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ŠŤASTNÍ VÝHERCI
Všichni předplatitelé 

21. STOLETÍ jsou zařazováni do 
pravidelných losování 

o báječné ceny:

BLAHOPŘEJEME VŠEM ŠŤASTLIVCŮM 
A NA TY, KTEŘÍ NEVYHRÁLI, SE SNAD 

USMĚJE ŠTĚSTÍ PŘÍŠTĚ. ZBRUSU NOVÉ 
CENY UŽ ČEKAJÍ V NAŠÍ REDAKCI.

Při losování předplatitelů 
o cenu byli vylosováni 
tři výherci, kteří splnili 
kritéria do 20. 8. 2014:

1.–3. CENA: Dvě vstupenky 
do science centra iQLANDIA 
v Liberci a kniha Experimentář

Helena Jandíková, Brno
Radka Vodárková, Tečovice
Václav Smejkal, Štětí

PŘÍRODA, NEBO LIDSKÁ 
ČINNOST?

Nový patent 
rozpozná, kdo 
způsobil 
zemětřesení!

Může za otřesy příroda? Či je vyvolal 
člověk, například hornickou čin-

ností, vtláčením kapalin do hlubinných 
vrtů nebo stavbou přehrady? Ústav 
struktury a mechaniky hornin (ÚSMH) 
Akademie věd ČR obdržel začátkem 
června evropský patent na metodiku, 
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POHLED DO BUDOUCNOSTI

Vědci vystavili les 
očekávaným 
hladinám CO2

Unikátní výzkum provádějí vědci v jed-
nom z britských lesů. Ten doslova 

proměnili ve velkou laboratoř, kde zamo-
řují les oxidem uhličitým v takových hla-
dinách, jaké se očekávají v roce 2050. 
Chtějí tak zjistit, jak jsou stromy účinné 
při pohlcování skleníkových plynů.

KAM MÍŘÍ NASA?

Objeví se sondy 
s umělou 
inteligencí?
Není tajemstvím, že se specialisté 

z NASA snaží již nějakou dobu vy-
robit vesmírnou sondu s umělou inte-
ligencí. Jde o to, aby byla schopna 
provést rozhodnutí i bez pokynů ze 
Země. Díky tomu by mohla rychle rea-
govat na nejrůznější nepředvídatelné 
situace a nemusela by se spoléhat 
na zásah člověka ze Země.
Problémem 
ale je, jak 
na to. Steve 
Chien a Kiri 
Wagstaff ze 
společnosti 
Jet Propul-
sion Labora-
tory si myslí, 
že pokud by 
podobná son-
da existovala, 
bylo by zapo-
třebí ji zkon-
struovat tak, 
aby se byla 
schopna učit 
za provozu. 
Pokud by by-
la sonda 
schopna rozpoznat rozdíl mezi bouří 
a klasickými povětrnostními podmínka-
mi, nebo dokonce rozlišit sníh a led, 
stojatou a tekoucí vodu, mohlo by to 
znamenat další významný krok při obje-
vování nejvhodnějších planet pro lidský 
život. Výhodou by byla také skutečnost, 
že by se takové sondy dostaly až 
do hvězdného systému Alfa Centauri, 
který je vzdálen cca 4,24 světelného 
roku od Země. ■

Deset let trvající studie by měla odhalit, 
jaký vliv mají zvyšující se hladiny oxidu 
uhličitého na zdravý les, konkrétně 
na ten, který se nachází v anglickém 
hrabství West Midlands. Lesní porosty 
jsou vystaveny hodnotám o 40 % vyš-
ším, než je současný běžný stav. Očeká-
vá se, že v roce 2050 bude koncentra-
ce CO2 v intenzitě 550 částic v milionu 
částic atmosféry. V současnosti se 
množství pohybuje kolem 400 částic.
Během výzkumu se také bude hodnotit 
jeho dopad na půdu, houby a hmyz. 
Tento výzkum je prvním svého druhu 
v Evropě. Není ale jediným. O něco po-
dobného se pokoušejí vědci také v Bra-
zílii a Austrálii.  ■

Úspory předem
Získejte nyní až 2700 Kč
se službou Cashbackpři koupi 
originálního toneru HP1

1 Platí pouze do 31. října 2017. Omezeno na 8 balení na zákazníka. Nabídka je platná pouze pro vybrané skladové jednotky. Další podrobnosti zjistíte na hp.com/cz/toner-cashback. 2 Studie laboratoře SpencerLab 
z z roku 2014 o spolehlivosti barevných kazet, zadaná společností HP, v rámci které byly porovnávány originální barevné kazety HP LaserJet CE400A/X, CE401A/02A/03A určené pro barevné tiskárny HP LaserJet Enterprise 500 

color M551 se šesti značkami kazet jiného původu než HP (od výrobců repasovaných a kompatibilních kazet) prodávaných v Evropě, na Středním východě a v Africe. Podrobnosti zjistíte na www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-
-Reliability-EMEA-2014.pdf. Studie laboratoře SpencerLab z roku 2016 o spolehlivosti černých kazet, zadaná společností HP, porovnala originální kazety HP 83A a 80A, určené pro tiskárny HP Pro M127 a Pro 400, s osmi značkami 

kkazet jiného původu než HP. Podrobnosti zjistíte na www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2016.pdf.
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

CO PROZRADÍ MOBIL?

Lidé udělají denně 
5000 kroků!

Vědci ze Standfordovy univerzity pro-
vedli jeden z největších výzkumů 

chování lidí z veřejně dostupných dat, 
která poskytují aplikace zaznamenávají-
cí kroky. Experti vyhodnotili neuvěřitel-
ných 68 milionů dní 250 000 uživatelů 
po celém světě. Z výsledků studie vyply-
nulo, že lidé v průměru ujdou každý den 

asi 5000 kroků. Nejvíce lidé chodí 
v Hongkongu, kde v průměru ujdou 
6500 kroků, naopak nejméně aktivní 
jsou v Indonésii, kde se průměr plošně 
pohybuje okolo 3500 kroků.
Češi jsou na tom docela dobře a počet 
kroků, které za den ujdou, se pohybuje 
okolo celosvětového průměru. ■
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MALÉ VELKÉ INFORMACE

Možná až polovina 
hmoty, která tvoří 
naši galaxii Mléč-
nou dráhu včetně 
lidí, pochází  

Z JINÝCH ČÁSTÍ VESMÍRU. 
Ve své studii to uvádějí astrofyzi-
ci z americké Severozápadní uni-
verzity.

Mezinárodní stu-
die dávala do sou-
vislosti výsledky 
dětí v TESTECH 
MATEMATIC-

KÝCH SCHOPNOSTÍ v různých 
zemích celého světa a míru gen-
derových předsudků, kdo může 
matematiku zvládnout na lepší 
úrovni. Ukázalo se, že tam, kde 
byla ve společnosti míra před-
sudků nejnižší, byly výsledky 
obou pohlaví nejvyrovnanější.

Zástupci EVROP-
SKÉ JIŽNÍ OB-
SERVATOŘE 
(ESO), jejímž čle-
nem je i Česká re-

publika, a Austrálie podepsali 
dohodu o desetiletém strategic-
kém partnerství. Smlouva posílí 
vědecké i technické programy 
ESO a australským astronomům 
umožní přístup na observatoře 
La Silla a Paranal.
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ZÁSAH DO EMBRYÍ

Jak odstranit vrozenou vadu?
Američtí vědci společně 

se svými čínskými a ji-
hokorejskými kolegy přišli 
s revoluční metodou, kte-
rá umožňuje odstraňovat 
vrozené vady již z embryí. 
Badatelé svou metodu 
označili CRISPR-Cas9. Její 
potenciál tkví především 

v tom, že může zamezit 
vzniku nádorových one-
mocnění, ke kterým mají 
některé z rodin sklony, ne-
bo například cystické fi-
bróze. Při experimentech 
badatelé upravili několik 
zárodků s nežádoucími 
mutacemi, aniž by se ob-

jejímž využitím lze rozlišit přirozenou 
seismicitu od uměle vyvolané.
„Tento poznatek je důležitý pro určení 
odpovědnosti za případné škody, ale 
umožní také včas toto nebezpečí roz-
poznat a vhodnými opatřeními předejít 
negativním důsledkům,“ uvedl ředitel 
ÚSMH Josef Stemberk a dodal, že o vy-
užití patentu se uvažuje například při 
experimentálním projektu na využívání 

geotermální energie, který se v sou-
časné době připravuje v Litoměřicích.
Většina známých zemětřesení 
na světě je přirozená, například niči-
vé zemětřesení na Haiti v roce 2010. 
Příkladem vyvolaného zemětřesení 
mohou být otřesy vyvolané při hyd-
raulickém štěpení prvního vrtu 
na břidlicový plyn ve Velké Británii 
v roce 2011. n

Úspory předem
Získejte nyní až 2700 Kč
se službou Cashbackpři koupi 
originálního toneru HP1

1 Platí pouze do 31. října 2017. Omezeno na 8 balení na zákazníka. Nabídka je platná pouze pro vybrané skladové jednotky. Další podrobnosti zjistíte na hp.com/cz/toner-cashback. 2 Studie laboratoře SpencerLab 
z z roku 2014 o spolehlivosti barevných kazet, zadaná společností HP, v rámci které byly porovnávány originální barevné kazety HP LaserJet CE400A/X, CE401A/02A/03A určené pro barevné tiskárny HP LaserJet Enterprise 500 

color M551 se šesti značkami kazet jiného původu než HP (od výrobců repasovaných a kompatibilních kazet) prodávaných v Evropě, na Středním východě a v Africe. Podrobnosti zjistíte na www.spencerlab.com/reports/HP-CLR-
-Reliability-EMEA-2014.pdf. Studie laboratoře SpencerLab z roku 2016 o spolehlivosti černých kazet, zadaná společností HP, porovnala originální kazety HP 83A a 80A, určené pro tiskárny HP Pro M127 a Pro 400, s osmi značkami 

kkazet jiného původu než HP. Podrobnosti zjistíte na www.spencerlab.com/reports/HPReliability-EMEA-2016.pdf.
© Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informace obsažené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

INZERCE

jevila mutace nová. K za-
vedení do běžné praxe 
má však metoda CRISPR-
-Cas9 zatím ještě daleko. 
Je třeba ještě mnoha 
zkoušek a vyřešení tech-
nických, ale i etických pro-
blémů, které s aplikací té-
to metody souvisejí. n
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