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Nový patent
rozpozná, kdo
způsobil
zemětřesení!

M

ůže za otřesy příroda? Či je vyvolal
člověk, například hornickou činností, vtláčením kapalin do hlubinných
vrtů nebo stavbou přehrady? Ústav
struktury a mechaniky hornin (ÚSMH)
Akademie věd ČR obdržel začátkem
června evropský patent na metodiku,

POHLED DO BUDOUCNOSTI

Vědci vystavili les
očekávaným
hladinám CO2

U

nikátní výzkum provádějí vědci v jednom z britských lesů. Ten doslova
proměnili ve velkou laboratoř, kde zamořují les oxidem uhličitým v takových hladinách, jaké se očekávají v roce 2050.
Chtějí tak zjistit, jak jsou stromy účinné
při pohlcování skleníkových plynů.

ETDNA-CDN.COM

t
e

KAM MÍŘÍ NASA?

Objeví se sondy
s umělou
inteligencí?

N

ení tajemstvím, že se specialisté
z NASA snaží již nějakou dobu vyrobit vesmírnou sondu s umělou inteligencí. Jde o to, aby byla schopna
provést rozhodnutí i bez pokynů ze
Země. Díky tomu by mohla rychle reagovat na nejrůznější nepředvídatelné
situace a nemusela by se spoléhat
na zásah člověka ze Země.
Problémem
ale je, jak
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PŘÍRODA, NEBO LIDSKÁ
ČINNOST?
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M

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 rozpoznat a vhodnými opatřeními předejít
negativním důsledkům,“ uvedl ředitel
ÚSMH Josef Stemberk a dodal, že o využití patentu se uvažuje například při
experimentálním projektu na využívání

geotermální energie, který se v současné době připravuje v Litoměřicích.
Většina známých zemětřesení
na světě je přirozená, například ničivé zemětřesení na Haiti v roce 2010.
Příkladem vyvolaného zemětřesení
mohou být otřesy vyvolané při hydraulickém štěpení prvního vrtu
na břidlicový plyn ve Velké Británii
v roce 2011. n

ZÁSAH DO EMBRYÍ

A

Jak odstranit vrozenou vadu?

meričtí vědci společně
se svými čínskými a jihokorejskými kolegy přišli
s revoluční metodou, která umožňuje odstraňovat
vrozené vady již z embryí.
Badatelé svou metodu
označili CRISPR-Cas9. Její
potenciál tkví především

v tom, že může zamezit
vzniku nádorových onemocnění, ke kterým mají
některé z rodin sklony, nebo například cystické fibróze. Při experimentech
badatelé upravili několik
zárodků s nežádoucími
mutacemi, aniž by se ob-

jevila mutace nová. K zavedení do běžné praxe
má však metoda CRISPR-Cas9 zatím ještě daleko.
Je třeba ještě mnoha
zkoušek a vyřešení technických, ale i etických problémů, které s aplikací této metody souvisejí. n

