aÏ
300 km rychlostí okolo 90 km/h. Potom je
nutné akumulátory vymûnit za nabité. Pro
osoby, které vyuÏívají auto pﬁeváÏnû k jízdû
po mûstû, je tento automobil ideální. Jeho
velk˘mi pﬁednostmi jsou tichá jízda a ‰etrn˘ pﬁístup k Ïivotnímu prostﬁedí.
EVA KEPKOVÁ

PRINCIP SLUNEČNÍHO ČLÁNKU
Pro pﬁímou pﬁemûnu záﬁivé energie na elektrickou se vyuÏívá
tzv. fotovoltaick˘ jev. Foton dopadající na polovodiãovou
strukturu s PN pﬁechodem excituje elektron a vytvoﬁí tak
dvojici nositelÛ elektrického proudu: voln˘ elektron – díra.
Sluneãní ãlánky se skládají z dvou kﬁemíkov˘ch vrstev. Horní
vrstva kﬁemíku je polovodiã typu N (vodivost zprostﬁedkují
elektrony), dolní vrstva polovodiã typu P (vodivost zprostﬁedkují tzv. „díry“. KdyÏ do blízkosti PN pﬁechodu pronikne foton,
dojde k fotoefektu a uvolnûné elektrony pﬁecházejí do horní
vrstvy. Elektrony ve spodní vrstvû pﬁeskakují z jednoho atomu
na druh˘, aby zaplnily prázdná místa. Volné elektrony v horní
vrstvû se odvádûjí z ãlánku do elektrického obvodu, do nûhoÏ
je ãlánek vsazen. Takto vzniká v obvodu elektrick˘ proud po
dobu, kdy na ãlánek dopadá svûtlo.
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z časů našich babiček
V Muzeu světla v Kralupech nad
Vltavou najdete unikátní výstavu
světelných zdrojů. Exponáty patří
do soukromé sbírky Stanislava
Slabyhoudka, která čítá na 8500
žárovek a ostatních světelných
zdrojů a je druhou největší svého
druhu na světě. Součástí expozice
je například i Edisonova žárovka
z roku 1881. Tak neváhejte a posviťte si na to!

M

uzeum svûtla není pouze pro fanou‰ky technick˘ch oborÛ a fyziky, podle
sbûratele Stanislava Slabyhoudka si tu kaÏd˘ najde to své. „PÛvodním úmyslem byla
skuteãná, ﬁádnû dokumentovaná studijní
expozice muzejního typu pﬁedev‰ím pro
techniky. Pak se ale ukázalo, Ïe má i jin˘
úãel. Spoustû obyãejn˘ch normálnû zvûdav˘ch lidí se to prostû líbí. Vût‰ina z nich nikdy tolik svûteln˘ch zdrojÛ nevidûla a nikdy také nevidûli ani ty nejobyãejnûj‰í
a nejroz‰íﬁenûj‰í zdroje zblízka. Je to zároveÀ v˘znamn˘ estetick˘ záÏitek. Sklo je
sklo, rÛzné tvary, barvy, provedení a technické fígle. Pﬁi prohlídkách odpovídám na
mnoÏství dotazÛ dospûl˘ch i dûtí. Kromû
toho sem jezdí také studenti z elektrotechnick˘ch ‰kol rÛzn˘ch typÛ,“ popisuje expozici Muzea svûtla sbûratel.
„Sbírka není specializovaná, jsou zde ucelené v˘vojové ﬁady svûteln˘ch zdrojÛ. Mûl
jsem to ‰tûstí, Ïe jsem byl tﬁikrát pﬁímo
u toho, kdyÏ vznikaly naprosto nové typy
svûteln˘ch zdrojÛ. Dostával jsem s pﬁedstihem v˘vojové vzorky, ãasto tajné, nûkdy uÏ
jen jediné nûmé svûdky slepé v˘vojové linie. Dnes je moje sbírka jedin˘m místem,
kde se zachovaly. U zahraniãního v˘voje
jsem byl zprostﬁedkovanû díky sv˘m kontaktÛm s v˘vojáﬁi z firem General Electric, G.
E. C. England, Philips, Osram a dal‰ích. Tito
lidé mi posílali svûtelné zdroje, katalogy
a knihy, ale hledali pro mû i staré a odloÏené exempláﬁe,“ vysvûtluje pÛvod exponátÛ
sbûratel Slabyhoudek.

NÁPIS HOTELU MORÁŇ
„Sbûratelství jsem získal po svém otci, kter˘
sbíral staré hodinky, hrací strojky a rÛzné jiné
technické hraãky. Já jsem mezi tûmi vûcmi vyrÛstal a tady nûkde vznikla moje záliba. Mnû
uãarovalo svûtlo. Fascinoval mû modﬁe svítící
nápis Hotel MoráÀ, kter˘ jsem chodil obdivovat jako dítû, protoÏe byl nízko nad chodníkem. Se zvût‰ovacím sklem jsem vydrÏel snad
hodiny sledovat chvûjiv˘ modr˘ v˘boj. No
a tím jsem byl chycen˘ a uÏ jsem se z toho nikdy neuzdravil,“ vypráví o poãátcích své vá‰nû sbûratel.

VE SPÍŽI VISÍ ŽÁROVKY
Na konci 60. let ãítala sbírka Stanislava Slabyhoudka pﬁes sto svûteln˘ch zdrojÛ, bylo nutné vybudovat dokumentaci. V âechách v té
dobû byl ov‰em jedin˘, kdo se sbíráním Ïárovek zab˘val. „Mûl jsem jedin˘ vzor, inÏen˘ra
Miroslava Prokopa, kter˘ byl spoluzakladatelem sbírky svûtelné techniky v Národním
technickém muzeu. V jeho pozÛstalosti jsem
na‰el mnoÏství korespondence a tak jsem se
zaﬁídil úplnû stejnû.“
Sbûratel postupnû kontaktoval v‰echny
svûtové v˘robce svûteln˘ch zdrojÛ, od kter˘ch dostával tolik potﬁebné informace i exponáty. „Mûl jsem ‰tûstí, zaÏil jsem v˘voj
a hromadn˘ nástup nûkter˘ch druhÛ svûteln˘ch zdrojÛ. V mém dûtství to byly záﬁivky,
na poãátku 60. let rtuÈové v˘bojky. Kolem
roku 1966 byly pﬁedstaveny první halogenidové v˘bojky a sodíkové vysokotlaké v˘bojky. Rok 1980 pﬁivedl na trh první kompaktní
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KDYŽ SE DOMA ZEPTÁM,
NIKDO MI NEODPOVÍ...
ProtoÏe se mi na vysnûnou Vysokou ‰kolu podaﬁilo
dostat aÏ na ãtvrt˘ pokus, jsem ve sv˘ch pûtadvaceti letech stále je‰tû student. Musím za sebe platit
zdravotní i socialní poji‰tûni sám nebo je za mû
jako za studenta platí automaticky stát? A t˘kaji se
mû vÛbec obû poji‰tûni? Konzultoval jsem dotaz se
spoluÏáky, ale kaÏd˘ mi radí nûco jiného, tak mám
strach, abych nûco nezanedbal. Petr âern˘, Brno,
student V· 25 let .
Va‰i otázku je nutno rozdûlit na dvû ãásti:
1. Povinnost platit zdravotní poji‰tûní. Tato otázka je upravena zákonem ã. 550/1991 Sb., o v‰eobecném zdravotním poji‰tûní, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Podle § 6c odst. 1 tohoto zákona je
plátcem pojistného za nezaopatﬁené dûti stát.
Kdo spadá do kategorie nezaopatﬁen˘ch dûtí
h Před wolframem se vlákna žárovek dělala z TANTALU, vzácného těžkého kovu.
O I moderní halogenová žárovka může mít estetický
vzhled i jisté kouzlo.

upravuje § 11 odst. 1 zákona ã. 117/1995 Sb., o
státní sociální podpoﬁe, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Podle tohoto ustanovení je „nezaopatﬁen˘m
dítûtem“ student V· do vûku 26 let.
Závûr: Zdravotní poji‰tûní za Vás platí stát. Po
dovr‰ení vûku 26 let v‰ak máte povinnost platit pojistné na zdravotní poji‰tûní sám.

záﬁivky. Pﬁed nûkolika lety se objevily indukãní záﬁivky. V‰echny tyto mám ve
sbírce od samého poãátku. První prototypy byly nedokonalé, ale nesly peãeÈ technického génia,“ ﬁíká sbûratel, jehoÏ sbírka
je nejvût‰í u nás i v celé Evropû. Stanislav
Slabyhoudek s úsmûvem tvrdí, Ïe krabice
s Ïárovkami má doma úplnû v‰ude. Dvû
nejvût‰í Ïárovky (10 a 20 000 wattÛ) mu
dokonce visí ve spíÏi.

KUDY SE JDE DO MUZEA SVĚTLA?
V Kralupech nad Vltavou se vydejte od vlakového nádraÏí smûrem na sídli‰tû Cukrovar. Muzeum svûtla se
nachází v b˘valé spoleãenské místnosti na tomto sídli‰ti. Cesta z nádraÏí trvá asi deset minut. Muzeum je
maliãké, vejde se sem najednou 8–15 lidí. Náv‰tûvu
je také nutné rezervovat alespoÀ t˘den dopﬁedu. Otevﬁeno je od pondûlí do pátku 9–17,30 hod, v sobotu
od 9–11,30. Vstup je voln˘.

2. Povinnost platit sociální poji‰tûní. Zákon ã.
589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpeãení a pﬁíspûvku na státní politiku zamûstnanosti,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, upravuje povinnost platit “pojistné na sociální zabezpeãení”. To
zahrnuje tﬁi sloÏky: pojistné na dÛchodové poji‰tûní, pojistné na nemocenské poji‰tûní a pﬁíspûvek na státní politiku zamûstnanosti:
a) povinnost platit pojistné na dÛchodové poji‰tûní je závislá na tom, zda jsou splnûny pod-

TRUBIČKY Z POSTŘIŽIN
Mezi nejcennûj‰í exponáty ﬁadí sbûratel
Edisonovu Ïárovku z roku 1881, ale také
Nernstovu lampu. Jedná se o Ïárovku
z poãátku 20. století, jejíÏ vlákno svítí na
vzduchu. Nejstar‰ím svûteln˘m zdrojem
celé sbírky jsou tzv. Geisslerovy trubice
vyrobené kolem roku 1855. Jsou to stejné
demonstraãní sklenûné trubiãky s vyãer-

pan˘m vzduchem, jaké byly pouÏity ve filmu PostﬁiÏiny.
„Nûkdy jsem ale také o velevzácné
exempláﬁe pﬁi‰el. Tﬁeba kdyÏ dospûl˘ syn
jedné známé usoudil, Ïe velká sklenûná
báÀ, kterou má jeho matka povû‰enou
jako balon mezi okny je brak a vyhodil ji
na smeti‰tû. Ale ona to byla Ïárovka, kterou známá opletla do tvaru balonu vãetnû ko‰e vespod. Ze zachránûn˘ch zbytkÛ
jsem zjistil, Ïe se jednalo o nejvzácnûj‰í
typ pÛvodní Ïárovky s tzv. sintrovan˘m
wolframov˘m vláknem. Myslím, Ïe nikde
jinde na svûtû se neuchovala,“ vypráví
Stanislav Slabyhoudek a na závûr dodává: „Svûteln˘ zdroj je samozﬁejmû zboÏí
jako kaÏdé jiné. Ale ve chvíli, kdy se pﬁestane vyrábût, vytrácí se z pultÛ prodejen i lustrÛ uÏivatelÛ, aÏ se ztratí úplnû.
S ním se ztratí také dÛleÏit˘ dokument
lidského umu. Ostatnû zkuste si pﬁedstavit ná‰ svût bez Ïárovky.“
TEREZA KROBOVÁ
FOTO Z ARCHIVU P. SLABYHOUDKA

mínky podle zákona ã. 155/1995 Sb., o dÛchodovém poji‰tûní, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
Studium na V· se povaÏuje za úãast na dÛchodovém poji‰tûní podle § 5 odst. 1 písm. m) tohoto zákona, av‰ak pouze do doby, kdy student V· dosáhne vûku 24 let.
b) povinnost platit pojistné na nemocenské poji‰tûní je upravena jednak zákonem ã. 54/1956
Sb., o nemocenském poji‰tûní zamûstnancÛ,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, a jednak § 145a
a násl. zákona ã. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpeãení, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Student V·, kter˘ nevykonává Ïádnou v˘dûleãnou
ãinnost, povinnost platit toto pojistné nemá.
c) povinnost platit pﬁíspûvek na státní politiku
zamûstnanosti mají pouze osoby uvedené v §
3 citovaného zákona ã. 589/1992 Sb. v souvislosti se svojí v˘dûleãnou ãinností.
Závûr: Povinnost platit pojistné na sociální
zabezpeãení nemáte. Po dovr‰ení vûku 24 let
se v‰ak studium na V· nezapoãítává do doby
úãasti na dÛchodovém poji‰tûní podle uvedeného zákona ã. 155/1995 Sb.
MGR. MAREK UHLÍ¤
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TECHNO NA INTERNETU
www.techno.cz
www.rave.cz
www.clubber.cz
www.subway.cz

kam patří techno music?
Hudba vzniká složením několika melodií, tónů, popř. díky lidskému hlasu. Techno music je navíc o zvucích a rytmech. O zvucích a rytmech, které nevyloudíte z žádného hudebního nástroje, z žádného lidského
hrdla. Pouze z elektronických přístrojů, které se pro tvorbu této hudby využívají.
JAK ZPÍVAJÍ STROJE
Pﬁedstavte si, Ïe vyrazíte do obrovské továrny
a tam budete nahrávat rÛzné zvuky strojÛ.
Zvuky ve srovnání s bûÏn˘mi zcela atypické,
pﬁesto zvuky zajímavé, zvlá‰tní, chladné, kovové, zvuky které nelze sly‰et jinde. S touto
nahrávkou si pak sednete a zvuky, které jste
nahráli, zaãnete skládat do sebe, tak abyste
dosáhli jistého rytmu. Funguje to? Podaﬁilo se
vám docílit zajímavé melodie? Právû jste vytvoﬁili kousek techno skladby – gratuluji.
Autoﬁi techno skladeb to nemají tak sloÏité,
nemusí nav‰tûvovat továrny a tam nahrávat
zvuky, které vyuÏijí pﬁi své tvorbû. V dne‰ní
elektronické dobû si sednou do studia, obklopeni celou ﬁadou pﬁístrojÛ, které nahrazují jedoucí továrnu a v klidu studia mohou vytváﬁet svou budoucí skladbu.
Nejenom zvuky továrny jsou zvuky, které inspirují autory. Inspiraci lze hledat v jakékoliv
opakující se ãinnosti, ãi opakujícím se pohybu,
zkrátka v‰ude tam, kde lze vnímat umûle vy-
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tvoﬁen˘ rytmicky se opakující zvuk. VÏdyÈ i ve
slavném ãeském filmu „Jáchyme, hoì ho do
stroje“ bylo pouÏito techno skladby, kterou ze
sebe vydával právû stroj tisknoucí grafy.

TECHNO SI
V OBÝVÁKU NEVYCHUTNÁTE
Techno nepatﬁí mezi hudební styly, které byste si mohli maximálnû vychutnat v kﬁesle svého ob˘vacího pokoje jako klavírní koncert.
Techno se nejlépe vnímá právû v místech odkud vze‰lo, tedy v místech blízk˘ch prÛmyslov˘m objektÛm, nebo pﬁímo v nich.
A tak lze potkat party techno-fandÛ v tûch
nejzvlá‰tnûj‰ích prostorách jako jsou tovární
haly. O co víc je prostor zajímavûj‰í o to víc
pﬁitahuje poﬁadatele tûchto akcí. Prostory zcela „syrové“ si poﬁadatelé okouknou a zaãnou
s nimi pracovat tak, aby hala neztratila kouzlo
prÛmyslového objektu a zároveÀ byla pﬁíjemn˘m místem pro strávení hezkého veãera
a noci. Pﬁípravy jsou vÏdy rozdûleny do nûkolika fází. Je nutné pﬁipravit akci po technické
stránce, tudíÏ pﬁipravit kvalitní zvukov˘ aparát, nespoãet svûtel, lasery, videoprojekci,
a to v‰e postavit do míst odkud bude tato
show nejvíce pÛsobivá. Dále pﬁipravit doprovodn˘ program, místa pro odpoãinek a obãerstvení a v neposlední ﬁadû kvalitnû zabezpeãit hygienické zázemí. V prostoru tím
vznikne nûkdy i malé mûsteãko, které nabídne kaÏdému nûjakou tu zajímavÛstku „pﬁímo
na tûlo“.

SUMMER EXPOSE
Tak také vznikla party Summer Expose, která
se jiÏ po nûkolik let vÏdy koná v blízkosti té
nejmonumentálnûj‰í stavby v na‰í republice,
u jaderné elektrárny Temelín. Ano, jiÏ po tﬁikráte jsme mohli vnímat kulisu jaderné elektrárny jako kulisu pro techno party. Místo
jako stvoﬁené pro tuto hudbu, místo pﬁímo
exklusivní.
KaÏd˘ rok ke konci ãervna vyrostlo na asfaltovém parkovi‰ti velké pódium, pod kter˘m
se první prázdninov˘ víkend se‰lo pﬁes tisíc
lidí, kteﬁí pﬁi‰li pﬁivítat léto a prázdniny právû
na tuto party. Na party, kde bylo mimo uznávan˘ch evropsk˘ch DJ’s, kteﬁí presentovali
nejen svou techno produkci, moÏno shlédnout úÏasnou svûtelnou show podporovanou videoprojekcemi a laserem, kter˘ pﬁedvádûl opravdu nezapomenutelné kousky. V‰e
gradovalo ve chvíli, kdy laser zamíﬁil své paprsky na chladící vûÏe elektrárny a na nich vytváﬁel ty nejzajímavûj‰í obrazce. Tento pohled zcela vystihnul kontrast techno hudby
a stavby. Kontrast, kter˘ je pro tuto hudbu
tak pﬁirozen˘.
I v leto‰ním roce se této akce doãkáme a to
29. 6. 2002, tedy opût v první prázdninov˘ víkend. I pro tentokrát se pokusíme o maximální kontrast, kterého lze díky elektrárnû dosáhnout. I pro tentokrát se pokusíme nabídnout
pohled zcela nezapomenuteln˘. I pro tentokrát se pokusíme dovést techno music do míst,
ze kter˘ch vze‰lo.
JI¤Í MRÁZEK
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největší astronomické oči
Téměř před čtyřmi stoletími, na přelomu let 1609 a 1610, použil člověk poprvé dalekohled ke sledování oblohy. Podle historických pramenů se tento primát připisuje Galileo Galileimu a s jeho jménem
jsou spojeny i první převratné astronomické objevy (krátery a pohoří na Měsíci, přirozené satelity Jupitera, sluneční skvrny). Od těch dob běží mnohokrát dokola „technologicko-astronomický cyklus“: konstrukce dalekohledu o větším průměru – epochální astronomický objev... Platí taková úvaha i dnes?
Kde jsou technologické hranice astronomické pozorovací techniky?

N

ûkolik století byly v astronomii pouÏívány jak dalekohledy ãoãkové (refraktory),
tak dalekohledy se zrcadlem jako hlavním optick˘m prvkem (reflektory). Refraktory dosáhly
své limitní meze zkonstruováním dalekohledu
o prÛmûru 102 cm na sklonku 19. století. Pﬁi
pokusech o v˘robu vût‰ích ãoãek se zjistilo, Ïe
se deformují vlastní váhou. Budoucnost patﬁila pﬁedev‰ím dalekohledÛm se sklenûn˘mi zrcadly. V prÛbûhu 20. století prÛmûry zrcadel
postupnû rostly, aÏ se z astronomick˘ch dalekohledÛ stala skuteãná technická monstra.
Také monolitická, samonosná zrcadla dosáhla
své meze. Nejvût‰í dalekohled tohoto druhu
byl uveden do provozu v Rusku v polovinû 70.
let minulého století (prÛmûr 6 metrÛ). S nárÛstem rozmûrÛ a hmotnosti dalekohledu bylo
nutné také ﬁe‰it i otázku montáÏe, ãili zaﬁízení,
které umoÏÀuje nastavit dalekohled Ïádan˘m
smûrem a dokáÏe sledovan˘ objekt udrÏet v
jeho zorném poli.
Technologick˘ zlom nastává v 80. letech minulého století, kdy se díky rozvoji v˘poãetní
techniky mohou zaãít konstruovat tenká a lehká primární zrcadla usazená na „matici“ kovov˘ch hrotÛ, která ve spojení s poãítaãem korigují optickou plochu do ideálního tvaru. Jinou
variantou je pouÏití sloÏen˘ch zrcadel z men‰ích optick˘ch prvkÛ (napﬁ. ‰estibok˘ch segmentÛ). Do astronomie navíc vstupuje po nûkolika stoletích naprosto nov˘ fenomén. Nerozhoduje jen prÛmûr dalekohledu, ale mnohem
více zaãíná záleÏet na kvalitû detektoru svûtla.
Rozvíjí se pouÏití polovodiãov˘ch detektorÛ
svûtla (CCD matice). Vûãn˘m problémem pozemsk˘ch astronomick˘ch pozorování je vliv atmosféry. JestliÏe obﬁí KeckÛv dalekohled (o prÛmûru témûﬁ 10 metrÛ) by mûl bez vlivu atmosféry rozli‰ení 13 tisícin úhlové vteﬁiny, pak
prakticky dosáhne rozli‰ení pouze pÛl úhlové
vteﬁiny. Technick˘m ﬁe‰ením je buì vyslání dalekohledu na obûÏnou dráhu kolem Zemû

(napﬁ. HubblÛv kosmick˘ dalekohled o prÛmûru 2,4 m vypu‰tûn˘ v roce 1990) nebo vliv turbulence atmosféry „nûjak eliminovat“. V posledních desetiletích se velmi rozvinula právû
technologie odstranûní vlivu atmosféry pﬁi pozorováních z povrchu Zemû naz˘vaná adaptivní optika (AO). Princip AO zní jednodu‰e – v reálném ãase analyzovat ve‰kerá zkreslení obrazu
a vloÏit svûtelnému signálu „do cesty“ zkreslení
pﬁesnû opaãná. Takové technické ﬁe‰ení je velmi sloÏité. Prozatím fungují systémy AO pouze
v blízké infraãervené oblasti spektra.

NEJVĚTŠÍ DALEKOHLEDY
SVĚTA V SOUČASNOSTI
Je jenom nûkolik lokalit, kam se vzhledem k jejich vynikajícím povûtrnostním podmínkám vyplatí umístit obﬁí dalekohledy. Jsou to napﬁíklad
vrcholy havajsk˘ch sopek. Právû na Mauna Kea
je umístûno hned nûkolik gigantÛ. Pﬁedev‰ím je
to dvojice Keckov˘ch dalekohledÛ. Segmentové zrcadlo kaÏdého z nich má plochu, která odpovídá plo‰e kruhového monolitického zrcadla
o prÛmûru 9,82 m! Mohou pracovat samostatnû nebo fungují dohromady jako ohromn˘
interferometr. Plocha obou hlavních zrcadel odpovídá celkové plo‰e více neÏ 3 miliónÛ lidsk˘ch oãí. Ov‰em nejúãinnûj‰ím zaﬁízením souãasné optické pozorovací astronomie je ãtveﬁi-

ce dalekohledÛ nesoucí oznaãení VLT (Very Large Telescope), která se nachází na dal‰ím z „vyvolen˘ch míst“, na Cerro Paranal. Jednotlivé dalekohledy mají tenká monolitická zrcadla o prÛmûru 8,2 m, coÏ dohromady odpovídá plo‰e
více neÏ 4 miliónÛ lidsk˘ch oãí.

BLÍZKÁ BUDOUCNOST
Nejpozdûji do dvou let by se mûly dokonãit
dal‰í impozantní projekty. Vyniká mezi nimi
„gigantick˘ triedr“ LBT (Large Binocular Telescope) tvoﬁen˘ dvûma zrcadly o prÛmûru
8,4 m umístûn˘mi na spoleãné montáÏi (Mt.
Graham, USA).
Na Kanársk˘ch ostrovech se staví GTC (Gran
Telescopio Canarias), dalekohled se segmentov˘m zrcadlem o prÛmûru 10,4 m.

FUTUROLOGIE
Organizace ESO plánuje do 15 let stavbu segmentového dalekohledu o prÛmûru hlavního
zrcadla 100 m! Projekt se jmenuje OWL
(Overwhelmingly Large Telescope) a pﬁedpokládá pouÏití adaptivní optiky ve vizuální
oblasti. Hlavní zrcadlo bude nepohyblivé, ale
tento nedostatek bude ãásteãnû odstranûn
pohybliv˘m sekundárním zrcadlem, které
bude také segmentové a bude mít prÛmûr
pﬁes 30 metrÛ.
TOMÁ· GRÁF

SOUTùÎ! Pamatujete si na na‰i soutûÏ, ve které jste mûli vyjmenovat dvû pﬁeãerpávací elektrárny v âR (jiné neÏ Dlouhé Stránû, na‰e nejvût‰í pﬁeãerpávací elektrárna, o které byl ãlánek) a alespoÀ deset elektráren prÛtoãn˘ch? Zde je moÏná odpovûì: P r Û t o ã n é e l e k t r á r n y – Lipno I, Lipno II, Orlík, Kam˘k, Slapy, Vrané, Vydra – âeÀkova pila, Îelina, Koﬁensko, Hnûvkovice, ·tûchovice I P ﬁ e ã e r p á v a c í
e l e k t r á r n y – ·tûchovice II, Dale‰ice. A zde tﬁi vylosovaní v˘herci, kteﬁí obdrÏí Velkou knihu o energii: Ing. Eva Komínová – Ústí nad Labem, Daniel âervenka – Bohumín, Ing.Martin Ka‰ák – Praha.
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po stopách

otíka rákosníků

Máte-li občas někde pocit „tady už jsem sakra byl...“ a přitom jste tam prokazatelně nikdy nebyla nebo nebyl, nemusíte být nutně blázen. Nikdy jsem třeba nebyl v Římě, a přesto poznám fontánu di Trevi, v níž se ve
Felliniho Sladkém životě koupe (kdysi také sladká) Anita Ekberg. Podobný pocit musí mít každý jen trochu
filmumilovný Čech přibližně v polovině cesty mezi Sedlčany a Neveklovem.

â

eské luhy a háje jsou posety tisíci vesniãek kdysi tzv. stﬁediskov˘ch, v nichÏ je
jedno kino (dnes vût‰inou zru‰ené), zdravotní
stﬁedisko (nejspí‰e uÏ také, v lep‰ím pﬁípadû
doktor jednou t˘dnû dojíÏdí), jedno pohostinství (podobn˘ osud nepﬁichází v úvahu)
a jedno jé zé dé, aÈ uÏ se tomu dnes ﬁíká jakkoli. Skuteãná, pravá a jediná vesniãka stﬁedisková, rodi‰tû toho legendárního, málem oscarového filmu, se jmenuje Kﬁeãovice.
AÏ do roku 1985 byla malá obec v okrese
Bene‰ov známá hlavnû v souvislosti s hudebním skladatelem Josefem Sukem. Ten se tu
v roce 1874 narodil a o jedena‰edesát let pozdûji také navÏdy spoãinul na místním hﬁbitovû. V mezidobí se do svého rodi‰tû ãasto vra-
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cel, vûnoval mu dokonce m‰i (nazval ji pﬁekvapivû Kﬁeãovická) a nûkolikrát ho tu údajnû
nav‰tívil i tchán Antonín Dvoﬁák. Na podzim
1984 pﬁijel do Kﬁeãovic jin˘ velikán, Jiﬁí Menzel, následován filmov˘m ‰tábem, a zmûnil Ïivot klidné vesnice na více neÏ rok. A sv˘m
zpÛsobem navÏdy.

ROLE I PRO SKLADATELE
Máte-li hrÛzu z akademick˘ch exkurzí a prohlídek, pﬁi nichÏ usíná málem i prÛvodce,
pak v Kﬁeãovicích nic takového nehrozí. Jednak tu Ïádn˘ prÛvodce není (na rozdíl tﬁeba
od Ho‰tic u Volynû, kde se natáãela Tro‰kova trilogie o slunci a senu a nûkteﬁí pﬁiãinliví
obyvatelé si z toho po roce 1989 udûlali v˘-

nosn˘ kapitál). Kromû toho se v Kﬁeãovicích
bránice tﬁese naprosto samovolnû, hned jak
se poprvé rozhlédnete po návsi. Z jedné
strany ji lemují dva domy, jejichÏ pﬁíjezdové
cesty se sbíhají, tak aby se tu kaÏdé v‰ední
ráno mohli potkat pan Pávek a Otík Rákosník (kter˘ se mûl narodit jako kÛÀ, ale v poslední chvíli si to pánbÛh rozmyslel). Na
vzdálené stranû hned zaujme povûdom˘
vjezd do JZD Kﬁeãovice - Neveklov (to pravdûpodobnû stále existuje!) a uprostﬁed návsi
je, jak tomu na správné ãeské vesnici b˘vá,
hospoda. Pﬁesnû ta, kde se vrchní votáãí celej a kde chlapi lejou pivo z voken.
Domek pana Pávka alias Labudy, kter˘ stahuje králíka za zvukÛ pohﬁební písnû („Má to

012013 [0] otik

17.5.2002

11:10

Page 13

TŘETÍ PÓL JE VÁŠ ČASOPIS,

DĚLEJTE HO S NÁMI!
Vût‰inu ãlánkÛ pﬁipravuje studentská redakãní rada, kterou jsme vám pﬁedstavili v prvním
ãísle, nebo dal‰í studenti – kolegové. Pomozte nám i vy! Napi‰te krátkou zajímavou reportáÏ na nûjaké technické, energetické, pﬁírodovûdecké nebo jinak ...vûdecké téma (v rozsahu 30 aÏ 60 ﬁádek, nejlépe i s obrázkem). Nejlep‰í materiály otiskneme a autory odmûníme – máme pﬁipravené Velké knihy o energii, Encyklopedie energie na CD ROM, kníÏky vesel˘ch povídek a kníÏky kreslen˘ch vtipÛ. Tû‰íme se na va‰e v˘tvory! Posílejte je po‰tou na
adresu redakce, kterou naleznete v tiráÏi, nebo mailem na t r e t i p o l @ v o l n y . c z.

i s muzikou“), je hned pod hﬁbitovní zdí. ReÏiséru Menzelovi se nakonec podaﬁil i husarsk˘
kousek, kdyÏ do svého filmu obsadil i Josefa
Suka. Je to totiÏ právû jeho náhrobek (ve tvaru lyry), o kter˘ se opírá Eugen Jegorov coby
hrobník Fanou‰, kdyÏ se Pávkovi smûje, Ïe
„tomu PraÏákovi“ naboural sloupek.

SVĚRÁK JE VŠUDE
„Ten PraÏák“ mûl a má v zásadû dvû moÏnosti,
jak se do Kﬁeãovic dostat. Jízda po silnici ã.105
po trase Jesenice – Jílové u Prahy – Neveklov
je krat‰í a pﬁímûj‰í, druhou moÏností je cesta
pﬁes Bene‰ov (nejprve po „dé jedniãce“, exit
21 u Miro‰ovic). Tato trasa má tu v˘hodu, Ïe ji
lze spojit s náv‰tûvou novoromantického
zámku Konopi‰tû (2 km Z od Bene‰ova), jenÏ
je spojen s osobou Franti‰ka Ferdinanda
d’Este, ale i s dal‰ím svûrákovsk˘m filmem
Jára Cimrman leÏící spící. AÈ tak ãi tak, stejnû
nakonec skonãíte v Neveklovû, odkud je to do
Kﬁeãovic uÏ jen nûjak˘ch ‰est kilometrÛ. Cestovatel z jihu pak nemÛÏe minout prozmûnu

Sedlãany a do stﬁediskové vesniãky mu zb˘vá
8 km.
Obû mûsteãka mají pohnutou historii. Sedlãany byly za tﬁicetileté války dvakrát vyplenûny ·védy a v devatenáctém století taktéÏ dvakrát lehly popelem do základÛ. Za druhé svûtové války, stejnû jako z Neveklova, bylo
v‰echno obyvatelstvo vystûhováno a z mûsta
se stalo jedno velké cviãi‰tû SS. Dnes uÏ je
v kraji opût klid, a jedno z obou mûsteãek lze
vﬁele doporuãit k zastávce na obûd. Chcete-li
si v oãích místních ‰plhnout, objednejte si
hermelín – tato legenda mezi s˘ry se totiÏ vyrábí právû v Sedlãanech.

NA KOLE NA SIBIŘ
Kﬁeãovice leÏí v typicky ãeské mírnû zvlnûné
krajinû, naz˘vané proto nûkdy âeské moﬁe.
Oblast je naprosto ideální pro cykloturistiku.
Lze dokonce uvaÏovat i o jednodenním cyklov˘letû z Prahy. Nechce-li se vám moc „hnát“
a chcete-li se spí‰e kochat krajinou jako doktor SkruÏn˘-Hru‰ínsk˘, svezte se i s velocipé-

dem vlakem do Jílového, nebo je‰tû lépe do
T˘nce nad Sázavou. Odsud vás ãeká necel˘ch
dvacet pohodov˘ch kilometrÛ bez velkého
pﬁev˘‰ení; dokonce i stoupání v T˘nci za ﬁekou je na posázavské pomûry aÏ nûÏné.
Nevyhovuje-li nûkomu idyliãnost krajiny
i cesty, mÛÏe se z âeského moﬁe pﬁesunout
jen pár kilometrÛ jihozápadnû na âeskou Sibiﬁ. Terény ho tu jistû více provûﬁí, a studen˘
vítr tu duje snad i v ãervenci. Kﬁeãovice tam
ale nenajde, ty jsou jen jedny. Nebo se vám
snad, tak jako Otíkovi, nelíbí ta na‰e vesniãka?
Krásná? Stﬁedisková?
-END

PRAKTICKÉ INFORMACE
P a m á t n í k J o s e f a S u k a ( ã . p . 3 ) – otevﬁeno celoroãnû kaÏd˘ den 10–17hod | vstupné 30 Kã plus 10 za
film/foto
A u t o b u s y z P r a h y – zhruba 1 za hod. pﬁes Bene‰ov
(z Florence nebo z Roztyl), pﬁes T˘nec n/S (z Budûjovické),
pﬁes Pﬁíbram (z KníÏecí) | v‰e necelé 2hod., 50–60 Kã
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záření & medicína
V tomto díle bude řeč o CT a některých speciálních metodách, přístrojovém vybavení na některých
pracovištích ČR, zvláštnostech a zajímavostech, o kontrastních médiích.

MAGIC VIEW
Modernûj‰í pracovi‰tû, jako napﬁíklad FN
v Motole, pouÏívá digitální technologii „MAGIC VIEW“ od firmy Siemens. V kazetû není
film, ale speciální vrstva, zaznamenávající absorbované RTG záﬁení pomocí elektrostatického náboje. Speciální scanner sejme snímek
z kazety a ode‰le jej do PC. Pak je moÏno jej
dále upravovat, odeslat e-mailem, archivovat,
mj. na optické disky, nebo odeslat na tzv.
multiformátovou (laserovou) kameru – ta snímek pﬁevede do klasické „filmové“ podoby.

CT
V˘poãetní tomografii (computerized tomography) vynalezl v roce 1979 Angliãan Hounsfield. Je to jedna z nejlep‰ích RTG diagnostick˘ch technologií. Jedno CT vy‰etﬁení nahradí
vût‰inou nûkolik bûÏn˘ch RTG vy‰etﬁení – sníÏí se tak radiaãní zátûÏ pacienta.
Zaﬁízení trochu pﬁipomíná tunel. Pacient leÏí
na vy‰etﬁovacím stole uvnitﬁ, a okolo nûho (po
obvodu stûn „tunelu“) rotuje rentgenka s protilehl˘mi detektory RTG záﬁení. Rentgenka tak
„prosvítí“ vy‰etﬁovanou vrstvu pacientova tûla
ve v‰ech smûrech a detektory zachytí pro‰lé záﬁení a ode‰lou impulzy do poãítaãe. A pak dal‰í
vrstva, a dal‰í… Pﬁístroj vás, obraznû ﬁeãeno,
„nakrájí“ na plátky jako salám nebo okurku. Poãítaã potom ﬁezy rekonstruuje a zobrazí na monitor. Snímky je moÏné ﬁadit, upravovat, odeslat
na PACS, atd. CT je dnes jiÏ témûﬁ v kaÏdé nemocnici. Trendem dne‰ní doby jsou Helix-CT
s více ﬁadami detektorÛ (multi-row). Cílem je co
nejniÏ‰í ãas a dávka záﬁení na jeden ﬁez (scan).
UÏ dnes trvá jeden scan okolo pouhé jedné vteﬁiny. Poãet scanÛ závisí na vy‰etﬁované oblasti,
vy‰etﬁuje se cokoli – hlava, trup i konãetiny. Samozﬁejmû se i v CT pouÏívají kontrastní média.

pohlcují ménû RTG záﬁení neÏ okolí a proto jsou
na snímku znázornûny ãernû. Negativní kontrastní látky jsou plyny, napﬁ. vzduch nebo kyslík. Pozitivní kontrastní média jsou napﬁ. jodové a baryové látky. Jodové jsou urãeny pﬁedev‰ím k intravenóznímu podání (do Ïíly), po aplikaci se
vychytávají v místû zájmu, napﬁ. v ledvinách
a zviditelní je na RTG snímku. Jde o jod-deriváty
benzenu, tûlo je po urãité dobû samo odbourá
a vylouãí, je tu v‰ak riziko alergické reakce. Proto
se vás pﬁed vy‰etﬁením ptáme, jestli nejste na jód
alergiãtí. NitroÏilní „ìobnutí“ je také jediná bolest, se kterou se na rentgenu setkáte. Baryové
kontrastní látky se pouÏívají na vy‰etﬁení trávicí
trubice. Základem je síran barnat˘. V dne‰ní
dobû jsou uÏ tyto látky ochucené, takÏe si pochutnáváte na vanilkovém krému a ani vám nepﬁijde, Ïe jste na vy‰etﬁení polykacího aktu.

KONTRASTNÍ MÉDIA

P. A. C. S.

Kontrastní látka slouÏí k odli‰ení urãité tkánû
nebo orgánu od okolí. UmoÏní tak lékaﬁi lépe
stanovit diagnózu. Média rozdûlujeme na pozitivní a negativní. Pozitivní kontrastní média pohlcují více RTG záﬁení, podobnû jako kosti nebo
kovy, takÏe cokoli, co je touto látkou „napu‰tûno“, je na snímku vidût stejnû dobﬁe, jako napﬁ.
kost, tzn. bíle, resp. prÛhlednû. Naopak negativní

Picture Archiving and Communication. Systém je nov˘ digitální systém, propojující CT
a RTG pﬁístroje a scannery digitálních kazet
s databankou a v˘stupním zaﬁízením.
Získan˘ RTG snímek je buì pﬁímo z pﬁístroje
nebo ze scanneru digitální kazety (pﬁípadnû
naskenovan˘ obyãejn˘ „filmov˘“ snímek) odeslán do PC. V poãítaãi je moÏné snímek dále
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upravovat, napﬁ. pﬁidat barvy nebo kontrast.
Není proto potﬁeba opakované snímkování
pacienta (a tím zv˘‰ení jeho radiaãní zátûÏe).
Poté je snímek odeslán na centrální nemocniãní archivní RTG server. Z tohoto serveru je
snímek volnû k dispozici lékaﬁÛm, kteﬁí si ho
„stáhnou“ na své pracovní stanice (napﬁ. MAGIC
VIEW) a mohou vesele popisovat a popisovat.
Není vÛbec Ïádn˘ problém sestavit „virtuální
konzilium“ pro urãení diagnózy – stejn˘ snímek si mÛÏe souãasnû prohlíÏet lékaﬁ v Praze,
v Brnû a pﬁitom se je‰tû mohou radit s kolegou
v Austrálii, kterému poslali tent˘Ï snímek emailem. V‰ichni jsou on-line propojení a mohou si navzájem ukazovat podezﬁelá místa na
snímku klikáním my‰í a komunikovat pﬁi tom.
A kdyÏ je snímek popsán? Archivuje se „vypálením“ na CD, které nadále zÛstane v archívu
nemocnice. (Pro srovnání: jeden film napﬁ. pro
snímek plic stojí okolo 150,- Kã, kdeÏto na jedno
CD za „dvacku“ „nacpete“ podobn˘ch snímkÛ
celé desítky. ) Snímek je samozﬁejmû moÏné vytisknout nebo odeslat na laserovou kameru,
která jej pﬁevede do „filmové“ podoby.
Systém PACS se jiÏ v âeské republice zavádí a testuje. Je v Praze (Nemocnice Na Homolce a FN v Motole) a pﬁib˘vají dal‰í, i v jin˘ch mûstech.
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BUDEME MÍT DOST
FYZIKŮ A TECHNIKŮ?
3D VIRTUOSO. Tuto pracovní
vyhodnocovací stanici od firmy
Siemens již používá pražská nemocnice Na Homolce. Je výjimečná v tom,
že umožňuje pomocí speciálních brýlí
vidět snímek ve 3D.

3D VIRTUOSO
Tuto pracovní vyhodnocovací stanici od firmy Siemens jiÏ pouÏívá praÏská nemocnice
Na Homolce. Je v˘jimeãná v tom, Ïe umoÏÀuje pomocí speciálních br˘lí vidût snímek
ve 3D. PouÏívá se pﬁedev‰ím pro snímky z CT.
MÛÏete doslova „projít“ cévou a hledat v˘dutû nebo jiná po‰kození. A co tﬁeba virtuální
bronchoskopie nebo virtuální gastroskopie?

ANGIOGRAFIE
Jde o unikátní RTG metodu, umoÏÀující nejen
zobrazit prakticky jakoukoli ãást cévního ﬁeãi‰tû, ale navíc i upravit nebo úplnû odstranit nûkteré patologické zmûny na cévách, jako napﬁ.
embolie, zúÏení atd. PouÏívá se speciální angiografick˘ RTG pﬁístoj, kterému se, pro jeho
vzhled, lidovû ﬁíká C-rameno. Samotné vy‰etﬁení se podobá malé operaci, ale pacient je
plnû pﬁi vûdomí a pouÏívá se jen lokální anestézie. Otevﬁe se zpravidla tﬁíselná artérie a zavede se dut˘ RTG kontrastní katétr, kter˘ se
postupnû „dotlaãí“ aÏ k cílové oblasti. Pozice
katétru se prÛbûÏnû kontroluje rentgenem
(skiaskopicky). KdyÏ je katétr na místû, vypustí
se skrz dut˘ katétr kontrastní látka, která zviditelní cévní terén po proudu v blízkosti katétru.
Souãasnû se snímkuje. Tato metoda umoÏÀuje napﬁ. najít nádor podle jeho vlastního patologického cévního ﬁeãi‰tû, které se v cílové
oblasti zobrazí jaksi „navíc“. Co s tím? „Zavﬁeme nádoru kohoutek !“ Respektive umûle embolizujeme jeho pﬁívodné cévy a zamezíme
mu tak pﬁívod Ïivin a kyslíku. Stejn˘m katétrem se zavede na místo speciální embolizaãní

látka, která cévy doslova zalepí. Nádor pak
odumírá a je vût‰í ‰ance na vyléãení rakoviny.
A co kdyÏ najdeme nûjaké zúÏení zpÛsobené napﬁ. trombem? Pak nastupuje zákrok, kter˘ naz˘váme Angioplastika. Na místo se zavede speciální katétr s „balónkem“. KdyÏ je katétr
usazen v zúÏeném místû, balónek se natlakuje
stlaãen˘m vzduchem a místo se roztáhne. Pak
se katétr se splaskl˘m balónkem vytáhne.
V nûkter˘ch pﬁípadech se je‰tû místo zajistí
tzv. stentem, coÏ je „v˘ztuha“ ze speciální slitiny, která se pﬁi natlakování balónku nalisuje
do cévní stûny a zÛstává zde uÏ trvale. Tento
zákrok lze provádût témûﬁ v‰ude, i na srdci.

FILMOVÁNÍ!
Pﬁi angiografii srdce je potﬁeba zachytit záznam srdeãní akce v reálném ãase. S dne‰ními
technologiemi je to hraãka. Akce je v poãítaãi
pﬁevedena na „avi“, nebo podobn˘ formát
a je „vypálena“ na CD-R.
Na jiném pracovi‰ti zaznamenávají dûj na
kinofilm, takÏe následuje vyvolávání, stﬁih…
jako ve filmovém studiu. (MoÏná se na rentgenu doãkáme i Oscara!)

MAMMOGRAFIE
Jak jiÏ název metody napovídá, jde o rentgenování prsu. Je to jedna s moÏností, jak
vãas zachytit poãínající stádium rakoviny
prsu. Mammograf má speciální rentgenku,
jejíÏ anoda je z molybdenu. Rentgenka produkuje tzv. mûkké RTG záﬁení, které vytvoﬁí
lep‰í obraz na snímku.

Zájem o studium fyziky a technick˘ch vûd klesá. Nejen v âeské republice, ale v celém svûtû. âí je to vina,
ptají se ti, kteﬁí si uvûdomují, Ïe právû tyto vûdy mohou lidstvu pomoci udrÏet tempo dosavadního rozvoje, ﬁe‰it nastávající problémy s energií, zneãi‰Èováním Ïivotního prostﬁedí, nedostatkem surovin
a v budoucnu mohou dokonce zachránit lidstvo
pﬁed kosmickou katastrofou. Patrnû je to vina uãitelÛ
fyziky na základních a stﬁedních ‰kolách, odpovídají
si takoví experti. Je to ale skuteãná pravda? Uãitel fyziky je schopen neuvûﬁiteln˘ch vûcí pro zv˘‰ení zájmu o svÛj pﬁedmût, jak ukázaly celoevropské akce
Physics on Stage. Nauãí se jezdit na jednokolce, uãí se
kouzla a triky ‰arlatánÛ jen proto, aby ukázal fyzikální podstatu tûchto trikÛ, sloÏí si písnû ve stylu country, které v textu komentují Maxwellovy rovnice.
Pﬁíãin je patrnû, jak to uÏ tak b˘vá, nûkolik. Proã
moje generace bojovala o pﬁijetí na fyzikálnû a technicky zamûﬁené obory na vysok˘ch ‰kolách v padesát˘ch a ‰edesát˘ch letech, ve kter˘ch poãet uchazeãÛ o taková studia mnohonásobnû pﬁekraãoval moÏnosti pﬁíslu‰n˘ch fakult? Byli jsme nad‰eni
technick˘m rozvojem. KaÏd˘ rok pﬁiná‰el v˘znamné
fyzikální objevy a technické vynálezy, které pomûrnû
brzy zasahovaly do Ïivota kaÏdého ãlovûka. Nové
objevy byly navíc pro prÛmûrnû vzdûlaného ãlovûka
pochopitelné. Zkuste v‰ak poloÏit ve svém okolí
otázku: „Uveìte nûjak˘ fyzikální objev ãi technick˘
vynález po roce 1960, kter˘ v˘raznû zasáhl do Ïivota
bûÏného ãlovûka.“ Nové objevy a vynálezy pochopitelnû existují. Odehrávají se v‰ak v takov˘ch hlubinách souãasné moderní fyziky, Ïe cesta k jejich aplikaci je velmi dlouhá a vzhledem k malé názornosti
jevÛ mikrosvûta jsou jen obtíÏnû popularizovatelné.
Co s tím? Kromû toho, Ïe do budoucnosti bude
patrnû tﬁeba, aby se stále více uãitelÛ uãilo jezdit
na jednokolce, pﬁípadnû se uãilo jiné komediantské
triky lákající znudûné studenty, bude tﬁeba stále
více zanícen˘ch popularizátorÛ, kteﬁí dokáÏou poutavou formou pﬁiblíÏit bûÏnému ãlovûku krásu pﬁírodních vûd a moderních technick˘ch oborÛ. Existuje v‰ak i rychlej‰í ﬁe‰ení: práci fyzikÛ a technikÛ
spoleãensky i finanãnû ohodnotit zpÛsobem, kter˘
odpovídá potﬁebám.
KAREL RAUNER

BUDOUCNOST

RADIOLOGICKÝ SLANG
ma‰ina

RTG pﬁístroj

osmnáctka

Kazeta o rozmûrech 18 × 24 cm

svítit

Rentgenovat, exponovat

lampa

Rentgenov˘ záﬁiã

n a b í t , v y b í t k a z e t u VloÏit ãist˘ film, vyjmout exponovan˘
film z kazety
kuliãka

Mobilní RTG pﬁístroj

pumpa

Automatick˘ tlakov˘ injektor pro podání vût‰ího mnoÏství kontrastní látky

kontrast

Kontrastní látka

pípák

Pager pro pohotovostní sluÏbu

cétéãko

CT pﬁístroj

Radiodiagnostika se bouﬁlivû rozvíjí. Já myslím,
Ïe dojde k úplné digitalizaci, zavedení systémÛ PACS nebo PACS podobn˘ch v‰ude ve
svûtû. Vyhodnocování snímkÛ bude úzce souviset s VR, tedy Virtuální Realitou a zobrazením
pomocí hologramu – lékaﬁ si tak snímané
místo doslova „osahá“. Dal‰í v˘voj povede ke
stálému sniÏování potﬁebného RTG záﬁení pro
vy‰etﬁení na minimum, takÏe radiaãní zátûÏ
pacienta a personálu bude minimální.
Také u nás jsou ‰piãková pracovi‰tû na
svûtové úrovni. Pﬁí‰tû poodhalíme tajemství
Nukleární medicíny.
MICHAL SCHMITT

© Alena Havlíčková, MFF UK
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NIČIVÁ VLNA: POSELSTVÍ SPISOVATELŮ VĚDCŮM
Kdysi dávno jsem se dopustil mladické nerozvážnosti. Vzal jsem si k ruce několik svých oblíbených sci-fi knížek a vypsal vynálezy, které byly předpověděny a které se nakonec staly realitou. Nebylo jich málo...

B

ratﬁi Strugaãtí jsou ve svûtové literatuﬁe science fiction pojmem.
¤ada jejich románÛ byla zfilmována, asi nejznámûj‰í je Tarkovského film Stalker podle románu Piknik u cesty. Ale i v jejich ménû
znám˘ch dílech mÛÏeme najít hluboké pravdy o na‰í souãasnosti –
vÛbec pﬁitom nezáleÏí, zda se jejich romány odehrávají padesát nebo
pût set let v budoucnosti.
Útl˘ svazeãek Niãivá vlna vy‰el rusky v roce 1963, v ãe‰tinû jsme si
tento román o vûdû a lidech mohli pﬁeãíst o pouhé dva roky pozdûji.
Planeta Duha byla vyuÏita jako trenaÏér, jako megalaboratoﬁ pro fyzikální pokusy. Idylick˘ Ïivot, pﬁipomínající pohodu klasického v˘zkumného ústavu, ãtenáﬁ hrdinÛm knihy snad i chvíli závidí. JenÏe fyzikové
si ukousli vût‰í sousto, neÏ bylo únosné. âasoprostor planety Duha se
zhroutil, nûkteﬁí mohou b˘t zachránûni, nûkteﬁí chtûjí b˘t zachránûni,
nûkteﬁí zachraÀují. Vedle sondy do psychiky ãlovûka v kritické situaci
bratﬁi Strugaãtí vnímali ostﬁe vztah mezi vûdou a spoleãností. Ústy
jedné z postav vzkazují vûdcÛm:
Nechápete nic. Rádi nûkdy sníte o moudrosti patriarchÛ, kteﬁí nemají
pﬁání ani city, dokonce ani pocity. Netûlesn˘ rozum. Daltonsk˘ mozek.
Velik˘ Logik. … Aby se ve vûdû nûãeho dosáhlo, je tﬁeba ve dne v noci

myslet stále na totéÏ, ãíst stále o témÏ, mluvit stále o témÏ... Ale kam se
ãlovûk ukryje pﬁed sv˘m psychick˘m spektrem? Pﬁed vrozenou schopností cítit... Je pﬁece tﬁeba milovat, je tﬁeba ãíst o lásce, jsou potﬁebné
zelené kopce, hudba, obrazy, nespokojenost, strach, závist... Vy se snaÏíte omezit se a ztrácíte tím obrovsk˘ kus ‰tûstí. A vy si to moc dobﬁe
uvûdomujete, Ïe jej ztrácíte. A v takov˘ch chvílích, abyste ze sebe toto
vûdomí vym˘tili a skoncovali s muãivou rozpolceností, vykastrujete se.
Odﬁíznete od sebe celou emocionální polovinu lidské podstaty a necháváte si jedinou reakci na okolní svût - pochybnost. »O v‰em pochybuj!«... A pak vás oãekává osamocení.
Vûdci sv˘mi experimenty zniãili planetu i s jejím ekosystémem.
K ãertu s úrodou, my tady zkoumáme nejvût‰í tajemství fyziky, pokrytecky volali - a nechtûli si pﬁipustit, Ïe kromû v˘zkumu mají i odpovûdnost za ty, které si na Duhu vzali s sebou, za ty, kteﬁí Ïijí
s nimi na jedné planetû a kteﬁí jim zaji‰Èují hladk˘ chod jejich experimentÛ ãi se starají o fungování jejich sprchov˘ch koutÛ nebo
o plné hrnce v kuchyních.
Mimochodem, ta planeta se nemusí jmenovat Duha, mÛÏe to
b˘t i Zemû...
PAGI

DAVID LYNCH – PERSONALIZOVANÁ TEMNOTA
David Lynch je kultovní režisér. Jeho snímky Mazací hlava, Sloní muž, Duna, Modrý samet, Zběsilost v srdci
nebo Městečko Twin Peaks patří dnes už k filmové klasice.

K

dyÏ nav‰tívil spolu se sv˘m skladatelem
Angelem Badalamentim Prahu, aby zde
natoãil hudbu ke svému filmovému projektu,
nebyla to jejich první náv‰tûva. Pracovali zde
uÏ totiÏ na Modrém sametu. Tehdy byla
atmosféra totalitou sevﬁeného mûsta v˘razn˘m impulsem pro prohloubení depresivního
náboje dnes uÏ kultovního díla. Snaha dát
mûstu novou pﬁíleÏitost zapÛsobit na v˘sledn˘ tvar jejich filmu, ale i profesionalita a nasa-

foto: Radovan Šubín
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zení ãesk˘ch hudebníkÛ, byly dÛvodem jejich
druhé náv‰tûvy. A já jsem tak s kultovním reÏisérem mohl udûlat rozhovor.
David Lynch byl naprosto uvolnûn˘ a zdálo
se, Ïe práce na jeho novém filmu ch˘lící se
k závûru, mu nepﬁiná‰ejí ani nejmen‰í problémy. Odpovídal ochotnû i kdyÏ pár otázek uÏ
musel sly‰et stokrát. Vykouﬁil nûkolik cigaret
a vypil s chutí ‰álek kávy. Urãitû s velk˘m
mnoÏstvím cukru. Poprosil, zda bychom mu
mohli vûnovat knihu, která o nûm u nás vy‰la.
Nejdéle pﬁem˘‰lel nad tím, jak˘ nov˘ bizarní objekt obohatil jeho povûstnou sbírku kuriozit. Dlouze si mnul spodní ret, aby se nakonec zmínil o své práci s hust˘m lepidlem na
dlaÏdiãky. Kategoricky odmítal hovoﬁit
o svém soukromí a nechtûlo se mu mluvit
o pravém v˘znamu konce Twin Peaks.
MÛÏete uvést nûjaká jména filmaﬁÛ s nimiÏ se cítíte jako tvÛrce spﬁíznûn?
Stanley Kubrick. Mám ho moc rád. Samozﬁejmû mám rád spoustu jin˘ch filmaﬁÛ a líbí se
mi co dûlají. Ale nemohu se tím nechat uná‰et, musím b˘t koncentrovan˘ na svoji práci.

Je pravda, Ïe se nedíváte na cizí filmy ze
strachu z jejich vlivu?
Ne, nemám strach Ïe by mû ovlivnily, ale prostû nemám ãas zajít do kina. Jinak na filmy
chodím velice rád, ale díky práci na svém novém snímku jsem uÏ dlouho v kinû nebyl.
Jste povaÏován za surrealistu, duchovnû
spﬁíznûného s Dalím ãi Bunuelem, ale va‰e
filmy jsou pﬁitom ryze americké. Vy sám
jste jednou ﬁekl, Ïe v srdci jste Evropan.
Vnímáte tuto situaci jako rozpor?
Spí‰ jsem mûl na mysli fakt, Ïe se identifikuji
s evropsk˘m zpÛsobem natáãení filmÛ a sympatizuji s ním. Ale jak ﬁíkáte, jinak jsem velice
americk˘. KaÏd˘ ãlovûk je jin˘ a stejn˘ pﬁíbûh,
pokud jej zpracují rÛzní lidé, vyzní u kaÏdého
jinak. Myslím si, Ïe to je to jediné, s ãím byste
si mûli lámat hlavu.
Netajíte se tím, Ïe milujete tajemství a záhady. Jsou nûjaká, která byste nechtûl odhalit?
Záhady jsou v‰ude a je fantastické cítit, Ïe
existují vûci, o nichÏ nevíme vÛbec nic.
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EUROCON 2002
evropské setkání pﬁíznivcÛ science fiction a fantasy se uskuteãní
v Chotûboﬁi od 3. do 7. ãervence 2002. Je to poprvé, kdy se tato
akce koná u nás a budete tak mít jedineãnou pﬁíleÏitost setkat se
s autory, herci i zájemci o fantastick˘ Ïánr z mnoha zemí. Program se pﬁipravuje ve tﬁinácti soubûÏn˘ch programov˘ch blocích
od besed a pﬁedná‰ek pﬁes projekce filmÛ aÏ po divadlo a vyhlá‰ení v˘sledkÛ literární soutûÏe o Cenu Karla âapka. Dal‰í informace
a pﬁihlá‰ku najdete na w w w . a v a l c o n . c z, pravidelné zprávy
sledujte na p e s . i n t e r n e t . c z / s c i f i.

FYZIKA NA WEBU 1.
Českých internetových stránek věnovaných popularizaci energetiky a fyziky není nadbytek. Proto je dobré
obracet se na stránky zahraniční,
kde je paleta širší. Chce to jenom
maličkost – umět aspoň trochu anglicky, německy nebo francouzsky...
J. P. Krásný

J
KaÏd˘ z nás se tak mÛÏe stát vûdcem
ãi detektivem. Ve filmu záhady pÛsobí jako magnet, kter˘ pﬁitahuje lidi.
JenÏe odpovûdi mohou b˘t deprimující, protoÏe jsou nedostateãné
a leckdy se dovíte i to, co se promûní
v dal‰í záhadu. Máte pravdu, tajemství, to je moje.
Proã myslíte, Ïe se va‰e filmy staly
kultovní záleÏitostí i pro generaci
o dvacet let mlad‰í?
Tuhle otázku by asi zodpovûdûl lépe
nûkdo jin˘. Já se jen snaÏím zachycovat my‰lenky, jak uÏ jsem ﬁekl, a vytvoﬁit z nich nûco, co se líbí mnû samotnému. A pokud jsem upﬁímn˘ a umím naslouchat, je tu velká pravdûpodobnost,
Ïe i jiní lidé budou mít z mé práce dobr˘ pocit.
Ke kterému svému natoãenému filmu máte nejosobnûj‰í vztah a kterého nenatoãeného projektu nejvíc litujete?
KaÏd˘ film je prÛ‰vih - jde jen o to, jak
velk˘. Nic není nikdy perfektní. Ale
vzpomínám na v‰echny v dobrém. Lituji snad jen filmu Ronnie Rocket, ale
na jeho scénáﬁi chci je‰tû pracovat.
Nevím, zda na nûj nûkdy dojde, moÏná jednou...

Stane se vám nûkdy, Ïe se ráno probudíte a urãitá situace z filmu má náhle jin˘ v˘znam, neÏ jste pÛvodnû
zam˘‰lel?
Samozﬁejmû, je to stejné, jako kdyÏ si
v patnácti pﬁeãtete knihu , která vás
upoutá a ve dvaceti, kdyÏ si ji pﬁeãtete
znovu, vám neﬁekne vÛbec nic nebo
pro vás naopak bude znamenat mnohem víc neÏ tehdy. Podobné to mÛÏe
b˘t i s filmem. Udûláte nûco, o ãem si
upﬁímnû myslíte, Ïe je to správné, nebo
to pro vás hodnû znamená, a pozdûji
stejná scéna získá jin˘ v˘znam.

edna ze sekcí amerického Enviromental Education Center je vûnována radioaktivnímu záﬁení. Na adrese www.epa.gov/radiation/ najdeme srozumitelnû zpracovan˘ materiál o vzniku
a vlastnostech rÛzn˘ch druhÛ záﬁení (Understanding Radiation), odkaz Becoming Aware nás zavede k pﬁehledu webov˘ch stránek vûnovan˘ch
zdrojÛm záﬁení. Ochranû pﬁed radioaktivním záﬁením je vûnován oddíl Protecting, kde je i formuláﬁ
pro interaktivní v˘poãet dávky záﬁení. Dozvíme se
i o problematice jadern˘ch odpadÛ, jejich recyklaci a likvidaci. V sekci Perspectives stojí za „prolistování“ také odkaz Students&Teachers.

Proto tedy nemÛÏete mluvit o konci
Mûsteãka Twin Peaks?
Mohl bych, ale nechce se mi...
Pﬁesto, otázka, kterou jste uÏ sly‰el
mnohokrát, ale nelze ji nepoloÏit.
Bude se pokraãovat v Mûsteãku Twin
Peaks?
Zﬁejmû ne, v Americe totiÏ dopadl ‰patnû. Kdyby se to nestalo, byl by tady
cel˘ pﬁíbûh, kter˘ by byl spojen˘ jak
s filmem tak se seriálem.
Co znamenala úãast Davida Bowieho
ve filmu?
To by b˘valo bylo více vysvûtleno v dal‰ím filmu.
MAREK DOBE·

Mendûlejevovu tabulku najdeme na ãeském i zahraniãním webu v mnoha variantách. Americká
stránka ie.lbl.gov/education/isotopes.htm je uÏiteãná pro ty, kteﬁí potﬁebují detailní informace
o stabilních i radioaktivních izotopech v‰ech prvkÛ. Na dílãí stránce ie.lbl.gov/education/glossary/glossaryf.htm je rozsáhl˘ slovník „jadern˘ch“
pojmÛ, nûkterá hesla jsou doplnûna názorn˘mi
animacemi, objasÀujícími napﬁíklad prÛbûh jadern˘ch reakcí nebo vznik rÛzn˘ch druhÛ záﬁení.
JaK
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OTTO VON GUERICKE
Právě před čtyřmi sty lety se narodil Otto von Guericke (12. listopadu 1602 – 11. května 1686), německý přírodovědec všestranných zájmů a muž velkých schopností. Valnou část jeho života zuřila v Evropě
třicetiletá válka, Guerickeho „múzy“ však neumlčela.

M

lad˘ Otto pro‰el ﬁadou nûmeck˘ch univerzit, pﬁírodní vûdy a inÏen˘rské umûní
studoval i na tehdy prvotﬁídní ‰kole v nizozemském Leydenu. Ve váleãn˘ch letech (podnûtem
tﬁicetileté války byla mimochodem známá
praÏská defenestrace 1618) mnohokrát jen
o vlásek unikl smrti. âasem proslul nejen jako
skvûl˘ inÏen˘r, ale i schopn˘ a „ostr˘“ diplomat.
V roce 1646 se stal purkmistrem svého domovského mûsta Magdeburku. Neãekala ho
lehká role, vrátil se do zcela zniãeného mûsta,
odkud sám toho neblahého roku 1631, kdy
ho dobyli a vypálili Tillyho císaﬁ‰tí vojáci, jen
ztûÏí uprchl. Byla to v‰ak dobrá volba – bûhem svého pÛsobení dovedl mûsto k nejvût‰ímu rozkvûtu v celé jeho historii. A je‰tû na‰el
ãas proslavit se jako vûdec.
Abychom zÛstali vûrni vlastnímu „energetickému“ zamûﬁení ãasopisu zaãnûme pﬁipomenutím,
Ïe nûkdy po roce 1650 zaujaly Guerickeho tehdy
docela módní hrátky s elektrick˘mi jevy a sestrojil pﬁístroj na získávání elektrického náboje tﬁením, tzv. tﬁecí elektriku. Postavil se tak do prvních
ﬁad dlouhého zástupu uãencÛ, kteﬁí mají „na svûdomí“ na‰i dne‰ní elektrickou civilizaci.
Známûj‰í jsou v‰ak Guerickeho zásluhy o v˘voj teplomûru. Jeho teplomûr tvoﬁila mûdûná
trubice zahnutá do tvaru U, na jednom konci
pﬁipevnûná k mûdûné baÀce, na druhém volná.
KdyÏ se do trubice nalil líh, pohybovala se jeho
hladina v závislosti na roztahování ãi smr‰Èování vzduchu v baÀce vlivem stoupající ãi klesající
teploty. Na hladinu volného úseku trubice
umístil vynálezce plovák spojen˘ pﬁes kladku
s figurkou andûlíãka ukazujícího napﬁaÏenou
ruãkou na stupnici. KdyÏ se teplota zvy‰ovala,
andílek klesal (a naopak), stupnice v‰ak byla

zcela libovolná, a tak se sice dala zaznamenat
zmûna, ale uÏ se nedala zobecnit. To byl ov‰em
problém v‰ech teplomûrÛ té doby. A tak jenom
dodejme, Ïe báÀ oznaãil Guericke ozdobn˘m
nápisem Mobile perpetuum, neboÈ andílek byl
velmi neklidn˘ a pr˘ se pohyboval skoro poﬁád.
Skuteãnou proslulost v‰ak získal uãen˘
magdebursk˘ purkmistr sv˘mi pokusy s tlakem vzduchu. Témûﬁ 2000 let uãili moudﬁí muÏové, Ïe pﬁíroda má „hrÛzu z prázdnoty“ (horror
vacui). Touhle hrÛzou z prázdného prostoru vysvûtlovali tﬁeba obecnû znám˘ a uÏívan˘ jev, Ïe
voda v trubici pod pístem (pumpy) stoupá. UÏ
Galilei mûl o tom své pochybnosti, které pak jiÏ
zcela exaktnû potvrdili E. Torricelli (ten pomocí
atmosférického tlaku dokonce vytvoﬁil první vakuum) a B. Pascal. Jejich logické a elegantní, leã
pﬁece jen vûdecky ponûkud nároãné dÛkazy,
potﬁebovaly pro laickou veﬁejnost pádnûj‰í formu. A tu jim Guericke opravdu pﬁedvedl.
Rozhodl se prokázat, Ïe vakuum, tedy Nic,
mÛÏe klidnû existovat a svou existenci také viditelnû prokázat. Vynalezl pístovou v˘vûvu, jejíÏ
pomocí se snaÏil vyãerpat vzduch nejprve z dﬁevûného sudu. Nedaﬁilo se mu, protoÏe póry ve
dﬁevû mu tam vzduch stále vnikal zpût. KdyÏ ponoﬁil sud do vût‰ího naplnûného vodou, vnikala
mu tam zase voda. Pak se mu podaﬁilo sud dobﬁe utûsnit a ten se mu náhle pﬁi vysávání zbortil
dovnitﬁ. Lep‰í dÛkaz o vytvoﬁení vakua a atmosférickém tlaku vzduchu byste tûÏko hledali, ale
jeho odpÛrci to naopak povaÏovali za krach.
A tak Guericke zaãal ãerpat vodu z kovové koule. I ta se nakonec zbortila. Dal‰í, je‰tû pevnûj‰í
koule v‰ak vydrÏela, voda byla vyãerpána
a v kouli zÛstalo Nic – odbornû ﬁeãeno vakuum.
A svût se nezboﬁil. Purkmistrem v Magdeburku

OTTO VON GUERICKE
Vynález vývěvy umožnil Guerickemu předvádět velmi
atraktivní podívanou a on to také dokázal patřičně využívat. Už při svém prvním úspěšném pokusu ohromil
diváky, když otevřel kohoutek vyprázdněné koule a dal
jim nahlédnout jak se do ní žene vzduch z atmosféry.
Na náměstích a trzích pak v nejrůznějších variantách
předváděl skutečnou sílu atmosférického tlaku, držícího u sebe dvě polokoule s vyčerpaným vzduchem.
Ani tucet siláků je nedokázalo roztrhnout.

zÛstal Guericke aÏ do roku 1678, pak ho „ãerná
smrt“, mor, vyhnala do Hamburku, kde v klidu,
stále v‰ak uprostﬁed bádání, doÏil svÛj plodn˘
a bohat˘ Ïivot.
PAVEL AUGUSTA
web: www.uni-magdeburg.de/org/ovgg/
deutsch/guericke/welcome.html

POKUSY S VAKUEM
Ve svém nejslavnějším pokusu s magdeburskými (či děvínskými) koulemi – který od
roku 1657 předváděl jak v Magdeburku, tak
v Berlíně a snad i před císařem – dal k dvěma
polokoulím (přiloženým k sobě a s vyčerpaným vzduchem) připřáhnout z každé strany
osmispřeží koní. Přes veškerou snahu se je
nepodařilo odtrhnout, stačilo však nepatrné
pootočení kohoutku a odpadly samy od sebe.
Obrovská pozornost, kterou svými pokusy Guericke vzbudil, pak přímo podnítila myšlenky
na využití atmosférického tlaku v motorech.

18

VÍTE, ŽE...
Otto von Guericke, tento pﬁírodovûdec opravdu v‰estrann˘, je povaÏován
rovnûÏ za autora první paleontologické rekonstrukce v dûjinách? Z prehistorick˘ch kostí nalezen˘ch u Zeunickenbergu sestrojil kostru jednoroÏce. Jeho
v˘tvor pro‰el ﬁadou tehdej‰ích uãen˘ch spisÛ a zpÛsobil, Ïe na poãátku seriózní vûdy paleontologie stojí „vûdecká“ rekonstrukce bájného zvíﬁete.
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JEN CO NAPÍŠETE DIPLOMKU…
S cenou ČEZ jsme se seznámili v minulém čísle Třetího pólu. V tomto čísle se k soutěži pro diplomanty a
doktorandy v elektrotechnických a elektroenergetických oborech, kterou vyhlašuje ČEZ ve spolupráci s projektem ASTRA 2000 Nadace Charty 77, vracíme, abychom představili vítěze v soutěži diplomových prací,
pana Miroslava Honzíka z ČVUT.
MIROSLAV HONZÍK:
EKONOMICKÁ EFEKTIVNOST TEPELNÝCH ČERPADEL V PODMÍNKÁCH
ČESKÉ REPUBLIKY
Pan Honzík studuje na katedﬁe ekonomiky, manaÏerství a humanitních vûd Fakulty elektrotechnické na
âVUT v Praze a pokraãuje
v doktorandském studiu
v oboru ¤ízení a ekonomika
podniku se zamûﬁením na energetiku. Hraje aktivnû fotbal,
squash, ricochet a tenis, provozuje sjezdové lyÏování, turistiku. Má rád historii a literaturu faktu, klasickou rockovou muziku a hodnotné filmy.
Tepelná ãerpadla jsou podle mého názoru u nás zatím nedocenûn˘
zdroj pro vytápûní a ohﬁev teplé uÏitkové vody, kter˘ v sobû spojuje
prvky úsporného elektrického spotﬁebiãe a obnovitelného zdroje.

CHLADNIČKA NARUBY
Principem tepelného ãerpadla je pﬁeãerpávání tepla z nízkopotenciálního zdroje (v˘parník uloÏen˘ v zemi, ve vodû, v okolním vzduchu atd.) prostﬁednictvím kompresoru do jiné látky, která se má
ohﬁát (lidovû se ﬁíká, Ïe je to chladniãka naruby). Potﬁebn˘ elektric-

k˘ pﬁíkon pro pohon kompresoru je tﬁikrát men‰í, neÏ získan˘ tepeln˘ v˘kon, takÏe stojí za to se tím zab˘vat.

OBNOVITELNÁ I KONKURENCESCHOPNÁ
Z m˘ch v˘poãtÛ ekonomické efektivnosti vypl˘vá, Ïe hlavnû v novostavbách rodinn˘ch domÛ, kde odpadají dodateãné náklady na pﬁestavbu topného systému je instalace tohoto zpÛsobu vytápûní
a ohﬁevu vody za souãasn˘ch podmínek ekonomicky v˘hodná i pﬁes
velkou poãáteãní investici. Není moc pﬁíkladn˘ch technologií pro trvale udrÏiteln˘ rozvoj, které mají prvky obnovitelného zdroje a zároveÀ jsou konkurenceschopné vÛãi klasick˘m zdrojÛm.

PERSPEKTIVNÍ
Daná technologie tepeln˘ch ãerpadel je velice investiãnû nároãná, coÏ
je hlavní dÛvod men‰ího roz‰íﬁení v âR. Aby investor obãan, nebo
podnikatelsk˘ subjekt, investoval ve vût‰ím rozsahu do této technologie, musí existovat pﬁesnû definovaná státní energetická politika s dan˘mi pravidly, která ocení instalaci tohoto ekologického zdroje.
Díky na‰emu pﬁidruÏení do EU a z nûho vypl˘vajícího závazku z Bílé
knihy a vzhledem ke spu‰tûní jaderné elektrárny Temelín (tepelná
ãerpadla jsou totiÏ vhodn˘mi spotﬁebiãi elektrické energie právû ze
základních zdrojÛ, jako jsou jaderky, protoÏe pomáhají regulovat v˘kon v rozvodné síti) je, myslím, perspektiva této technologie v âeské
republice zaruãena.
MIROSLAV HONZÍK

MOÎNOSTI ZÍSKÁNÍ NÍZKOPOTENCIÁLNÍHO TEPLA
P¤I POUÎITÍ TEPELNÉHO âERPADLA PRO VYTÁPùNÍ A P¤ÍPRAVU TEPLÉ UÎITKOVÉ VODY
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