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Léto – to jsou
prázdniny a dovolená!
Slovo úvodem
V létě většinou někam cestujeme. Pokud nechodíte pěšky, ale spoléháte na různé
dopravní prostředky, může pro vás být zajímavý a užitečný hned první článek na
protější stránce: Které sedadlo ve vlaku je nejbezpečnější? A je opravdu nutné bát
se létat letadlem? Možná budete překvapeni, že všechno je jinak. Další článek vás
pozve na zájezd do města černého zlata, do norského Stavangeru, a další na výlet
na pilu, kde voní čerstvé dřevo. A protože je léto, všechno v plném květu, pojďme
se spolu podívat také na pilné včeličky – pro změnu z hlediska fyziky.
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Soutěž
Soutěž letního vydání se váže ke článkům Včely a fyzika, které postupně
vycházejí na internetu a jejichž souhrn přináší letní číslo. Na internetu je za
každým dílem hádanka – doplňovačka, tajenkou je vždy nějaký včelařský pojem.
Otázky k doplňovačkám jsou naopak hlavně z oblasti fyziky. Vyluštění prvních
dvou doplňovaček najdete za druhým a třetím dílem seriálu. První doplňovačku
najdete na straně 7 v článku „Včely a fyzika: Med, Vosk, Klimatizace“.
Vyluštěte a odpověď pošlete do konce roku 2015 na: tretipol@volny.cz
Pozor! Tentokrát nikoliv na adresu autora článků, pana Podpěry! Odměníme toho,
kdo první pošle správné řešení, a pokud přidá vysvětlení vyluštěného termínu,
ještě přidáme prémii!
(red)
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naše regionální vlaky taková sedadla
mají v zádveří), protože lidská páteř
je náchylnější k porušení a zranění při
bočním výkyvu (prudké zabrzdění nebo
rozjetí) než při výkyvu vpřed a vzad.
Má-li vlak jídelní vůz, není bezpečné
v něm trávit příliš dlouhou dobu (nejen
pro vaši peněženku). V případě kolize zde
mohou být nebezpečné uvolněné stoly.

Které sedadlo ve vlaku
je nejbezpečnější?
Marie Dufková

Zpráva z tisku: „V noci 12. května
vykolejil u Filadelfie regionální vlak
č. 188 směřující z Washingtonu do
New Yorku. Lokomotiva se ihned
oddělila, šest vagónů se převrátilo
a zdemolovalo tak, že záchranáři
museli cestující vyprošťovat hydraulickým náčiním. Z 238 pasažérů jich
sedm zemřelo a přes 200 bylo zraněno.“ Toto nedávné neštěstí znovu
oživilo úvahy, zda se pasažér může
při cestování vlakem preventivně
ochránit nebo snížit pravděpodobnost
úrazu. V automobilové dopravě se
z dlouhodobých statistik usuzuje, že
bezpečnější je sedět vzadu, nejnebezpečnější je prý sedadlo vedle řidiče.
Jak je to ve vlaku?

U automobilu bereme v úvahu srážku
– většinou čelní, ale možná je i boční
nebo zezadu. U vlaku je však devětkrát
pravděpodobnější vykolejení, než srážka.
Americká Federal Railroad Administration (FRA) udělala statistiku za roky 2005
až 2014 a napočítala 13 200 vykolejení
a jen 1 450 kolizí. Nejčastější příčinou
byla prasklina koleje, nebo vadný svár.
Nejčastěji vykolejila přední část vlaku.
Kam si tedy sednout
Ze statistiky vyplynulo, že nejbezpečnější
byl první nebo druhý vagón od středu
vlaku směrem dozadu. Bezpečnější
jsou sedadla do uličky, než u oken,
kde mohou cestující spíše přijít do
kontaktu s roztříštěným sklem, nebo být
vyhozeni ven. Bezpečnostní experti také
doporučují sedět zády ke směru jízdy,
protože tělo pak nemůže být při prudkém
zabrzdění nebo srážce odhozeno vpřed.
Není vhodné také sedět bokem (některé

Zásady bezpečnosti ve vlaku
První zásadou je vědět, kde je únikový
východ a jak se otvírá. Nikdy si cestou nezouvejte boty, abyste v případě krizové situace byli připraveni dostat se co nejrychleji ven a pomoci i ostatním. Všímejte si
známek hrozícího nebezpečí – ke srážce
sice může dojít nečekaně, ale vykolejení
mohou předcházet varovné jevy jako je
náhlé brzdění, silné houpání, otřesy, zvuk
nárazu, věci mohou začít létat vzduchem
apod. Okamžitě si přetáhněte přes hlavu
nějaký tlustý oděv, skloňte hlavu na
kolena a oběma rukama si ji přikryjte.
Zůstaňte v této poloze, dokud se vlak nezastaví. Pokud k útěku není možné použít
východ, vykopněte okno (pozor na střepy
a zkroucené kovy). V případě elektrického
vlaku (nebo v metru), pokud nehrozí
nebezpečí požáru, raději nevystupujte
a počkejte na záchranáře. Mohli byste být
zasaženi elektrickým proudem z koleje
(metro) nebo z padlé troleje. Pokud hrozí
požár, snažte se přeskočit kovové části,
a pokud jste v šikmém tunelu, utíkejte
dolů nebo proti směru větru (průvanu).
Vlaky patří k nejbezpečnějším dopravním prostředkům. V USA ve srovnání
s více než 32 700 úmrtím na dálnicích
došlo za rok 2013 v železniční dopravě
k 891 smrtelnému úrazu. Přitom většinu smrtelných úrazů utrpěli neopatrní
chodci přecházející přes trať, nikoliv
pasažéři! ¾

Statistika počtu úmrtí při různých způsobech přepravy
Pořadí
bezpečnosti

Úmrtí na miliardu
kilometrů

Úmrtí na miliardu
cest

Úmrtí na miliardu
hodin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Letadlo (0,05)
Autobus (0,4)
Vlak (0,6)
Nákladní vůz (1,2)
Loď (2,6)
Auto (3,1)
Kolo (44,6)
Pěšky (54,2)
Motorka (108,9)

Autobus (4,3)
Vlak (20)
Nákladní vůz (20)
Auto (40)
Pěšky (40)
Loď (90)
Letadlo (117)
Kolo (170)
Motorka (1 640)

Autobus (11,1)
Vlak (30)
Letadlo(30,8)
Loď (50)
Nákladní vůz (60)
Auto (130)
Pěšky (220)
Kolo (550)
Motorka (4 840)

První sloupec ukazuje počet obětí na miliardu
kilometrů cesty (vztaženo na jednoho cestujícího). Můžeme z něj vyčíst, že na tisíc kilometrů cesty je nejlepší zvolit letadlo, protože
šance, že cestou umřeme, je 1 : 20 000 000
(jedna ku dvaceti milionům), zatímco stejná
cesta na motorce by nás stála život s pravděpodobností přibližně 1 : 9 182. Na základě této
statistiky se letadlo dlouhodobě považuje za
nejbezpečnější dopravní prostředek. Pokud
cestujeme velmi často, podívejme se na druhý
sloupec statistiky – hodiny strávené ve vlaku
jsou nepatrně bezpečnější, než stejný čas
strávený v letadle.

Zdroj: ModernRailways, 20 00 (DETR Surwey), data z let 1990 až 2000
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Matematika života:
Odkrývání tajemství bytí

lovci-sběrači

farmáři

tajemní Euroasiaté

Sekvenování genomu nálezů našich
předků pomáhá zjistit, odkud pocházejí
Evropané (kresba M. Dufková)

Bohumil Tesařík / recenze

„Matematika jsou dveře a klíč k vědě.
Věci na tomto světě nelze poznat
bez znalosti matematiky,“ řekl už
ve 13. století slavný anglický filosof
a vědec Roger Bacon. A měl pravdu
– bez významného přispění moderní
matematiky není v 21. století možný
ani rozvoj biologických věd. Potřeby
prudce se rozvíjejících věd o živých
organismech tak daly vznik nové
mezioborové disciplíně nazývané
matematická biologie.
Mezi známé vynikající žijící popularizátory matematiky a biologických věd
patří také emeritní profesor univerzity ve
Warwicku, autor více než 140 odborných
článků a řady knih, člen britské Královské
společnosti, Ian Stewart. Nakladatelství
Academia ve své populární edici GALILEO
(sv. 58) vydalo jeho další dílo z roku 2011
„Matematika života: odkrývání tajemství
bytí“ (Praha 2014, 1. vydání, 387 s., překlad
originálu „Mathematics of life“ Jiří a Marie
Rákosníkovi, ISBN 978-80-200-2360-5).
Šestá revoluce v biologii
Od počátku 17. století se matematika
stala hlavní hnací silou bouřlivého
rozvoje fyzikálních věd a do dneška je
od fyziky (stejně jako od astronomie,
chemie, technických a příbuzných oborů)
naprosto neoddělitelná. Ještě docela
nedávno však v rozvoji věd biologických
hrála daleko menší roli. Matematika pro
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ně byla v nejlepším případě „sluhou“. Používala se k rutinním výpočtům a hlavně
pro statistiku. Biologové by se většinou
bez ní klidně obešli. Původně se zabývali
rostlinami, hmyzem a zvířaty, poté se
jejich pozornost obrátila na buňky. Dnes
se převážně věnují složitým molekulám,
např. DNA, a mikroskopické struktuře
živých tvorů. Ke změně způsobu myšlení, jakým současní vědci uvažují o živé
přírodě, vedlo podle profesora Stewarta
šest revolucí v biologii: vynález mikroskopu, systematická klasifikace živých
tvorů na Zemi, teorie evoluce, objev
genu a objev struktury DNA…
A šestá – matematika – právě nastává.
O čem je „Matematika života:
odkrývání tajemství bytí“
Většina probíraných témat z celkového
počtu devatenácti se v první třetině knihy
týká biologie: Matematika a biologie,
Malí a ještě menší tvorové, Dlouhý seznam života, Fibonacci v říši rostlin, Vznik
druhů, V klášterní zahradě (Mendelova
teorie), Molekula života, Kniha života,
Věčně zelený je strom života. Velmi brzy
se však na scéně objeví matematika a jde
po stopách otázek z geometrie rostlin
od doby královny Viktorie (vlastně od
starověkého řeckého matematika Eukleida) do dnešního dne, aby ilustrovala,
jak biologie podněcuje nové myšlenky
v matematice (Virus ze čtvrté dimenze,
Skrytá kabeláž, Uzly a sklady, Skvrny
a pruhy). Jakmile připravíme biologické

pozadí, matematika vstupuje do centra
dění; od atomových rozměrů budeme postupovat zpět k úrovni, ve které se cítíme
nejlépe, protože odpovídá našemu životu.
Ke světu stromů, trávy, zvířat, hmyzu…
a lidí (Ještěrčí hry, Příležitosti v sítích,
Paradox planktonu, Co je život? Je tam
někdo? Šestá revoluce).
Mějme kulovou krávu
Celý text je nejen poučný, ale také
zábavný. Pro vysvětlení, že matematika
hraje dosud mnohem menší roli v rozvoji
biologických věd v porovnání s bádáním
fyzikálním, uvádí autor příběh o sedlákovi, který zaměstnal matematiky, aby mu
pomohli zvýšit dojivost. Když mu předali
vypracovanou studii, otevřel ji, ale přečetl
si pouze úvodní větu: „Mějme kulovou
krávu.“ Učenci přišli o práci. Tato historka
je nejen zábavná, ale ukazuje také na
nepochopení matematických modelů,
které nemusí být přesným obrazem reality, aby se daly použít. Ve skutečnosti se
dají použít lépe, jsou-li méně realistické,
ale stále ještě umožňují proniknout do
podstaty věci. Model, který je tak složitý
jako proces nebo věc, kterou představuje,
bude nejspíše složitý na to, aby mohl
být užitečný. S jednodušším modelem
se lépe pracuje. Kulová kráva je určitě
nepoužitelná, pokud nám jde o narození
telete, může však představovat užitečné
přiblížení, když počítáme třeba souvislost
dojivosti a tělesné hmotnosti. ¾

Plné texty článků s dalšími obrázky najdete na www.tretipol.cz

Kdy a odkud přišli Evropané?
Václav Vaněk

Evropané přestavují pestrou směsici obyvatel. Podle nových výzkumů
založených na analýzách DNA pocházejí moderní Evropané ze tří separovaných
populací, které v různých dobách migrovaly na kontinent z různých směrů
a vzájemně se křížily. Pokud se tato teorie potvrdí, pak muž z lokality Kostěnki
v jižním Rusku patřil mezi nejstarší z těchto populací, což byli lovci-sběrači,
přicházející z dnešního Středního východu. Tento muž z doby před 37 000 lety
má nejstarší evropskou sekvenční DNA.
Evropané
Až do nedávné doby pocházely nejstarší
genetické stopy praevropanů z nálezů
pozůstatků dvou lovců – sběračů z doby
kamenné. Jedním z nich je fosílie muže
z doby před 8 000 lety, která byla nalezena u Loschbourgu v Lucembursku,
druhým 7 000 let stará fosílie muže
objevená poblíž La Brana ve Španělsku.
Obě odhalily, že časní Evropané měli
tmavou kůži a modré oči. 37 000 let
stará fosílie muže nalezená v lokalitě
Kostěnki naznačuje, že se populace jeho
příbuzných šířila po celém Euroasijském kontinentě. Analýzou genetických
znaků tohoto muže se zjistila příbuznost
s oběma lovci – sběrači z Loschbouru
a La Brana, tj. se současnými Evropany,
a také příbuznost s některými současnými obyvateli Sibiře. To ukazuje na
kontinuitu v evropských populacích
v průběhu téměř 30 000 let.

Asiaté
Tým zkoumající lokalitu Kostěnki ale
nenalezl žádný vztah k východním
Asiatům, jejichž geny překvapivě také
v Evropanech kolují. Vědci objevili
genom patřící 45 000 let staré fosílii ze
západosibiřské lokality Usť Išim, který
měl genetické znaky jak Evropanů, tak
Asiatů. To naznačuje, že se obě skupiny
oddělily mezi 45 000 až 37 000 lety.
Nová studie také vymezuje období, kdy
se dávní lidé křížili se svými vyhynulými
bratranci, neandrtálci. Uvádí se doba
před 50 000 až 60 000 lety. Podle výpočtů z genomu muže z Kostěnki to bylo
před 54 000 lety. První komponentu evropského genomu poskytli lovci-sběrači,
druhou časní zemědělci ze Středního východu. Tito zemědělci dorazili do Evropy
asi před 8 500 lety a přinesli s sebou
zemědělské tradice z Levanty. A během
své cesty se křížili s lovci-sběrači.

Američané
Třetí a nejzáhadnější složku evropského
genomu tvoří i původní Američané.
Nasvědčuje tomu objev mladého chlapce
v lokalitě Mal’ta u Bajkalského jezera,
který zemřel před 24 000 lety a byl
v příbuzenském vztahu jak s moderními
Evropany, tak s původními Američany.
Uvádí se, že tato záhadná populace žila
na Sibiři a odtud se dostala do Ameriky.
Studie se nyní zaměřuje na to, jak se tato
populace ze západní Sibiře dostala do
Evropy. ¾
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Med
Než se med dostane na náš stůl, projde
celou řadou fyzikální procesů.
Vypařování
Květy rostlin lákají hmyz k opylení
sladkým nektarem. Používají rafinovaně
různé barvy květů, část nektaru nechají
odpařovat a lákají na vůni. Včely lezou do
květů, sbírají nektar a přitom roznášejí na
svých chlupatých tělíčkách pyl. Med vyrábějí včely nejen z nektaru, ale i z medovice, což je sladká šťáva, kterou vylučují
mšice a jím podobný hmyz. Na podzim
můžeme vidět včely sosat i na ovoci,
např. na spadaných hruškách.
Když včely uloží med do buněk
v plástu, obsahuje ještě moc vody. Přebytečná voda se z něj musí odpařit. Včely
mají v úle vynikající schopnost klimatizace. Odpařování nektaru regulují máváním křídly nad buňkami. Když dosáhne
med relativní vlhkosti přibližně 18 %,
včely buňku zavíčkují voskem a získají
tak „konzervu“ medu na zimu.
Podtlak a přetlak
Včela nasává šťávu tak, že v trávicím
ústrojí vytvoří podtlak. Když ji chce
dostat ven, vytvoří přetlak a med přes
dutinu ústní a sosák umisťuje do buněk
plástů, případně k dalšímu zpracování
do úst jiné včely.
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Osmóza
Trvanlivost medu způsobuje vysoký
obsah cukrů. Za významné antibakteriální i antivirotické účinky medu může
fyzikální jev osmóza (= difúze přes polopropustnou přepážku). Dostane-li se do
medu například buňka baktérie, okolní
přeslazené prostředí způsobí, že se voda
z buňky baktérie dere ven, baktérie se
vysuší a zahyne.
Moment síly, zvětšování tlaku
Když včelař sebere zavíčkované plásty
s medem, musí nejprve odvíčkovat. Používá se k tomu speciální vidlička s mnoha
hroty. Právě díky hrotu snadněji zapíchneme vidličku do voskových víček – všechen tlak se přenese do malinké plošky.
Pohybem vidličky směrem od plástu pak
víčka oddělujeme od zbytku plástu. Při
tomto ději se uplatňuje zvětšování síly
pomocí páky.
Setrvačnost, gravitace
Odvíčkované plásty vkládá včelař do
medometu, který je svými účinky podobný
pračce, když odstřeďuje prádlo. Plásty se
v medometu otáčejí poměrně velkou rychlostí. Rámečky s plástvemi jsou opřené
v otáčející se konstrukci napevno a med se
odstředivou silou pohybuje z plástů ven,
naráží na stěny medometu a díky gravitaci
odtéká na dno. Otvorem ve dnu medometu
pak vytéká do připravených nádob.

Vosk

Klimatizace

Včelí vosk se v minulosti velmi cenil.
Vyráběly se z něj svíčky, leštila se jím
dřevěná podlaha. Není bez zajímavosti si
uvědomit, že téměř každý z nás už včelí
vosk i „ochutnal“ – je jednou z lešticích
látek u oblíbených lentilek.

Pro vývoj svých larev potřebují včely
stálou teplotu. V chladných dnech musejí
vyrábět teplo tak, aby v okolí matky bylo
více než 30 °C. V parných letních dnech
musejí naopak větrat a chladit. Jak to
zvládají? Vždyť osamocená včela nevydrží ani příliš nízké, ani příliš vysoké teploty! Více včel pohromadě však zvládne
i pro včelího jedince věc nemožnou.

Stavba plástů
Včely mají na bocích zadečku voskové
žlázy, z nichž se uvolňují drobné šupinky vosku. Když včela vosk nevyužije,
odnáší ho ven z úlu, nebo šupinky dále
zpracovává. Hněte je a zvyšuje tak jejich
teplotu. Vosk se stává tvárnějším a včely
ho mohou použít ke stavbě.
Tavení plástů v páře
Jednou z metod, jakou včelař získává vosk
z plástů, je tavení v páře. Celé plásty
i s rámky se vloží do nádoby, do které se
žene pára o teplotě 100 °C. Působením
této teploty se vosk mění v kapalinu
a odtéká spodním otvorem v nádobě.
Oddělování nečistot od vosku aneb
využití Archimédova zákona
Vosk, který získáme, obsahuje poměrně
hodně nečistot. Vosk proto znovu dáme
do nádoby s vodou a vodní lázeň zahřejeme. Vosk taje, postupně se změní v kapalinu. A protože je lehčí než voda, plave
u hladiny. Nečistoty jsou naopak těžší
a klesají ke dnu. Některé lehčí nečistoty
mají menší hustotu než voda a při opě-
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Topení
Venku mrzne, až praští a stejně tak
i v prostorách úlu bez včel bývá často
teplota pod nulou. Včely přesto přežijí – umějí si totiž topit. Přitisknou se
k sobě a vytvoří „zimní chomáč“ přibližně tvaru koule, protože koule má při
daném objemu nejmenší povrch. A teplo
může unikat jen povrchem. Zahřívají se
jedna od druhé. Když krajní vychladnou,
přenechají své místo zahřátým a jdou se
ohřát blíže středu. Uprostřed chomáče
je včelí matka, která je v ideální tepelné
pohodě: její družina udržuje teplotu vyšší
než 20 °C. V lednu navíc matka začíná
klást vajíčka a včely popsaným postupem
zahřívají i plod.
Chlazení
Za parných letních dní můžeme před
úly vidět velké množství včel. Vypadá
to, jako kdyby úl měl „jazyk“ vycházející
z česna (vstupu do úlu). Co tam včely
dělají? Včelí plod nesnese příliš vysokou
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Fyzika zkoumá vlastnosti těles
a přírodních dějů. Včely jsou součástí
přírody. Nic nám tedy nebrání
zkoumat včely z hlediska fyziky
a fyziku z hlediska včel. Samozřejmě
nemůžeme vynechat něco z chemie,
přírodopisu a dalších věd.

5

Nesmáčivost vosku
Nesmáčivost vosku se využívá k ochraně
dřeva před vodou. Sadaři například
mazali rány po štěpování stromů včelím
voskem. Rána se pak rychleji hojila,
protože ji vosk chránil před deštěm
a zatékající vodou. Ze stejného důvodu
se voskem potírala podlaha i dřevěný
nábytek, i supermoderní leštěnky bývají
často na bázi přírodního vosku.

4

Jan Podpěra

1. Milióntina základní jednotky délky.
2. Základní jednotka termodynamické
teploty.
3. Jaký stav musíme ve svém těle vytvořit,
abychom se mohli napít brčkem?
4. Příjmení vědce, který jako první vysvětlil
následující jev. Vidíme-li ve slunečních
paprscích pohybovat se v naprostém
bezvětří (třeba v uzavřené skleněné
trubici) prach, můžeme jeho pohyb
vysvětlit jako důsledek srážek zrníček
prachu s atomy a molekulami vzduchu.
5. Nejmenší nenabitá částice látky;
lze z nich sestavit molekuly.
6. Pomocí následujících termínů uhodněte
fyzikální jev: brzdy, bruslení, chůze,
škrtání zápalek.
7. Zařízení sloužící například ke stabilizaci
velkých zaoceánských lodí. Může sloužit
i k uchovávání energie.

3

Včely
a fyzika

Vyluštěte a odpověď pošlete do konce
roku 2015 na: tretipol@volny.cz

2

Kapilární jevy a hoření svíček
Co hoří, když zapálíme svíčku? Knot,
nebo vosk? Knot by bez „paliva“ velmi
rychle shořel. Ve skutečnosti hoří hlavně
palivo, v našem případě vosk. Při zapálení knotu se začne měnit na kapalinu
a kapilární elevací začne knotem vzlínat.
Vysoká teplota způsobí jeho zapálení.

Soutěž

1

tovném chlazení zůstávají mezi voskem
a vodou. Po ochlazení se kapalný vosk
opět mění na pevný, který je již výrazně
čistší. Říkáme, že nám vznikl voskový koláč. Na jeho spodku jsou uchycené drobné
nečistoty, které stačí seškrábnout.

Jazyk úlu – včelí klimatizace v horkých dnech (foto autor)

teplotu a včely potřebují prostor kolem
plodu chladit. Dělají to podobně jako
chladnička. V chladničce se kapalina
odpařuje ve výparníku. Přitom odebírá
teplo z okolí, kde se uložené potraviny
ochlazují. Včely kromě nektaru, pylu
a propolisu nosí do úlu i vodu. A právě

vypařováním vody se úl ochlazuje. Rychlost odpařování včely regulují množstvím a rychlostí proudícího vzduchu,
který ženou do úlu svými křídly. Proto
onen „včelí jazyk“ před vchodem do úlu
– působí jako velký ventilátor a klimatizační jednotka. ¾

časopis TŘÍPÓL
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Model plošiny pro těžbu ropy.
Detail modelu dává představu
o velikosti objektu v porovnání
s vrtulníkem nebo objektem hotelu
pro naftaře (foto autor)

STAVANGER: Bílá evropská
metropole černého zlata
Břetislav Koč

Stavanger, město na pobřeží Severního moře 140 km jižně od Bergenu, je
zpravidla východiskem pro ty, kteří míří za jedním z přírodních unikátů země
fjordů, za skaliskem Preikestlolen čnícím 600 m nad hladinou fjordu.
Stavanger je však také městem, kterým protéká řeka ropy.
Stavanger = ropa
Černé zlato – ropa těžená v Severním
moři – teče Stavangerem skutečně proudem. Stejně jako zemní plyn a přeneseně
pak i miliardy za tyto strategické suroviny,
které dělají z Norska nejbohatší zemi
Evropy. Ukazatelem prosperity Stavangeru je prý množství jeřábů nad novostavbami jak v centru města u zálivu, tak
i na vyvýšenině nad dochovanou čtvrtí
historických dřevěných a oslnivě bílých
domků starého Stavangeru. Kdybych měl
o Stavangeru natočit film, střídal bych záběry na tuto část Stavangeru se záběry na
hnědočernou ropu, tekoucí z vrtu. Další
záběry by opět symbolizovaly kontrast –
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klasický přístavní dům starého Stavangeru se starobyle vyvedeným názvem
firmy „Johan Johnsen“ a se sortimentem
„koks – olje – gass“ (což je sice v norštině,
ale zcela srozumitelné). Nevím, kolik
koksu dnes potomci Johana Johnsena prodají, a zda vůbec vědí, co koks je, protože
v Norsku se většinou topí elektřinou.
Přístav – křižovatka nákladů
Ke Stavangeru patří pochopitelně
i přístav, který má svůj nově budovaný
terminál Risevika u obce Tananger, asi
16 kilometrů jihozápadně od centra
Stavangeru. I když je zjevně z větší části
ještě ve výstavbě, přesunul se sem již

provoz trajektů pendlujících po atraktivní
trase z Bergenu do Dánska. Větší část
přístavu však slouží nákladním lodím
a lodím flotily specializovaných plavidel,
obstarávajících stavbu a provoz podmořských plynovodů, ropovodů i lodí k pokládání kabelů vysokého napětí z obřích
cívek. Jen očekávané tankery tu vyhlížím
marně, i když při plavbě Severním mořem
jich oběma směry míjíme desítky. Ropný
terminál totiž leží asi 30 km severně
za Stavangerem. Ve fjordu přímo před
Stavangerem jsou ale zakotveny vrtné
plošiny, ať už nově stavěné, které budou
dovlečeny na místa vrtů, nebo opravované a rekonstruované. ´
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Muzeum těžby ropy
Dalším znamením toho, že Stavanger je
pozemskou základnou norského ropného
průmyslu a těžby ropy, je i specializované muzeum Petrorama – Norwegian
Petroleum Museum. Je výjimečné už svou
vnější podobou. Část expozice je umístěna v ryze industriálních pavilonech připomínajících nádrže ropných terminálů,
nechybí ani pavilon v podobě vrtné věže,
to vše na plošině kotvené na pylonech ve
vodě fjordu. Museum připomíná význam
ropy pro lidstvo, historii hledání ropy
v Severním moři i techniku a náročnost
její těžby.
Neuvěřitelnou informaci přináší hned
úvod expozice: výskyt pramenů ropy
předpověděl ve svém spisu Norges Naturlige History vydaném roku 1752 theolog
a vědec Erich Pontoppidan. Skutečná
historie těžby ropy v Severním moři však
začíná o 210 let později, kdy tehdy málo
známá společnost Philips Petroleum
Company požádala v prosinci roku 1962
norskou vládu o exkluzivní licenci
k prospekci ropy v norských vodách šelfu
Severního moře. První ropa vytryskla
z vrtu asi 160 km jižně od Stavangeru
19. června 1966. Koncem roku 1969 bylo
jasné, že bylo nalezeno největší evropské
ložisko ropy.

Z dramatických dějin těžby
Již samotný průzkum ukázal, že Severní moře nevydá své zásoby černého
zlata snadno. V letech 1968–1976 si
práce vyžádaly při sedmi haváriích
vrtných zařízení devět životů. V letech
1973–1978 nepřežilo 34 lidí havárie vrtulníků, dopravujících střídající
směny na průzkumné i těžební plošiny
v Severním moři. Do roku 1979 si práce
související s hledáním a těžbou ropy
vyžádaly celkem 82 obětí na životech.
A 27. března 1980 se tato černá statistika
boje o černé zlato jedinou havárií více
než zdvojnásobila. Toho dne vyslala
v 18.29 h ropná plošina Alexander Kielland svou poslední depeši: „Mayday, Mayday, Alexander Kielland…“. O 24 minut
později se plošina v rozbouřeném moři
potopila. Přibylo 123 obětí, 89 lidí bylo
zachráněno. I tato havárie má v muzeu
své místo, u něhož návštěvníci postávají mlčky – je jím kus ocelového torza
jednoho z pilířů, na nichž byla plošina
postavena. Několik centimetrů silný
ocelový plát je nepředstavitelnou silou
přírodních živlů zmačkán jako papír.
Zájem návštěvníků poutají – pokud
se do objektů muzea vešla – i autentická
zařízení a nářadí používaná při těžbě.
Najdou zde například provozní patinou

poznamenanou kabinu s ovládáním
těžní věže, instalace se vznášejícími
se potápěči při práci na mořském dně
kolem malého batyskafu, nebo záchranný síťový skluz, který si může
každý vyzkoušet. Dalšími exponáty jsou
modely plošin pro těžbu ropy. O jejich
opravdové velikosti si návštěvník může
udělat přibližnou představu porovnáním
s vrtulníkem na modelu heliportu nebo
s šestipatrovým hotelovým blokem pro
ubytování dvou až tří stovek naftařů.
Příchozí zaujmou i exponáty před muzeem. Unikátní je díl konstrukce mostu,
který propojoval dvě sousedící plošiny,
jednu v norském a druhou v britském
sektoru. V tunelu je vyznačena „státní
hranice“ mezi dvěma zeměmi. Jediná,
i když na první pohled geograficky
nemožná hranice, kterou ale bylo možné
z Norska do Velké Británie přejít pěšky
suchou nohou.
Norové dobře vědí, že za jejich
bohatstvím je omezená zásoba velmi
kvalitní ropy v jejich sektoru Severního
moře i drsné až kruté podmínky její
těžby. Energeticky bohatá země se svým
zdrojem neplýtvá. Benzin je tu nejdražší
v Evropě. ¾

časopis TŘÍPÓL
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Reprodukce ilustrace z knihy „Přetvoření
naší planety“ (Michail Iljin, české vydání
Svět sovětů 1953)

Reprodukce „větrné elektrárny
budoucnosti“ z knihy Pavla Beneše
„Technika překonává prostor a čas“
(Mladá fronta 1955)

Model větrného motoru podle nákresu Leonarda da Vinci

Větrné elektrárny:
Představy a skutečnost
Břetislav Koč

Každý obor lidské činnosti má své
vizionáře, vynálezce, objevitele
i snílky, Stačí připomenout jména
jako Archimédes, Leonardo da Vinci,
Bill Gates, Steeve Jobs… Jsou ale
i neodbytní vynálezci snad už stovek
principů perpetua mobile, a také pozapomenutí všeoboroví géniové, nad
nimiž nepochybně ční Jára Cimrman.
Oni a jim podobní se ve svých vizích
a projektech nevyhýbali ani větrným
elektrárnám.
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Už v prvních desetiletích 20. století se
uvažovalo o budoucích možnostech
a podobách větrných elektráren. Dobové
představy tehdejších prognostiků a jejich
kreslířů byly většinou „poněkud“ odlišné
od toho, jak později vývoj vypadal. Dokumentuje to i několik vybraných příkladů
kreseb větrných elektráren budoucnosti
nalezených v dnes už historických publikacích.
Leonardo da Vinci (1452–1519)
opravdu nakreslil fyzikálně i technicky
přijatelný větrný motor a možná sestrojil
i jeho model. Tehdy ovšem bez vidiny
použití pro větrnou elektrárnu, ale jen
k přímému využití pro mechanickou práci.

Novodobé větrné kolo
Reprodukce kresby z knihy Pavla Beneše
„Technika překonává prostor a čas“ (Mladá
fronta 1955) představuje podle popisku
„novodobé větrné kolo elektrárny“.
Konstrukce zjevně vychází z podoby
rotorů větrných čerpadel a průměrem
snad jen dvakrát převyšuje podobný rotor
větrné elektrárny Američana Ch. F. Brushe
z roku 1889. Inovovaná byla pouze
regulace natáčení – místo pasivního
směrového kormidla byl rotor elektrárny
vybaven aktivním automatickým natáčením pomocí dvojice šestilistých rotorů
s osou kolmou na osu hlavního rotoru;
tohoto principu používaly větrné mlýny
v západní Evropě již o desítky let dříve.
O velikosti zařízení svědčí postavičky
na ochozu pod větrným kolem nebo na
lávce k lopatkám automatického natáčení
rotoru proti větru. Reálně se však tato
vidina s mnohalistovým větrným kolem
u větrných elektráren příliš neuplatnila. ´
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Vrtulové stíhačky
Zajímavou představu o podobě budoucích
větrných elektráren ztvárnili v knize „Přetvoření naší planety“ sovětského autora
Michaila Iljina autoři ilustrací českého
vydání z roku 1953, Václav Bláha a František Říha. Jejich větrné elektrárny mají
podobu klasických vrtulových stíhaček
z 2. světové války posazených na příhradové konstrukce stožárů v podobě věží
radiových vysílačů. Jak jednoduché – stačilo stíhačkám odstranit křídla, spalovací
motor nahradit elektrickým generátorem,
to vše v duchu ideje o překovávání mečů
v pluhy. Úděs budí propojení jednotlivých
stožárů vodorovným příhradovým nosníkem a zavěšené šikmé schody (!) vedoucí
ze země ke gondolám. Propojení stožárů
vodorovným nosníkem by celou vyobrazenou skupinu elektráren rozkývalo
a destabilizovalo, a stoupat v této situace
ke gondolám po vyobrazených schodech?
Podle ilustrace z knihy o větrných elektrárnách vydané v Moskvě roku 1948 však
větrná elektrárna na Krymu měla přístup
ke gondole právě po takovém schodišti.
Vize J. A. Bati
Technicky nejrealističtější představu
o větrných elektrárnách budoucnosti
projevil B. Štefan, ilustrátor knihy J. A.
Bati „Budujeme stát pro 40 milionů lidí“,
vydané ve Zlíně nakladatelstvím „Tisk“
k 1. máji 1937. Jeho větrná elektrárna
má čtyřlistý rotor. Gondola je uložena
na příhradové konstrukci kombinované
v horní části s pravděpodobně ocelovým
tubusem. Porovnáním s odhadovanou
výškou budovy, která je na kresbě přece
jen poněkud nezvykle umístěna přímo
v rozkročení konstrukce příhradové části
stožáru, lze výšku stožáru odhadnout na
50 až 60 metrů a průměr rotoru také asi
60 metrů. To už poměrně odpovídá větrným elektrárnám z roku 1990, tedy 50 let
po vyobrazení v knize J. A. Bati.
Větrník vysoký jako Eiffelka
Projekt, zcela se vymykající technickým
možnostem nejen doby svého vzniku,
ale i možnostem současným, navrhl
Hermann Honnef (Německo, 1934).
Vycházel ze svého již dříve patentovaného systému dvou a více rotorů na
jednom věžovém stožáru. Ve své vizi
to však „poněkud“ přehnal. Vizualizace
tohoto monstra se přesto na pohlednicích rozletěla do světa, dokonce i se

Kresba větrné elektrárny CAGI D-30,
Krym, před r. 1942, 100 kW (z knihy E. M.
Fatějeva „Vetrodvigateli i vetroustanovki“,
Moskva 1948)

Ilustrace z knihy J. A. Bati „Budujeme stát
pro 40 milionů lidí“ (nakladatelství „Tisk“
Zlín, vydání k 1. máji 1937)

základními technickými údaji. Gigantická
větrná elektrárna měla být instalována
na příhradové ocelové věži vysoké asi
550 m, což je téměř dvojnásobek výšky
Eiffelovy věže. Na 150 m vysokém horním dílu konstrukce měly být namontovány tři rotory větrných elektráren, každý
o průměru 120 metrů. Informace na rubu
pohlednice uvádí výkon zařízení 75 MW;
pokud by to byl celkový výkon tří rotorů,
je tento údaj vzhledem k jejich průměru
a větrným poměrům ve výšce 500 m nad
zemí tím nejreálnějším předpokladem.
Současné největší větrné elektrárny dosahují s průměrem rotoru 126 m výkonu
7,5 MW při rychlosti větru nad 12 m/s.
Každý generátor měl mít dva protiběžné
šestilisté rotory, z nichž jeden poháněl
rotor a druhý stator generátoru, což mělo
bez převodovky zvýšit jejich relativní
vzájemnou rychlost. Každá ze tří instalovaných jednotek by musela mít hmotnost
minimálně 200 tun…

Vidina obří větrné elektrárny H. Honnefa
(pohlednice, Berlín, asi 1936)

Z pohlednice je také patrné, že celá špice
se třemi elektrárnami měla být sklopná
do vodorovné polohy. A v „přízemí“
celého monstra měl být 7 až 15patrový
objekt. Protože projekt situoval celé zařízení do Berlína, tak asi šlo o říšské ministerstvo energetiky. Třetí říše proslula
mnoha šílenými vidinami, tahle je však
asi jedna z nejpozoruhodnějších. Existuje
přitom i vizualizace totožné konstrukce
s pěti rotory. ¾
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Revoluční miniaturní reluktační
elektromotor ručních vysavačů Dyson

Pračku Samsung WW 9000 lze ovládat
dotykovým displejem, tabletem, nebo
smartphonem

Patentované vyprazdňování prachu
z vysavačů

Vinotéka Haier s Peltiérovým článkem
místo kompresoru (je vyznačen červeně)

Překvapivé inovace domácích spotřebičů
Jan Tůma / foto autor

Trendy, kterými se budou ubírat domácnosti zítřka, představí ve dnech
4. až 9. září spolu s pokroky v mobilních telekomunikacích, počítačích
a televizorech berlínský veletrh IFA 2015. Stále „inteligentnější“
a energeticky úspornější pračky, myčky, chladničky, trouby a varné desky,
robotické vysavače i další domácí pomocníci ovládaní dotykem, chytrými
telefony nebo dokonce i virtuálně, se již s předstihem představili na
tiskové konferenci Messe-Berlin uspořádané na Maltě.

Zásadní průlom do vývoje domácí techniky naznačují pračky s automatickými
dávkovači chemie a bezřemínkovým elektropohonem, sušičky prádla vybavené
tepelnými čerpadly, vysavače a akumulátorové přístroje s miniaturními reluktančními elektromotorky. Překvapují i moderní chladničky bez kompresoru, který
nahrazuje destička na bázi Peltiérova
jevu. A také virtuální obsluha kuchyňské
techniky bez tlačítek a knoflíků…

Pračka Miele s tekutou „chemií“
v náplních TwinDOS
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Nové trendy ve vývoji praček
a sušiček prádla
Díky inteligentní senzorové automatice,
vylepšeným bubnům s přímým pohonem,
perforaci, vytvářející na jejich stěnách
až tisíc mikropolštářků šetřících prádlo,
a 3D sprchování včetně vhánění bublin
„EccoBubble“, se podařilo snížit spotřebu
elektřiny na prací cyklus na hranici 1 kWh,
a spotřebu vody na 40 litrů.

Na snížení spotřeby energie a „ztišení“
chodu se u nastupující série praček a
sušiček Siemens podílejí asynchronní
frekvenčně řízené motory iQdrive, zbavené problémů s obrušováním uhlíků.
Dávkování chemie optimalizují systémy
TwinDos, iDos, Auto-Dispens, ProDose
aj. Aquasenzory regulují odpouštění
odpadní vody a umožňují do nedávna
nemožné, jako např. vyprat a naimpregnovat outdoorové oblečení.
Další zjednodušení obsluhy a úsporu
času na vyprání dokumentoval na tiskové
konferenci čínský výrobce Hairer se svou
pračkou Dual-Drum vybavenou dvěma
synchronně, a podle potřeby i samostatně pracujícími bubny. Horním pro 3 kg
bílého a jemného prádla, dolním pro 7 kg
ložního a barevného prádla. Poprvé na
světě se zde programování usnadňuje na
dotykovém inteligentním displeji tahem
prstů jako u smartphonů, takže se pračka
obejde bez obvyklých tlačítkových nebo
knoflíkových voličů.
Sušičky Siemens zrychlily sušení na
pouhých 17 minut na vložený kilogram
prádla a kromě tepelných čerpadel jsou
vybavovány bezúdržbovými samočistícími
kondenzátory. Díky sdruženým senzorům
vlhkosti prádla dokáží vysušit prádlo
podle potřeby uživatele tak, že se dá
ukládat do skříně bez žehlení. ´

Plné texty článků s dalšími obrázky najdete na www.tretipol.cz

Inovace chladniček
Zatímco Samsung, Liebherr a LG-Electronic se rozhodly urychlit přístup k potravinám systémem zdvojených dvířek „Door
in Door“ a snížily tím ztráty chladu, Haier
na Maltě představil zcela nové řešení
vracející se k mrazničkovým zásuvkám.
Vystavený čtyřdvéřový prototyp ukládá
potraviny do teleskopicky lehce výsuvných zásuvek. V každé z nich lze ale
nastavit požadovanou teplotu v rozmezí
od +5 °C do −20 °C. Systém MultiAirflow
udržuje nastavené teploty prakticky bez
výkyvů i při delším otevření dveří. Vlnovitý profil dna zásuvek zamezuje kontaktu
potravin s kondenzovanou vodou. Zásuvky „MyZone“ umožňují zvolit tři různé
funkce: „chiller“ s 0 °C pro maso a ryby,
„Defrost“ pro udržení a natavení hluboko
zmražených potravin, a „QuickCool“ pro
rychlé ochlazení nápojů.
V technicky „revoluční“ vystavené
vinotéce použil Haier v roli chladicího
agregátu místo elektromotorem poháněného kompresoru, jehož vibrace nepříjemně ovlivňují kvalitu uloženého vína, ke
chlazení na boku skříně destičku s Peltiérovým článkem o příkonu pouhých 50 W.
Vysavače Dyson s pásovým pojezdem a
revolučními elektromotory i akumulátory
Po ventilátoru bez lopatek, který na Maltě
představil neúnavný konstruktér James
Dyson ve vylepšeném provedení V-6, přináší tato britská značka do bezsáčkových
podlahových i ručních akumulátorových
vysavačů principiálně zásadní novinky.
Nová generace vysavačů Dyson disponuje

Promítaná ovládací virtuální lišta VUX
z vývoje Grundiga

mikroprocesorem řízenými tzv. reluktančními elektromotory bez měděného vinutí,
které díky rychlým snímačům vzájemné
polohy rotoru a statoru dosahují neuvěřitelných 110 000 ot./min. To umožňuje
významné zmenšení sacího agregátu.
Ruční vysavače budou disponovat
revolučními lithium-ionovými akumulátory „Sakti3“ s tuhým elektrolytem a při
stejné hmotnosti prakticky dvojnásobnou
kapacitou. Jako novinka se prakticky představil i podlahový bezsáčkový vysavač
DC52 s typickým Dysonovým kulovým
podvozkem, a univerzální tyčový akumulátorový vysavač Dyson V-6, který vystačí
s miniaturním reluktančním elektromotorem o výkonu 45 W. Výkon však lze
krátkodobě zvýšit až na 100 W. Dvacetiminutové nabíjení baterie přitom vystačí
na třiapůlhodinový provoz.
Trumfem Dysona byly také robotické
vysavače „360 Eye“, které pojezdová kola
nahradily přesně řízenými miniaturními
pásovými podvozky; ty bez problémů
překonají práh dveří, volně ležící přívodní
kabel nebo třeba okraje tlustých koberců.
Orientují se do kruhu otočnou kamerou
(30 snímků/s) a překážkám se vyhýbají
s milimetrovou přesností.

Grundig představil virtuální
optické ovládání kuchyně
Na příkladu kuchyňského koutu s varnou
deskou, digestoří a vestavěnou myčkou,
představil revoluční virtuální rozhraní
VUX (Virtual User eXperience) s projekcí
dotykových ovladačů na varnou desku
nebo stůl, do něhož je vestavěna. Digitální systém propojující projektor a videokameru, umístěné např. na digestoři nad
stolem, sleduje postavení nádob na varné
desce a umožňuje nastavení teploty
a kontrolu zón pohybem prstů na promítaných lištách, stupnicích a ploškách.
Systém kromě kontroly vaření stejným
způsobem umožňuje i ovládání myčky
nádobí a v budoucnu i dalších spotřebičů
v jejím okruhu.
Trh s tzv. malou domácí technikou
má letos vzrůst o 4 procenta
Nepůjde jen o kuchyňské roboty, mixéry,
žehličky a kávovary, ale také o mobilní
myčky oken, čističe bazénů, masážní
automaty, dávkovače jídla pro krmení
domácích miláčků a možná i o samočinně
navigované dróny pro dodávku pošty
a nákupů z internetových obchodů. ¾

časopis TŘÍPÓL

2/2015

13

Rozmítací pila dělí prizmata na fošny,
hranoly či prkna požadovaných rozměrů

Nejdůležitější pracoviště – tady se
rozhoduje o kvalitě kusu, který bude
poslán na další zpracování

Na pile to voní
Marie Dufková / foto autorka

Dřevo je a bude snad nejdůležitějším materiálem, který člověk využívá.
Má vlastnosti, které zatím žádný umělý materiál nemůže plně nahradit.
Dává nám jej sama příroda, provází nás doslova od kolébky celý život.
Podstatná část světové populace je na něm závislá jako na zdroji energie
a stavebního materiálu. Na příkladu „školní“ pily v Kostelci nad Černými
lesy se podíváme na postup a technologie dnes užívané k základnímu
zpracování dřeva.
Lesnictví se u nás původně vyučovalo na
ČVUT. V roce 1935 přidělila československá vláda část bývalého lichtenštejnského
majetku v Kostelci nad Černými lesy
na východ od Prahy – 4 600 ha lesa se
zámkem, rybníky a budovami – pro výuku
studentů oboru lesního inženýrství. Dnes
patří České zemědělské univerzitě. Kromě
vzorové činnosti běžné v lesním hospodářství je jeho hlavním posláním praktická výuka posluchačů Fakulty lesnické
a dřevařské a Fakulty životního prostředí,
provozní a poloprovozní pokusy, zakládání demonstračních ploch pro potřebu
výuky a od 80. let je jeho součástí také
pila pro zpracování dřeva vypěstovaného
ve školních lesích. Středisko dřevařské
výroby ve Smrčinách má velmi moderní
výrobní technologii.
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Poslední cesta pokácených velikánů
Obrovské tahače s návěsy přivážejí na
pilu až 20 m dlouhé odvětvené kmeny.
Z 80 % se zde zpracovává smrk, z 20 %
borovice, doplňkově další dřeviny – modřín, buk aj. Tenké sukovaté kmeny se dříve
zpracovávaly na celulózu, po zániku většiny papíren u nás nyní na dřevotřískové
desky. První a druhá jakost dřeva je na
truhlářské použití (55–56 % přivezeného
dřeva). Zbytek se zpracovává na další
produkty, většinou na čím dále žádanější
palivové dřevo.

Z pilnice vypadávají roztříděné výrobky

Plné texty článků s dalšími obrázky najdete na www.tretipol.cz

Člověk je důležitější než technika
Kmeny po složení z auta najíždějí na pás,
kde nejprve projdou čidlem, které změří
jejich tloušťku. Nejdůležitějším vyhodnocovacím zařízením je ale člověk – rozhoduje o kvalitě materiálu, který postupuje
do dalšího zpracování. Vybere rovné
zdravé úseky dlouhé 8 m až 16 m a dá
pokyn automatické řetězové pile, aby je

Katrem projíždí kmen z jehož středu se vyřezávají prizmata

na správném místě oddělila. Vznikne tzv.
pilařská kulatina, která jde do odkorňovacího zařízení. Soustava zubatých čelistí
z celého kmene odstraní kůru. To je velmi
důležitý krok, protože tím, jak se kmeny
vláčely v lese po zemi, zadřelo se do kůry
mnoho hlíny, písku a dalších nečistot,
které by ničily pily. Podávací mechanizmy
přesunou kmeny do pilnice. Zde pracuje
několik obrovských pil poháněných elektřinou. První v pořadí je katr – obrovská
rámová pila, která z kmenů vyřezává po
délce zpravidla 4 obrovské obdélníky, tzv.
prizmata. I zde je nejdůležitější člověk,
který natáčí kmen před pilou tak, aby
se vyřízla nejjakostnější část. Prizmata
postupují dále podle toho, jaké zboží se
zrovna připravuje – rozmítací pila je rozdělí na fošny nebo hranoly, omítací pila
udělá hrany. Zajímavé je, že pro truhlářské použití se prkna neomítají a ponechá
se na uvážení mistra řemeslníka, aby si
na nábytek vybral a vyřízl nejvhodnější
kusy sám.
Nic nepřijde nazmar
Piliny od všech strojů se odsávají. V odlučovacím zařízení typu cyklón se oddělí od
jemného prachu a využívají se v provozu
jako palivo pro vytápění sušárny dřeva.
Kůra sloupaná z kmenů se prodá zahrádkářům jako žádaný mulčovací a okrasný
materiál. Bílá štěpka bez příměsí jde do
celulózek. Konce kmenů, křivé, porušené
a naštípnuté kusy se zpracují na palivové
dřevo. Pokud se s dřevem přivezou i nějaké větve, štěpkovač z nich udělá hnojivo
pro lesní školku.

Sušení za mokra
Z pilnice padají prkna, hranoly, fošny
a další řezivo dlouhé 2,5 m, 3 m, 4 m, 5 m
až 6 m. Jednotlivé druhy se skládají na
palety podle přání zákazníka. Dříve se
čerstvé dřevo z pily nechávalo vyschnout
na vzduchu přirozenou cestou. V dnešní
uspěchané době se sušení urychluje
v kryté sušárně. Prostor s dřevem se
zaplní horkou párou, která se postupně
odebírá, až se dosáhne požadovaného
homogenního vysušení. V létě trvá proces
5 dnů až 6 dnů, v zimě 10 dnů až 12 dnů.
Kvalita nástrojů
Katr – rámová pila – vydrží ostrá půl
směny až jednu směnu, pak se musí
brousit. Nemá mezi zuby rozvor, jak jsme
zvyklí z domácích ručních pil, ale na špičkách zubů má tzv. stelit, tj. tvrdokov. Kotoučové pily rozmítací a omítací mají zuby
ze slinutých karbidů wolframu, chromu
a kobaltu. Pečovat o nástroje a zařízení
se vyplatí – jedna kotoučová pila stojí
5 000 Kč. Doplňkovými stroji na pile jsou
obří hydraulické štípačky na přípravu
palivového dřeva. Paleta palivového buku
se prodává za 1 800 Kč, palivového smrku
za 1 200 Kč.
Pila lesního závodu fakulty lesnické
a dřevařské ČZU zpracovává dřevo nejen
z vlastních lesů, ale i na zakázku z dalších
zdrojů. Ročně tu připraví až 40 000 m3
jakostního řeziva. Z technického hlediska
jsou zde velmi zajímavé stroje. Ale úplně
nejlepší je, jak tu v celém areálu dřevo
nádherně voní… ¾
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Stéla z hlazeného čediče byla nalezena
v roce 1902 G. Jécquierem v městě Súsy
(dnes v Iránu), kam byla odvlečena
z Babylónu jako válečná kořist. Stéla je
vysoká 2,25 m, dolní obvod měří 1,90 m
a horní 1,65 m. Reliéf na vrcholu čelní
stěny je vysoký 65 cm a vytesané postavy
znázorňují krále Chammurapiho přijímajícího
zákon z rukou „pána bohů“ Marduka. Text je
zapsán klínopisným písmem v akkadském
jazyce (mrtvý nejstarší semitský jazyk).
V současnosti je stéla se zákony uložena
v pařížském museu Louvre
(foto Shutterstock)
Pupek Země. Druhý nejhlubší povrchový
důl na světě v ruském Jakutsku
(foto Shutterstock)

Příklady odměn a trestů
Část Chammurapiho stély s textem
zákoníku (foto Shutterstock)

¡¡ Avílové (privilegovaná a nejbohatší
vrstva, přestupky vůči nim se řešily
formou odvety);

Chammurapiho zákoník
o lékařském právu
Bohumil Tesařík

První zákony o odměňování lékařů
i o jejich postihování za chybné
zákroky jsou staré téměř 4 000 let.
Celý Chammurapiho kodex (pochází
přibližně z roku 1686 př. n. l., uvádí
se též 1800 př. n. l.) navazuje na
starší sumerské zákoníky a objevuje
se v něm dodnes zachovaná zásada
rovnocenné odplaty („oko za oko,
zub za zub“). Je však méně humánní
(nechybí výčet trestů od bičování,
utnutí částí těla, upálení a nabodnutí
na kůl), je zde více zdůrazněna
společenská nerovnost a větší
důraz je kladen na represi než na
výchovnou funkci. Výše lékařských
odměn kolísala podle platebních
možností a sociálního postavení
pacientů.
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Zákoník rozděloval obyvatelstvo
do tří skupin:

¡¡ Muškéni (neprivilegované svobodné
obyvatelstvo, přestupky vůči nim se
řešily formou pokuty);

Lidskou populaci od dávných dob pronásledovala celá řada nemocí, se kterými se
setkáváme dodnes – od artrózy po zubní
kaz, od nádorů po infekce. Onemocnění se
považovalo za zásah zlých démonů nebo
bloudících duchů zemřelých, kteří nemocného uchvátili a vstoupili do jeho těla,
takže byl „posedlý“. Příčinou nemoci bylo
také kruté kouzlo či hněv bohů, trestajících lidi za kultovní provinění (hříchy) a za
porušení kázně (tabu). Léčebné postupy
nebyly v rozporu s náboženskými obřady.
Nemoc se nejprve „léčila“ zaříkáváním
(zaklínáním), které mělo zlou nadpřirozenou sílu spoutat a vyhnat z lidského těla.
Na léčbě nemocných se podíleli současně
lékař i zaříkávač, v některých případech
byl navíc pozván také věštec. Babylonští
lékaři používali především přírodní látky
(léčivé byliny, minerály i exkrementy zvířat), kterými napouštěli obvazy, obklady
a náplasti. K dispozici měli také příručku
zapsanou na 40 hliněných tabulkách.
Tato nejstarší diagnostická příručka byla
souhrnem všech dosavadních poznatků
a zkušeností a sestavil ji neznámý babylonský kněz.

První zákony
upravující postavení lékařů
Chammurapiho zákoník (nebo kodex
krále Chammurapiho) obsahuje prolog, epilog a celkem 282 „paragrafů“
– zákonů založených na principu msty,
nikoliv spravedlnosti, řešících právní
otázky okolo rodiny, soukromého vlastnictví a majetku obecně, obchodu, cen
a mezd, půjček a jejich splácení, násilných zločinů, postavení různých společenských vrstev a některých dalších
záležitostí. Nepřímo zde zaznívá zásada,
že neznalost zákona neomlouvá. Soudy
v Babylóně již nadále nemohly v rozsudcích rozhodovat podle své vlastní vůle
a musely se řídit kodifikovaným právem,
zároveň nikdo jiný nemohl svévolně
právo ignorovat.
Poprvé v historii obsahuje zvláštní
předpisy, které upravovaly odměňování
chirurgů a lékařů za jejich výkony, na
druhé straně však rovněž vyhlašuje
tresty za chybnou léčbu a nepovedené
zákroky, stejně jako odškodnění obětí
profesní nedbalosti.
´

Plné texty článků s dalšími obrázky najdete na www.tretipol.cz

¡¡ Otroci (nesvobodné obyvatelstvo,
přestupky vůči nim se řešily formou
pokuty placené jejich pánovi).
Neschopní lékaři byli postihováni za
chybné zákroky tvrdými sankcemi, v některých případech jim hrozilo dokonce
i useknutí ruky. Za úspěšnou operaci byli
lékaři naopak ze zákona odměňováni
a výše jejich honoráře odpovídala majetkovým poměrům a významnosti pacienta.
Odměny byly vypláceny v šekelech, které
byly všeobecným platidlem (jeden šekel
představoval 8 až 16 g stříbra v kouscích
různých tvarů). Rizika lékařského povolání
upravovaly paragrafy 215–218: „Jestliže
lékař provedl na plnoprávném občanovi bronzovým nožem složitou operaci
a občana vyléčil, nebo bronzovým nožem
otevřel nádor na obočí a vyléčil tak oko
občana, dostane 10 šekelů stříbra. Jestliže
tak vyléčil muškéna, dostane pět šekelů
stříbra. Jestliže vyléčil otroka, zaplatí pán
otroka lékaři dva šekely stříbra. Jestliže
lékař provedl na svobodném občanovi
složitou operaci bronzovým nožem a způsobil smrt občana, nebo otevřel nožem
nádor na obočí a zničil přitom oko ob-

čana, useknou mu ruku. Jestliže lékař
provedl na otroku těžkou operaci a zavinil
jeho smrt, nahradí otroka za otroka“.
Postihy za neúspěšné zákroky provedené
na občanech ze střední sociální vrstvy
a u otroků byly méně drastické. Prozatím
se však v žádných klínopisných textech
ze starobabylonské doby nepodařilo
dokázat, zda lékaři museli skutečně za
profesní chyby a omyly platit poměrně
vysoké náhrady či dokonce podstoupit
tresty neúměrně přísné. Lékařské „paragrafy“ v Chammurapiho zákoníku se týkaly výlučně chirurgických zákroků, proto
se v nich nesetkáváme se součinností
kněží-zaříkávačů při operacích – byla by
příliš viditelně zbytečná a neúčinná.
Kdo byl Chammurapi
aneb „král čtyř světových stran“
Chammurapi (též Chammurabi či Hammurabi) je jméno amorejského původu a znamená „(bůh) Chammu uzdravuje“. Jeho
nositel byl šestý a nejvýznamnější král
starobabylonské říše ze Sumu-abumovyamoritské dynastie. Vládl od roku 1792 až
do své smrti roku 1750 př. n. l.
Proslavil se jako schopný válečník,
diplomat, vynikající vojenský stratég,
znalec lidí a hlavně organizátor. Za jeho
42leté panování se starobabylonská říše
obrovsky rozrostla a vzkvétala. Aby bylo
možné takový státní útvar spravovat,
nově organizoval státní správu, nechal
vytvořit byrokratický aparát s kvalifikovanými úředníky a přidělil jednotlivé
územní části pod vládu místodržících.
Ti se starali o budování soustavy zavlažovacích kanálů, o polnosti, o výstavbu
komunikací a o právní záležitosti.
Hlavním městem říše se stal Babylon na
levém břehu řeky Eufrat, který se stal
křižovatkou cest karavan, které zajišťovaly obchod mezi Indií a středomořskými
přístavy. Po Chammurapiho smrti říše
rychle slábla, až podlehla převaze maloasijských Chetitů. ¾

Pupek Země
Václav Vaněk

U východosibiřského města Mirnyj
leží druhý nejhlubší povrchový důl
na světě – důl Mir. Po dobu 54 let
se zde těžily diamanty.
V době špičkové těžby v 60. letech
20. století důl každoročně vydal až
10 milionů karátů diamantů (2 tuny).
Důl byl založen v roce 1957 poté, kdy
zde geologové objevili stopy kimberlitu. Jde o minerál, o němž se vědělo,
že někdy obsahuje diamanty. Brzy po
zahájení těžby vyrostlo i město Mirnyj.
Důl, který je dnes uzavřen, kdysi
zaměstnával 3 600 osob. Je hluboký
525 m a široký 1 200 m. (Nejhlubším
povrchovým dolem na světě je měděný
důl Bingham Canyon ve státě Utah
hluboký 1 000 m a široký 4 000 m.)
Důl Mir dostal přezdívku „Pupek Země“.
Vzdušný prostor nad dolem je nyní uzavřen, a to po neověřených zprávách, že
se zde helikoptéry propadaly až na jeho
dno. Má se za to, že k tomu skutečně
mohlo docházet, protože důl je tak rozsáhlý, že jeho tvar a rozdíly povrchové
teploty mohou vytvářet neobvyklá
proudění vzduchu.
Největší diamant zde byl nalezen
v roce 1980 a vážil 342,5 karátu (68,5 g).
Byl pojmenován na počest nadcházejícího sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu „26. Kongres KSSS“. ¾
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Kolonie Penicillium notatum v Petriho
miskách (foto Shutterstock)

Pomník Alexandru Flemingovi v Madridu
(foto Shutterstock)

Život plný náhod objevitele
penicilinu Alexandera Fleminga
Bohumil Tesařík

Objevitel penicilinu Alexander Sir Fleming se před 70 lety dočkal jen třetiny Nobelovy ceny
za lékařství a fyziologii. Jeho život byl plný vědecké intuice, skromnosti i osudových náhod,
bez kterých by se asi nikdy nestal slavným. Mezi lidmi v Británii se již po řadu generací vypráví
pohádkový příběh o chudém chlapci jménem Alex aneb jak vše dobré se nám vrací zpátky.
Fleming byl chudý skotský rolník. Jednou uslyšel volání o pomoc z nedaleké
bažiny. Tam našel vyděšeného kluka
po pás v černém bahně, jak křičí a snaží
se dostat ven. Rolník osvobodil mladíka
a zachránil ho tak před pomalou a úděsnou smrtí. Další den se u jeho domu
zastavil luxusní povoz. Vystoupil z něho
elegantně oblečený šlechtic a představil
se jako chlapcův otec. „Zachránil jste
život mému synovi.“ V té chvíli se ve
dveřích objevil rolníkův syn. “Udělám
vám nabídku. Dovolte, abych mu poskytl
stejnou úroveň vzdělání, jaké se dostane
i mému synovi. Pokud je mladík aspoň
trochu po otci, určitě z něho vyroste muž,
na kterého budeme oba pyšní.“ A tak se
stalo. Syn rolníka Fleminga chodil do
nejlepších škol a po čase promoval na Lékařské fakultě St. Mary’s Hospital Medical
School v Londýně a posléze dosáhnul
světového věhlasu jako vynálezce penicilinu Sir Alexander Fleming. Po letech, syn
téhož šlechtice, který byl vytažen z mo-

18

čálu, dostal zápal plic. Co mu zachránilo
život tentokrát? Penicilin. Ten šlechtic se
jmenoval Lord Randolph Churchill. A jeho
syn? Sir Winston Churchill.
Krásný, ale vymyšlený příběh,
realita byla jiná
Bakteriolog Sir Alexandr Fleming se
narodil v početné rodině rolníka v malé
skotské osadě Lochfield u Darvelu
6. srpna 1881. Když neočekávaně zdědil
po vzdálených příbuzných finanční obnos
250 liber, zapsal se po absolvování
střední školy v roce 1901 na St. Mary’s
Hospital Medical School – údajně jen
proto, že znal tamní plavecké družstvo.
Studium ukončil v roce 1908 a s touto
nemocnicí zůstal svázán po celý život.
Přestože původně složil zkoušky z chirurgie (jako nejlepší z ročníku, za což získal
zlatou medaili londýnské univerzity), jako
mimořádně nadaný student se seznámil
se světově proslulým bakteriologem
a imunologem prof. Al Wrightem.

Zahájil boj s bakteriemi
Na základě vlastních zkušeností kapitána-lékaře v první světové válce se Fleming
zaměřil na výzkum antibakteriálních
látek a jejich účinků na živočišné tkáně.
Hledal léčivé přípravky, které by zničily
„hnisavé“ bakterie. V září roku 1928 se
při provádění pokusů se stafylokoky
uchytila jedna z kultur plísně Penicillium
notatum (lat. Penicillium, tj. ocásek,
malý penis), která nejen stafylokokové
kolonie jakoby rozpustila, ale i zabránila
jejich dalšímu růstu. To byl vlastně objev
prvního antibiotika. Poprvé Fleming
názvu „penicilin“ použil 7. března 1929
pro antimikrobiálně účinné metabolické
produkty plísní Penicillium notatum a
Penicillium chrysogenium. V letech 1930
až 1932 léčil úspěšně extraktem z plísní
několik pacientů, ale ani jemu ani jeho
kolegům se nepodařilo penicilin izolovat.
Jednou z příčin byl asi fakt, že v týmu
pracovali pouze lékaři, nikoliv chemici
nebo biochemici. ´

Plné texty článků s dalšími obrázky najdete na www.tretipol.cz

Válka urychlila výzkum
V předjaří roku 1940 začala 2. světová
válka dotírat i na dřímající věže Londýna.
V přístavku katedry patologie zdejší
lékařské fakulty se tehdy začal prakticky
na koleně vyrábět nejvýznamnější lék
minulého století. Konstrukce se skládala
z lahví od limonád, podložních mís, gumových hadic a skleněných trubic a byla
upevněna v dřevěné polici vyřazené
z univerzitní knihovny. Osahovala i odstředivku na mléko, koupací vanu, bronzové schránky na dopisy nebo elektrický
zvonek. Od roku 1935 zde působil Howard
Walter Florey (1898–1968), svérázný
Australan z Adelaide, který již několik let
se svým přítelem anglickým biochemikem německo-ruského původu Ernstem
Borisem Chainem (1906–1979) a dalšími
spolupracovníky studoval protibakteriální látky produkované mikroorganismy.
Po jmenování vedoucím katedry poslal
své asistenty rovnou do knihovny, aby vyhledali nějaké zapomenuté objevy, které
by stály za přezkoušení. Do oka jim padla
práce jistého, údajně již zemřelého, profesora Alexandra Fleminga, publikovaná
v roce 1929. Floryho napadlo, že by se
tohle „penicillium“ jeho údajně mrtvého
předchůdce mohlo znovu prozkoumat.
Z jeho podnětu zopakoval profesor Chain
základní pokusy provedené Flemingem.
Vypěstoval plíseň Penicillium notatum na
pivovarských kvasnicích, extrahoval z ní
účinný roztok a později izoloval nažloutlý
prášek čistého penicilinu v koncentrované podobě. Jeho chemoterapeutické
účinky ověřovali nejprve na laboratorních
zvířatech. V časové tísni proběhly první
úspěšné klinické zkoušky na nemocných,

trpících stafylokokovou nebo streptokokovou infekcí, již počátkem roku 1941.
Kdyby snad v případě vylodění přišli do
výzkumného oddělení Němci, veškerý
personál měl za úkol rozetřít si účinnou
plíseň po šatech a uprchnout. První
výsledky publikoval Florey v Lancetu
28. srpna 1940. Druhého září se k jeho
úžasu objevil v Oxfordu Alexander Fleming, který byl kupodivu naživu.

farmaceutické koncerny (Merck, Pficer).
Pro látky, které zastavují růst bakterií
či jiných mikroorganismů nebo je přímo
ničí, se ujal obchodní název „antibiotika“. V roce 1943 se produkcí penicilinu
zabývalo již dvanáct společností. Využití
penicilinu v praktické medicíně se stalo
mezníkem v tisícileté historii léčení
infekčních chorob, jejichž kletba tak byla
navždy zlomena.

Američané pomohli
I přes úspěchy oxfordské skupiny nebylo
možné za válečných podmínek zabezpečit
ve Velké Britanii výrobu léku ve velkém.
Bylo třeba rozvinout nové biotechnologické odvětví chemického průmyslu,
ale především disponovat dostatkem
finančních prostředků. Ty v době druhé
světové války mohly poskytnout pouze
Spojené státy. Zde se po vstupu USA
do války v prosinci 1941 a pod tlakem
vlivných osobností včetně presidenta F. D.
Roosevelta ujaly celé záležitosti velké

Pocty skromnému vědci
Alexandru Flemingovi se dostalo vysokých poct. V roce 1943 se stal členem
anglické akademie věd Royal Society
a roku 1944 ho král Jiří V. povýšil do
šlechtického stavu. V roce 1945 společně
s E. B. Chainem a H. W. Floreym získal za
objev penicilinu Nobelovu cenu v oboru
fyziologie a lékařství. V roce 1952 byl
jmenován rektorem univerzity v Edinburghu. Zemřel na infarkt ve svém domě
v Chelsea a byl pohřben v kryptě londýnské katedrály sv. Pavla. ¾
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Dva pokusy s kapilaritou
Jaroslav Kusala / foto autor
Voda je nejdůležitější a nejrozšířenější kapalinou na Zemi, bez ní by neexistoval život.
Ve vodě se vyvinuly první živé organismy a na souši se život rozšířil teprve mnohem
později. Molekuly vody se skládají z jednoho atomu kyslíku a dvou atomů vodíku, ale
vodíkové vazby mezi sousedními molekulami jsou příčinou řady charakteristických
vlastností vody.
Voda má například:
¡¡ dobrou tepelnou vodivost (provlhlý
nebo mokrý oděv „nehřeje“) a velkou
měrnou tepelnou kapacitu (pomalu se
zahřívá a pomalu se ochlazuje),
¡¡ maximální hustotu až při 4 °C (voda
v jezerech proto nepromrzá až do dna),
¡¡ voda je dobrým rozpouštědlem mnoha
organických i anorganických látek
(souvisí s tzv. polárním charakterem
molekul),
¡¡ led má menší hustotu než voda
(ledové kry plovou na hladině vody),
při tuhnutí voda zvětšuje svůj objem
(nebezpečí prasknutí vodovodního
potrubí v zimě).
Molekuly kapalin jsou poměrně blízko
u sebe a působí na sebe značnými přitažlivými silami. Molekuly na hladině jsou
těmito silami vtahovány dovnitř kapaliny.
Hladina kapaliny se chová, jako by byla
pokryta tenkou pružnou blánou. Příčinou
tohoto jevu je povrchové napětí, které se
projevuje při styku kapaliny s jiným prostředím, např. se vzduchem nebo stěnou
nádoby.
Voda má v porovnání s jinými kapalinami velké povrchové napětí a proto jsou
jeho projevy velmi výrazné:
¡¡ vodoměrka se může pohybovat po
pružné povrchové „bláně“, na hladině
vody mohou ležet i drobné kovové
předměty (kancelářská sponka, jehla,
žiletka),
¡¡ povrchová „blána“ brání pronikání
vodních kapek do tkanin, při mrholení
se drobné kapky deště zachycují na
povrchu vláken pleteného svetru,
¡¡ kapka vody se snaží zaujmout co nejmenší povrch, a proto z vodovodního
kohoutku odkapávají kulové kapky,
kulový tvar mají také mýdlové bubliny,
¡¡ u stěny skleněné nádoby se vodní
hladina zvedá vzhůru, říkáme, že voda
smáčí stěny nádoby; u stěny natřené
tukem klesá vodní hladina dolů, říkáme,
že voda nesmáčí mastný povrch,
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¡¡ v tenkých trubicích (kapilárách) stoupá
voda vzhůru; tento jev se nazývá kapilarita – čím užší je kapilára, tím víc v ní
kapalina vystoupí. Například v trubici
s vnitřním průměrem 1 mm vystoupí
voda do výšky 29 mm, ale v kapiláře
o průměru 0,1 mm je to už 292 mm!
1. Kapilární násoska
Klasická násoska je trubice nebo hadička,
kterou je možné působením atmosférického tlaku přelévat kapalinu z vyšší nádoby do nižší. V našem pokusu se místo
atmosférického tlaku uplatní kapilarita.
Na podstavec postavte nádobku s vodou,
obarvenou potravinářským barvivem. Vedle podstavce postavte druhou nádobku.
Papírový ubrousek složte několikrát po
délce tak, aby z něho vznikl úzký pásek.
Jeden konec pásku ponořte do vyvýšené
nádobky a druhý nechejte viset přes okraj
do spodní nádobky. Už za několik minut
celý pásek nasákne vodou, která začne
pomalu skapávat do prázdné nádobky.
Celý děj pomalu probíhá tak dlouho, až
všechna voda překape z jedné nádobky
do druhé.
Vysvětlení funkce: Mezi vlákny suchého papírového ubrousku jsou tenké
mezery – kapiláry. Vlivem povrchového
napětí vzlíná voda, která vystoupí až
k hornímu okraji a odtud podél suchých
vláken klesá do dolní misky. Jakmile se
dostane na dolní konec, nemůže vzlínat
zpět, protože kapiláry mezi vlákny už
jsou zaplněny vodou. Proto začne voda
vlastní tíhou odkapávat dolů a za sebou
„táhne“ vodu obsaženou v ubrousku.

Kapilarita „táhne“ vodu obsaženou
v ubrousku

Kapilární skládání barev

2. Kapilární skládání barev
K tomuto pokusu budeme potřebovat dva
proužky z papírového ubrousku a tři sklenice. Do obou krajních nalejeme do stejné
výšky různě zbarvenou vodu, ponoříme do
nich papírové proužky a trpělivě vyčkáme,
až proužky nasají vodu a začnou ji z krajních sklenic přemísťovat do prostřední.
Jestliže zvolíme vhodné barvy, získáme výslednou barvu, odpovídající tzv. subtraktivnímu míchání barev – např. modrozelená
(azurová) a žlutá dává barvu zelenou. ¾
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