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Zdravím všechny čtenáře, kterým se dostal do ruky 
nový vánoční e-fekt. Tohle číslo jsme drobátko přizpů-
sobili vánoční tematice, protože bychom chtěli upozor-
nit na to, že jestli ještě nemáte nakoupené dárky a ne-
byli jste ani na turbomoštu, je to přinejmenším zvláštní 
a měli byste se to ihned napravit:-) Hlavně bych vám 
jménem celé redakce, která momentálně čítá 18 čle-
nů (takže si to vynásobte 18×), chtěla popřát úspěšný 
zápočtový týden, krásne Vánoce, bohatého ježíška, 
pohodové svátky, toho nejskvělejšího silvestra, jakého 
jste kdy zažili, samozřejmě nesmíme zapomenout taky 
na úspěšný začátek nového roku (hlavně to nepřehá-
nějte s předsevzetími) a nakonec přejeme úspěšné 
zkouškouvé. Teprve po tom všem se dočkáte nového 
e-fektu, což je smutné, ale my ho začneme připravovat 
již brzy, abyste se měli ještě víc na co těšit:-) 

Mějte se famfárově
Eliška 
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Info z FEKTu
Termín vypsání zkoušek 

10. 12. 2015
Tak jako v každém semestru, tak i v tomto by podle 

studijních předpisů měli garanti jednotlivých před-
mětů vypsat zkoušky minimálně tři týdny před začát-
kem zkouškového období, tentokrát to vychází na 
10. 12. 2015. Většina vyučujících to dodržuje, ale tu 
a tam se najde někdo, kdo na to prostě zapomene, tak 
se připomeňte. 

Elektrárium aneb PerFEKTní 
elektrohrátky

Určitě jste si všimli nové grafiky na stěně prosklené 
učebny ve 2. NP na T12. Ještě před Vánoci by se zde 
měla otevřít interaktivní herna, plná exponátů, které 
mají být zábavné a zároveň poučné. Je na co se těšit, 
přijďte se podívat.

Dny otevřených dveří na 
FEKT

Tak jako na konci listopadu, tak i 15. 12. 2015 
a 27. 1. 2016 bude na naší fakultě den otevřených dve-
ří. Pozvěte své spolužáky a kamarády ze středních škol 
ať vidí, jak to u nás chodí a co by je u nás mohlo čekat.

Čistou nohou bez bláta od 
zastávky do školy

Téměř každý si prošel při cestě na T12 od autobusu 
blátivou cestičku mezi zastávkou a parkovištěm. Tomu 
je po dlouhé době konec, fakulta se rozhodla tento 
úsek vydláždit a alespoň provizorně tak vyřešit pro-
blém s přístupovou komunikací od zastávky do budovy.

Zákaz používání FLASH 
DISKŮ v knihovnách

Protože se na fakultních počítačích a hlavně v knihov-
nách začaly ve velkém šířit díky používání flash disků 
viry, bylo jejich používání zakázáno. Nepokoušejte se 
hledat volné porty v zadní části počítače, pro použití 
flash disků byly všechny softwarově odpojeny. Jestli si 
domů nechcete přinést nečekané překvapení, doporu-
čuji nepoužívat je ani v laboratořích. V dnešní době lze 
pro ukládání použít řadu online uložišť, mail a na víc 

má každý student svůj osobní školní disk, který lze na-
mapovat i doma a VUT disk, který je přístupný i z ISu. 

Fakulta láká studenty na 
nový videoklip

15. 12. spatřil světlo světa nový videoklip, kterým 
fakulta láká nové studenty. Klip je svým obsahem jiný 
a více hudební než předchozí videa, která byla fakul-
tou prezentována. Za loňský klip o vlkovi a vlčici z VUT 
obsadila fakulta se 182 hlasy druhé místo v soutěži 
Sexistické prasátečko, kterou organizuje jedna sociál-
ně-ekologická organizace.



História vianočných piesní
Ani sa nenazdáme, už ich tu máme... najkrajšie sviat-

ky roka - Vianoce. Neoddeliteľnou súčasťou Vianoc je 
kapor, zemiakový šalát, darčeky, stromček, medovní-
ky, či iné dobroty. Čaro Vianoc však umocňujú koledy. 
V tomto článku sa pozrieme trochu do histórie vianoč-
ných piesní. A možno sa dozviete čosi zaujímavé. 

Tichá noc
Samotné vianočné koledy majú pôvod v Rímskej ríši. 

Používali sa ako oslavné piesne, hlavne pri príchode 
nového roka. V Slovanskej kultúre sa koledy považu-
jú za ľudové piesne spievané pri rôznych cirkevných 
slávnostiach, hlavne na Vianoce. Najznámejšou ko-
ledou Vianoc je Tichá noc. Táto koleda vznikla vlast-
ne náhodou. Pieseň Tichá noc, svätá noc sa prvýkrát 
spievala v roku 1818. Deň pred Vianocami v mesteč-
ku Oberndorf v Rakúsku kontroloval mladý organista 
Franz Xaver Gruber funkčnosť organu (varhany, poz.
red.). Zistil, že organ je nefunkčný, pretože myši pre-
hrýzli mechy. Oprava samotného organu by trvala 
týždne. Polnočnú vianočnú omšu bez hudby si nikto 
nedokázal predstaviť. Mladý duchovný Joseph Mohr 
si spomenul, že dávnejšie napísal vianočnú báseň. 
Požiadal Franza, aby zložil k básni hudbu. Jedinou 
podmienkou bolo, aby bola melódia jednoduchá 
a aby sa dala zahrať na gitare. Franz sa pustil do pí-
sania. Bol mrazivý večer, deň pred Vianocami, Franz 
Gruber práve dokončil hudbu. Tichá noc bola na sve-
te. Na polnočnej omši 24. 12. 1818 v kostole svätého 

Mikuláša v Oberndorfe sa premiérovo spievala Tichá 
noc. V dobe bez internetu a youtube sa pieseň ťažko 
rozširovala do sveta, no predsa len sa dostala za hrani-
ce Rakúska. Do kostola pricestoval opravár, aby organ 
opravil. Keď bol organ opravený, tak mu Franz Gruber 
zahral pieseň, ktorú zložil – Tichú noc. Opravárovi sa 
pieseň veľmi páčila, tak vždy keď ladil organ, tak ju 
hral. Pieseň sa postupne dostala do kostolov po celom 
Tirolsku, na vianočné trhy, do domácností, na kráľov-
ský dvor, do celého Rakúska, Uhorska, jednoducho 
povedané, do celého sveta.

Vedeli ste?
Aj keď má Gangam style na YouTube pod video-

klipom najvyššie číslo, tak Tichá noc je bezkonku-
renčne najznámejšia pieseň na svete. Istý rakúsky 
obchodník začal zbierať rôzne verzie tejto skladby. 
Pieseň je naspievaná v 300 jazykoch a v 650 verzi-
ách. Kostol sv. Mikuláša, kde prvýkrát zazneli slová 
Stille Nacht, heillige Nacht sa pri záplavách zrútil. 
Na rovnakom mieste je dnes postavená kaplnka, 
ktorá sa stala magnetom turistov z celého sveta. 
Autor textu Joseph Mohr zomrel vo veku 56 rokov 
na zápal pľúc. Franz Gruber sa hudbe naďalej ve-
noval a zložil ďalšie vianočné koledy, no ich popu-
larita nie je taká vysoká. 
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Tichá noc v rôznych jazykoch
• nemecky: Stille Nacht, heilige Nacht 
• francúzsky: Douce nuit, sainte nuit 
• španielsky: Noche de paz, noche de luz 
• anglicky: Silent night, holy night 
• japonsky:  (Šizukeki majonaka 

maki no misora)
• fínsky: Jouluyö, jouluyö 
• kreolsky: an silans lannwit lannwit apa pou Bondye

Adeste Fideles
Spomínate si na to, keď vo filme „Sám doma 2“ bol 

Kevin pod strechou divadla, hlavu mal strčenú medzi 
dvomi reflektormi osvetľujúcimi orchester hrajúci prá-
ve nádhernú melódiu koledy Adeste Fideles? Týmto 
krásnym dielom sa môže pýšiť učiteľ hudby Angličan 
John Francis Wade, ktorý ľudom predstavil túto pieseň 
približne v roku 1743. Najstarší dochovaný rukopis po-
chádza asi z roku 1760. Ako ste si určite všimli, z názvu 
vyplýva, že text piesne je latinský. Zaujímavosťou je, že 
pieseň bola preložená do rôznych svetových jazykov, no 
v kostoloch sa stále spieva po latinsky. Tak naše babičky 
spievajú v kostole nejaký text zo spevníku a nemajú ani 
tušenie o čom ten text je. Keďže veľa ľudí po latinsky ne-
rozumie, tak do melódie vkladajú umelci rôzne vymysle-
né texty. Len v Českej Republike sa spievajú štyri verzie 
textov. No podľa mňa je najkrajší originálny text v podaní 
fenomenálneho operného speváka Andrea Bocelliho. 

Pred Vianocami sa na nás valí množstvo vianočných pies-

ní z obchodov, z kaviarní alebo z vianočných trhov. Možno ste 
si všimli, že pod vplyvom amerikanizácie sú tradičné vianoč-
né piesne vytláčané modernými. Je už tradíciou, že tesne 
pred Vianocami sa objaví nová americká vianočná pieseň, 
najlepšie remake nejakej tradičnej. Veď prečo nie, keď naprí-
klad George Michael po vydaní piesne „Last Christmas“ zará-
ba každoročne milióny dolárov, len z remakov. 

Naše malé konzervatívne ČeskoSlovensko má tro-
chu viac cit na tie tradičné československé koledy. 
Každoročne sa v našich domácnostiach rozoznejú me-
lódie známej piesne od Karla Gotta, v ktorej autor textu 

hľadá domov pre vtáčika. Táto pieseň nie je ani vianočná 
koleda, ale každý rok dávajú v telke Popolušku práve na 
Vianoce, tak všetci si k piesni priradia vianočné obdobie. 

Vianočné piesne sú neoddeliteľným symbolom najkrajších 
sviatkov roka, každý z nás ich má rád. Niekto ich má rád kla-
sické, niekto moderné, niekto v elektro remake verzii, niekto 
v metalovej verzii, ale vždy si nejakú vianočnú skladbu pustíme. 

Zastavme sa počas Vianoc, odhoďme všetky problémy 
za hlavu, pustime si pieseň, ktorú máme radi a prežime 
sviatky bez stresu. Šťastné a veselé. 

Lukáš Lučenič

Vedeli ste?
• Vedeli ste, že viac ako polovica americkej popu-

lácie spieva vianočné koledy aj svojim domácim 
maznáčikom? Okrem toho im dávajú aj špeciál-
ne vianočné darčeky. 

• Britský parlament na podnet Olivera Cromwella 
vydal nariadenie o zákaze spievania vianočných 
kolied, ktoré trvalo od roku 1649 až po rok 1660. 
Asi preto, že ľudia vtedy spievali falošne. 

• Najobľúbenejšia vianočná pieseň je koleda 
s názvom „White Christmas“ od speváka Binga 
Crosbyho. Určite poznáte ten pocit, keď na vás 
v televízii vyskakujú vianočné reklamy už hneď 
po halloweenských reklamách. Práve preto sa 
medzi vianočnými koledami nachádza aj tá naj-
viac „otrepaná“ koleda. Je to pieseň „All I want for 
christmas“ od speváčky Mariah Carey. Tvorcovia 
reklamy dokážu túto pieseň strčiť asi všade. 

• Titul najpredávanejšia vianočná koleda si drží 
pieseň „Do they know It’s Christmas“, ktorú 
v roku 1984 napísal sir Bob Geldof. Pieseň sa 
stala slávnou, pretože je symbolom boja proti 
hladu v Etiópií. Každoročne vychádza remake 
tejto koledy, na ktorom sa podieľajú viacerí spe-
váci a slávni svetoví hudobníci, ako napríklad 
Bono Vox, Phill Collins, Chris Martin alebo Ellie 
Goulding. 
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Tento kultovní počin asi nemá cenu představovat. 
Symboly, jako jsou světelné meče, Darth Vader anebo 
dvojice robotů C-3PO a R2-D2, zná snad každý – a to 
i ten, co se o sci-fi filmy absolutně nezajímá. Málokterý 
snímek se totiž zapsal do dějin popkultury tak, jako 
Hvězdné války.

Vznik původní ságy
Už je tomu 38 let, co se v amerických kinech objevil 

film Star Wars Episode IV: A New Hope, tehdy jedno-
duše Star Wars. I když scénář režiséra George Lucase 
mnoho studií odmítlo kvůli složitosti (mezi nimi napří-
klad Universal Studios), snímku se nakonec ujalo 20th 
Century Fox. Lucas scénář zkrátil o poslední dva akty, 
ze kterých se staly další dva díly The Empire Strikes 

Back a Return of the Jedi. Na světě tak byla revoluční 
sci-fi sága. První díl se navzdory očekávání stal do té 
doby nejvýdělečnějším snímkem historie a trilogie si 
našla milióny fanoušků po celém světě. 

Hlavní inspirací byl film ze třicátých let Flash Gordon, 
jehož remake chtěl Lucas původně udělat. Když mu 
ale byla odepřena práva, rozhodl se vytvořit svoje sci-
-fi univerzum a navrhl základní příběh, který se později 
vyvinul do mnohem komplexnějšího vyprávění. Další 
oblastí inspirace bylo Japonsko. Jedi a Sithové byli pů-
vodně zamýšlení jako bojovníci podobní samurajům, 
kteří nemají žádné nadpřirozené schopnosti. Název 
„Jedi“ vzniknul z jidaigeki – japonského filmového a di-
vadelního žánru o samurajích. Sága čerpá taky z kní-
žek Isaaca Asimova (robotí tématika) a Lensemanovy 
Duny. 

Prequely
Lucas plánoval víc než tři díly série ještě předtím, 

než začal s točením první části. Na řadě však nebylo 
pokračování původní trilogie. V roce 1999 tak spatřil 

světlo světa první ze tří prequelů. Tato trilogie vypráví 
o zrození Darth Vadera. Napříč obrovskému očekávání 
fanoušků se ale první díl moc nepovedl a je označován 
za nejhorší počin ze šesti natočených. 

Další části reputaci u většiny fanoušků částečně 
zvládly napravit, přívrženci starších dílů už tak ohrome-
ni nebyli. Spousta lidí prosazuje názor, že nová trilogie 
už nemá takové kouzlo a prakticky vypadá, jako každý 
druhý film digitální éry. Filmy už zkrátka po světě nevy-
volaly takovou vlnu nadšení.

Pár zajímavostí
• Return of the Jedi měl napsaný i alternativní konec, 

v němž si Luke nasadí masku Darth Vadera a pře-
vezme jeho pozici.

• Lucas si pohrával s myšlenkou, že by Yodu hrála opice.
• Yodovi se v různých dílech mění počet prstů na 

rukách.
• Na nejstarším dílu se podílel téměř stejný štáb jako 

na filmu 2001: Vesmírná Odysea, Lucas je totiž vel-
kým fanouškem Stanleyho Kubricka.

• Z natáčení prequelů si nikdo nemohl vzít na památ-
ku charakteristické bílé brnění – všichni troopeři to-
tiž byli vyrobení počítačovou animací.

• V první epizodě se v galaktickém senátu objeví 
rasa, ze které je E. T.

• Zvuk světelných mečů je ve skutečnosti brum staré 
televize a motoru filmového projektoru.

• Alec Guiness, představitel Obi-Wana z původní tri-
logie, označil filmy za „pohádkovou blbost“.

• Budovy postavené v Tunisku, které představo-
valy město na Tatooinu, stále stojí a obyvatelé je 
využívají. 

• Mnoho ras z filmu mluví málo využívanými africkými 
jazyky.

• V originální trilogii můžeme zahlédnout spous-
tu recyklovaných rekvizit a kostýmů z jiných filmů 
a seriálů – například Doctora Who.
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Sequely
Určitě jste si všimli (poslední dny si toho opravdu 

nejde nevšimnout), že se chystají další tři pokračování. 
První z nich má premiéru za pár dní, druhé je napláno-
váno na rok 2017 a třetí na rok 2019.

Co víme?
O novém dílu toho víme jen velmi málo, i když se 

nějaké ty informace objevily a z traileru se taky dalo 
něco vyčíst.
• Režie se ujal J. J. Abrams (Mission: Impossible III, 

Star Trek Into Darkness).
• Děj se bude odehrávat třicet let po událostech šes-

té epizody.
• První díl se v originále jmenuje The Force Awakens.
• Vrátí se spousta postav z původní trilogie – na 

příklad Luke, Leia, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 
a C-3PO.

• Hlavními postavami budou Finn a Rey.
• Hlavním záporákem je Kylo Ren, nástupce Darth 

Vadera.
• O soundtrack se opět postará John Williams.
• Místo Impéria se objevila nová skupina The First 

Order.
Co už zas tak dobře nevíme?

Nikdo si není tak úplně jistý, o co v nových dílech 
přesně půjde, a tak se na Internetu objevila velká 
spousta diskuzí, ve kterých se všichni dohadují, kdo je 
kdo a kam se příběh bude vyvíjet. Mezi největší záhady 

patří:
• Kdo se skrývá za maskou hlavního záporáka Kylo 

Rena? Není to náhodou Luke? Ten se totiž neob-
jevil na plakátech ani v traileru. Luke taky může být 
jeho mistrem… nebo otcem.

• O co přesně mu jde? V traileru říká, že dokončí to, 
co Darth Vader začal.

• Kdo je vůbec Finn? V traileru nosí stormtrooper-
skou uniformu, potom ho ale vidíme se světelným 
mečem.

• Kdo je Rey? Může to být dcera Luka anebo Hana 
s Leiou – v tom případě by měla skywalkerskou krev.

• O co jde skupině The First Order a kdo je její velitel 
Snoke?

 
O filmu toho zkrátka moc nevíme. Na Internetu exis-

tuje spousta videí, ve kterých téměř fanatičtí fanoušci 
rozebírají každou sekundu traileru a hledají v něm věci, 
které tam ani nejsou. Určitě ale bude lepší si pár dní 
počkat a film si užít s nějakým tím překvapením. 

Gigant mezi filmy
Tenhle fenomén začal pouze jedním filmem, dnes je 

to však obrovský stroj na peníze, který se mimo kine-
matografii zaměřuje také na knížky, komiksy, počítačo-
vé a konzolové hry a animované filmy, seriály a hračky. 
Samotné filmy vydělaly 4,38 miliard dolarů a ve své 
době byly nejvýdělečnější sérií (dnes už je předbě-
hl Harry Potter, Marvel se svými superhrdiny, James 
Bond a série ze Středozemě). 

Star Wars taky drží Guinessův světový rekord za 
„nejúspěšnější filmovou franšízu“. Hodnota této fran-
šízy byla v roce 2012 odhadována na neuvěřitelných 
30,7 miliard dolarů. Není tedy divu, že je o natáčení 
nových dílů pořád zájem. Práva na následující tři filmy 
si od LucasArts koupila společnost Disney za pěkných 
4,05 miliard dolarů. Kvůli spojení společnosti Disney, 
která se zaměřuje na pohádky, a Star Wars panovaly 
obavy, že se série zaměří na děti a celkově mladší obe-
censtvo. Můžeme jen doufat, že se tak nestane, a těšit 
se na premiéru, která bude 17. prosince.

Radek Kárník
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Herní okénko
Poslední měsíc byl hráčům velice nakloněn. Máme 

na krku dilema, jakou hru si zahrát první – jestli se po-
nořit do postapokalyptického Falloutu 4, upsat svou 
duši nekonečným DLC ve Star Wars Battlefront 3, nebo 
porazit pár Jihokorejců v novém Starcraft 2 Legacy of 
the Void (ha ha). A nejenom to, proběhly celkem velké 
akce – Blizzcon a Mistrovství ČR v počítačových hrách 
na brněnském výstavišti. Světlo světa také spatřily prv-
ní Steam Machines. Pro ty více oldschool z vás vyšel 
také update na Star Wars Knights of the old Republic 
nebo datadisk pro Age of Empires 2 s názvem The 
African Kingdoms – po neuvěřitelných 16 letech! Nově 
jsme pro vás také přidali pár řádků ohledně deskových 
her, v dnešním čísle tedy o Gwintu, známé karetní hře 
ze Zaklínače 3. Je toho hodně, co? A to je jen dobře.

BLIZZCON
Někteří se vydali na pouť do předalekého Amíkova, 

jiní si koupili virtual ticket a pohodlně se usadili před 
své monitory. Největší herní svátek mohl začít. 

Blizzard poslední léta zaútočil snad na všechny 
žánry, které jsou populární. A ruku na srdce, jde jim 
to celkem dobře. A tak Blizzcon každý rok nabízí více 
a více zábavy pro všechny hráčské kategorie. Nyní i na 
filmových plátnech.

Největší tahák letošního ročníku se skrýval právě 
v upoutávce upoutávce na nový film Warcraft. Snímek 
se dostane do kinosálů v červnu příštího roku. Takže 
přežít dvě zkouškové a máte zaslouženou odměnu. 
Můžete se těšit na spoustu CGI (což ale Blizzard velice 
dobře umí), svalnatých Shreků, nikdy se nepoučitel-
ných lidí a Ragnara Lothbroka. Pardon, tedy Lothara. 
Samozřejmě všude bude válka. Spousta války. Vlastně 
celý film je o válce. No, nebudu již více spoilovat. 
Koukněte na trailer, pokud jste tak ještě neudělali (jak 
můžete žít?), a trpělivě vyčkávejte, určitě to bude stát 
za to.

Fanoušci nekonečných WoW datadisků (ne že by 
mi nějak vadily, stejně si to koupím, ale moje peněžen-
ka není bezedná) byli ukojeni cinematic trailerem na 
chystající se World of Warcraft: Legion. Spojme své síly 
a společně bojujme za Azeroth! Horda a Aliance! Proti 
armádě démonů! Taky máte déjà vu? Pokud vám to při-
pomíná závěrečnou misi z Warcraftu 3, jste na správné 

cestě. Cinematic se jim ale (oproti některým přede-
šlým) velice povedl a určitě na něj mrkněte. Předběžné 
datum vydání bylo stanoveno na léto příštího roku. 
Jako by si Blizzard uvědomil, že je lepší vydávat hry na 
prázdniny, a ne před zkouškovým. Za celé studentstvo 
– děkujeme!

Snad nejvíce pozorovanou novinkou je hra 
Overwatch. Blizzardí pokus o FPS, který se tak trochu 
podobá Team Fortress 2, ale vlastně to není ten náš 
známý TF2. Vnáší nové prvky ve formě spousty jedi-
nečných hrdinů (prozatím jich je 21) a rychlý combat ve 
stylu Quake nebo Unreal Tournamentu. Pár týdnů před 
Blizzconem začal uzavřený betatest a my, obyčejní 
smrtelníci závidíme těm, kteří přístup získali – kdybys-
te se někdo chtěl podělit, vpravo dole by mělo být mé 
jméno. Spousta lidí se ptala, jestli bude Overwatch free 
to play, jak je dnes trendem. Nakonec si tedy budeme 
muset připlatit, a to 40 dolarů (okolo 1000 Kč) za stan-
dardní verzi a 60 dolarů (okolo 1500 Kč) pak za speci-
ální Origins verzi s drobnými bonusy. Hrdinové budou 
všichni dostupní již od začátku, takže nás nečeká boj 
o další „speciální hrdinské body“.

Heroes of the Storm 
získalo nového hrdinu, Cho’galla, který není speciál-

ní svým vzhledem (dvojhlavý ogr, fuj), ale hlavně svým 
herním stylem. Bude totiž ovládán dvěma hráči záro-
veň. Něco, co ještě nevyzkoušela žádná jiná MOBA 
(takže ani LoL, ani Dota). Každý hráč bude ovládat jed-
nu z jeho hlav. Budou mít oddělené talentové stromy, 
které se však budou navzájem doplňovat. Tento hrdina 
však zabírá dva hráčské sloty, takže je otázkou, jestli je 
výhodnější, aby dva hráči hráli za jednoho hrdinu, nebo 
aby každý hrál za svého vlastního.

Byla také ohlášena (a nyní již vyšla) nová expan-
ze karetní hry Hearthstone s názvem The League of 
Explorers. Jako by těch nevybalancovaných karet ne-
bylo málo. 

Bohužel, Diablo a Starcraft byly poněkud ochuzeny. 
Starcraft vlastně oprávněně, když v listopadu vyšel 
nový datadisk Legacy of the Void uzavírající příběh 
této herní trilogie. Samozřejmě nemohly na Blizzconu 
chybět tradiční turnaje – finále v World of Warcraft 
arénách, Heroes of the Storm, Hearthstone a také 
Starcraft. Návštěvníci mohli také vidět spoustu kostý-
mů, což už tak skoro k jakémukoliv -conu patří. Kdo 
vlastně vyhrál tu kostýmovou soutěž? Ten týpek dole 
(never skip leg day).
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Steam Machine
Není to tak dávno, co se Valve rozhodlo zaútočit na 

konzolový trh. Obstojí však Steam Machines proti tak 
zarytým značkám jako Xbox nebo Playstation?

Co to vlastně ten Steam Machine je? Jedná se 
o snahu přenést hraní z PC do vašeho obýváku na spe-
ciální operační systém pro to přímo určený – SteamOS, 
který vychází z linuxu. Přehod z klávesnice a myši je 
zabezpečen formou nového Steam controlleru. 

Světlo světa spatřilo již několik těchto Steam 
Machines (na obrázku vidíte SM od výrobce 
Alienware). Obecně nejsou kritiky příliš vítány. Mezi 
hlavní problémy patří několik výrobců – neexistuje žád-
ná jednota, zákazník si může zakoupit X různých mo-
delů s různou HW specifikací. Oproti konzolím, které 
právě lákají na to, že všechny hry budou na jakékoliv 
konzoli běžet stejně, je to značné mínus. Další z těchto 
záporů je cena. Pokud si člověk spočítá cenu vnitřností 
těchto SM, je daleko výhodnější sestavit si vlastní herní 
PC. A to už se ani nebavím o dostupnosti v ČR. Další 
z velice nepříjemných rozhodnutí je odklad vydání SM. 

Došlo k tomu, že se vnitřnosti těchto mašinek nezmě-
nily a v dnešní době mají do next-genu trochu daleko 
a ve výkonnostních testech zaostávají oproti konzolím 
jako Xbox One a Playstation 4.

Naopak velice kladně je hodnocen Steam controller. 
Inovativní nápad v podobě dotykových panelů nabí-
zí lepší a citlivější alternativu konzolových ovladačů. 
Nejlépe jde tento přechod cítit při FPS hrách, které na 
konzolích vždycky ztrácely oproti klávesnici a myši.

Operační systém zaměřený speciálně na hry – 
SteamOS – je minimálně zajímavým nápadem, který 
však není dotáhnut úplně do konce. Problémem je to, 
že SteamOS vychází z linuxu, a většina her nenabízí 
kompatibilitu právě s tímto systémem. Výběr her je 
tedy omezený, což se ale Valve snaží celkem aktivně 
změnit. 

Nezbývá nám tedy nic jiného, než čekat, jak bude 
reagovat komunita a jakým směrem se bude nadále 
ubírat vývoj tohoto rozhodně zajímavého nápadu

David Michalík

Gwint
Nový datadisk na Zaklínače 3 – Srdce z kamene 

přinesl malou potěšující zajímavost pro předplatitele 
krabicové verze – karetní verzi minihry Gwint. Běžný 
smrtelník může získat pouze balíček karet Příšer 
a Scoia‘tael. Nilfgaard a Severní říše se dá získat pou-
ze v rámci sběratelské edice pro Xbox One.

Hra samotná působí velmi dobře, karty mají krásné 
obrázky z digitálních karet a příjemným bonusem je 
i česká lokalizace.

Ptáte se, co je vlastně Gwint? V rámci světa zaklínače 
se jedná o trpasličí karetní hru, kde proti sobě stojí dva 
hráči a s pomocí rozličných taktik, hrdinů a speciálních 
karet se snaží dosáhnout vítězství. Ve hře existují čtyři 
frakce – Nilfgaard, Severní království, Scoia‘tael a Příšery 
– z nichž každá má, kromě spousty společných karet, 
i desítky karet unikátních a několik vlastních hrdinů.

Bohužel či naštěstí, záleží na úhlu pohledu, není ka-
retní verze rozšiřitelná o další sběratelské karty, jako je 
tomu v případě jejího počítačového protějšku.
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Star Wars Knights of the Old 
Republic 2: The Sith Lords

Psal se rok 2005 a fanoušci Hvězdných válek zajá-
sali. Po dvou letech se dočkali pokračování své oblíbe-
né a veleúspěšné RPG hry Star Wars Knights of the 
Old republic.

Psal se rok 2013 a hra byla konečně dokončena, 
může za to projekt The Sith Lords Restored Content. 
Že se vám zdá dokončení hry po osmi letech zvláštní? 
Je to tak. Hra byla bohužel vydána předčasně. Naštěstí 
pro všechny se spousta nedokončeného obsahu za-
chovala v původních souborech hry, a stačilo tedy jen 
vydolovat vše potřebné a obnova obsahu mohla začít. 
Důvody pro nedokončení byly různé, šibeniční termín, 
nedostatek financí… Samotné studio Obsidian tvrdilo 
jedno a myslelo druhé. Možná i proto zůstaly nedokon-
čené části hry v původních souborech. Kdo ví.

Age of Empires II The 
African Kingdoms

Píše se rok 2015 a hra se dočkala aktualizace. Deset 
let od vydání přišel velký update. Podpora širokoúhlých 
monitorů, vysokého rozlišení, možnost hrát na macu či 
linuxu a podpora Steam Workshop.

Deset let, a hře se pořád někdo věnuje, někdo ji po-
řád hraje! To už je pořádná známka kvality.

Pokud vám přišlo číslo deset v předchozím článku 
velké, tak nevím, co s vámi udělá číslo následující. 
Nový datadisk pro Age of Empires vyšel po 16 letech.

Větší zájem o hru nastal před dvěma lety s vydáním 
remasterované HD edice, která, i když měla hromadu 
chyb, nabídla mnoho nových možností. Ani ne z hledis-
ka základní hry, ale z hlediska komunitních modifikací 
přes Steam Workshop.

Původní HD edice hře spíše uškodila, než ji vylep-
šila. Textury působí podivně, herní mechanismy jsou 
zastaralé, síťová hra je nestabilní. Největší neduh však 
vidím v tom, že tvůrci zvedli populační limit z původních 
dvou set jednotek na ohromných pět set a hra na to 
není stavěná. Suroviny dochází, herní engine nestíhá 
vykreslovat. Jednoduše řečeno vývojáři provedli necit-
livý zásah do hry a je to velmi poznat.

The African Kingdoms naopak hru v mnohém zlep-
šují, změnilo se několik větších či menších herních me-
chanismů, přibyly čtyři nové národy, několik zástupců 
africké fauny (někteří z nich se dokonce dají lovit pro 
jídlo), něco přes dvě desítky herních map, z nichž osm 
by mělo být dle reálného prostředí, a nechybí ani nové 
kampaně.

Mort

V tomto čísle vám přinášíme rozhovor se slovenskou 
kapelou, která si mimo jiné zahrála na letošním ročníku 
Hudby z FEKTu. Je to parta nadějných mladíků, kte-
ré hudba baví a dělají ji srdcem. Je nutné podotknout, 
že jejich láska k tomu, co dělají, je posouvá dál. Jejich 
vystoupení je obrovská energie, kterou předávají svým 
posluchačům. Jejich přístup je úžasně osobitý. Proto 
neváhejte a čtěte dál…
Jak vás napadl název kapely?

Názov skupiny je parafrázou na termín “nachytaný 
na hruškách”, v podstate je to o tom, že ako chalani 
sme boli dosť uletení a stvárali sme kadčo a keď nás 
pri tom niekto nachytal tak sme si ten prúser museli 
vytrpieť:)

Jak dlouho už spolu v této sestavě koncertujete? 
V aktuálnej zostave hráme už 7 rokov a kupo-

divu stále sa máme radi a nelezieme si na nervy:)
Hrajete rádi v České republice, nebo spíš na 
Slovensku?

Hráme radi všade, kde sú ľudia vnímaví a vedia sa 
baviť, to znamená, že aj v Čechách, na Morave, na 
Slovensku aj v Poľsku:) Samozrejme na Slovensku 
sme ešte stále viac populárny ako v Čechách, ale už 
sa to pomaly vyrovnáva:) Každopádne musíme pove-
dať, že predsa len v ČR sú lepšie podmienky na hud-
bu, lepšie kluby a kultúra má väčšie zázemie, podporu 
a históriu ako na Slovensku.
Jak jste si užili Hudbu z FEKTu?

Bol to jeden z našich najlepších koncertov tohto roku. 

Rozhovor s kapelou Smola 
a Hrušky
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Boli sme neskutočne prekvapení ako nás moravské 
a české publikum privítalo a že spievali s nami skoro 
všetky pesničky to bol pre nás úžasný pocit! V Brne sa 
už cítime ako doma a tento koncert bol toho dôkazom.
Někteří se nás ptali, jestli je možné si zakoupit 
vaši desku, případně další věci, povíte nám, kde 
si můžeme něco koupit a udělat si třeba Mar(r)y 
Christmas?

Jasné v našom shope smolaahrusky.sk/eshop/read 
môžete nájsť všetko po čom túžite, samozrejme ak to 
nie je vypredané:) Akurát chystáme na predvianoč-
ný trh DVD a CD unplugged koncert LIVE in Spišské 
Divadlo, na kotrom si budú môcť fanúšikovia vypočuť 
a pozrieť naše najobľúbenejšie skladby v akustickej 
podobe a k tomu dostanú podpísaný plagát skupiny. 
Okrem toho pripravujeme kopec noviniek, takže sle-
dujte naše stránky a aj oficialny fb profil a budete všet-
ko vedieť: facebook.com/smolaahrusky 
Co vás čeká teď v nejbližších měsících? Plánujete 
nějakou tour nebo koncerty spíš separátně 
klubové? 

Aktuálne prebieha na Slovensku špeciálne turné 
so skupinou The Paranoid, ktoré je veľmi úspešné, 
keďže doposiaľ všetky koncerty boli vypredané. Pred 
Vianocami ešte chystáme špeciálny Unplugged kon-
cert spolu s Dychovou hudbou na ktorom bude aj krst 
spomínaného DVD a CD Smola a Hrušky - Unplugged 
Live in Spišské Divadlo. Okrem toho nás diváci môžu 
vidieť na študentských akciách tzv Beaniách, na kto-
rých sme pravidelným a obľúbeným hosťom.
Chystáte nějaký další koncert v Brně v brzké 
době?

Do konca roku 2015 máme termíny obsadené, takže 
najbližšie až v roku 2016, na ktorý sa tešíme ešte viac 

ako na tento:)
Kromě koncertů, kde je možné některé z vás 
zastihnout?

Všetko nájdete na našej stránke
www.smolaahrusky.sk
A pokud máte vzkaz pro naše čtenáře, sem 
s ním:-) 

Make love not war:)

A to bychom měli, moc děkuji Martinovi a celé ka-
pele za vstřícnost. Příště se můžete těšit na další za-
jímavou kapelu; pokud máte tip na nějakou, o které 
byste se chtěli něco dočíst, napište e-mail na adre-
su luciesarajurcova@gmail.com

Lucie Sára Jurčová
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Jak se vyrábí?
Jednou z novinek, kterou jsme si pro vás v redakci 

přichystali, bude (nepravidelný) seriál o tom, jak se co 
dělá. Nemusí jít nutně o elektrotechniku (kterou, kdy-
bychom chtěli, najdeme všude) ale protože jsme tech-
nici, budeme se věnovat veškerým technickým věcem 
a odvětvím. Protože je (skoro) zima a přírodních vloček 
jsme se v posledních letech moc nedočkali, mrkneme 
se, jak se vytváří ty „umělé“…

Zima bez sněhu - co s tím?
Téměř od roku 2012 (resp. lyžařské sezóny 

2011/2012) jsme nezažili zimu, která by byla dostatečná 
na sněhové srážky a proto většina lyžařských areálů (ať 
už menších nebo větších) zavedla umělé zasněžování. 
Ty menší, které tak neučinili, většinou už buď ne-
fungují, nebo k tomu mají dobře nakročeno. Umělé 
zasněžování ale zdaleka není všespásné a nezachrání 
vám lyžařskou sezonu. Pokud vás zajímá, jak takové 
zasněžování funguje a co všechno je k tomu potřeba, 
čtěte dál.

Kde začít?
Pokud se poohlížíte po technickém sněhu, musíte 

nejdřív začít vybudováním infrastruktury pro umělé 
zasněžování. Každý (pro začátek říkejme „stroj“), 
který vyrábí umělý sníh, potřebuje zpravidla dvě věci: 
tlakovou vodu a přípojku elektřiny. Tlakovou vodu na 
to, aby měl co rozprašovat a elektřinu podle typu na 
pohon ventilátoru a kompresoru – stroje potřebují taky 
stlačený vzduch. na pohon ventilátoru a kompresoru – 
stroje potřebují taky stlačený vzduch.

Postavíme vodovod…
Sněžná děla si obvykle „řeknou“ o dost vody 

a i elektřiny. V závislosti na typech se spotřeba vody 
pohybuje v rozmezí 40 - 650 l/min (to je při nejhorším 
případě i 11 l za sekundu!

Přepočteno na hmotu sněhu - můžeme sněhovým 
dělem vytvořit až 40 m3/h) a s elektřinou na tom nejsme 
o moc lépe – většinou se vyžaduje přípojka 400 V, 
63 A, spotřebovaný výkon může být: 
• Ventilátor  18 kW
• Kompresor  4 kW
• Vyhřívání  4 kW
• Ostatní  0,2 kW

CELKEM  26,2 kW!
Infrastruktura, kterou v areálu vybudujete, musí tedy 

být taková, aby vodovod zvládal tlaky kolem 8 - 40 barů 
(což je zhruba 8 - 40 x víc než normální tlak vzduchu) 
a napájení proudem něco přes 100 A. Jedno sněhové 
dělo je na pořádný areál totiž zoufale málo, k tomu 

připočtěte ještě čerpadla na vodu a osvětlení a najed-
nou potřebujete vlastní trafostanici. Problémem taky 
bývá sehnat tak vydatný zdroj vody, pokud nevlastníte 
někde poblíž přehradu nebo vodní nádrž…

Jaký typ pořídit?
Podle konstrukce můžeme stroje na sníh rozdělit 

na statické a mobilní. Statické jsou buď pevně 
přišroubovány k betonovému základu, nebo sloupu 
(občas bývá i s teleskopickým hydraulickým ramenem).

Mobilní jsou buď na podvozku (nejčastěji tři kola 
a oje) anebo na saních. Podle typu jde buď o sněžná 
děla (někdy taky kanóny) nebo zasněžovací tyče 
(žirafa). Každý typ má svoje klady a zápory – k tomu se 
za chvilku dostaneme.

Střeva sněžného děla, tyče…
Dělo se skládá z tubusu (uvnitř kterého je umístěný 

ventilátor) zakončeného sadou trysek. Do trysek je 
vháněna přefiltrovaná tlaková voda, která je ještě 
přetlakována stlačeným vzduchem z kompresoru (ten 
je buď další součástí děla, nebo je vybudován přívod 
stlačeného vzduchu). Dělo má v sobě topné kabely, 
které při velkých mrazech zajišťují, že trysky nezam-
rznou a drobné věcičky, jako automatické otáčení, 
meteostanici, komunikační rádiový modul, regulátor 
tlaku a pracovní osvětlení. Operátor pak může z tepla 
obsluhové stanice ovládat zasněžování celého areálu 
a podle teploty, rychlosti větru nebo vlhkosti vzduchu si 
spínat jednotlivá děla dálkově.

Sněžná tyč se obvykle skládá z kompresoru a ráhna 
dlouhého 8,10 nebo 12 m (podle typu) zakončeného 
hlavicí se sadou vodních a vzduchových trysek (po-
dle výrobce, někdy sloučeno). Princip je opět stejný 
– tlaková voda je vháněná do hlavice, kde se rozdělí 
do vodních trysek. Kolem nich jsou ještě umístěny 
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vzduchové trysky, které mají za úkol tlakovou vodu 
„rozprášit“. Kužel rozprášené vodní mlhy pak musí sti-
hnout změnit svoje skupenství ještě předtím, než do-
padne – pouze dodem z výšky. I tyče obsahují přídavné 
topení, lepší modely i otáčení a stejně jako sněžná děla 
meteostanice.

A jaký je teda rozdíl?
Sněhová děla přijdou vhod, pokud teploty neklesají 

moc hluboko pod nulu, protože proud vzduchu, který 
vytváří ventilátor v tubusu, dokáže rozprášenou vodní 
mlhu unést ještě cca 15 - 20 m do vzduchu. Díky tomu 
rozprášená vodní mlha stihne změnit skupenství, ještě 
než dopadne na zem.

Sněhové tyče jsou zase vhodnější, pokud teploty 
padají hlouběji pod nulu. Díky výměnným tryskám lze 
totiž při větších mrazech „nasněžit“ větší množství sněhu.

Technický vs. Přírodní…
Je v tom nějaký rozdíl? Ano, pokud jste na technick-

ém sněhu někdy jezdili, určitě jste ho pocítili. Technický 
sníh je tvrdší, jeho struktura je „plnější“ – nepropouští 
tolik vzduch ke spodním vrstvám a zpravidla vydrží 
déle než přírodní sníh – na což si občas postěžují 
i ekologové, protože rostlinkám pod sněhem se nedos-
tává tolik kyslíku a hynou.

A jak výroba funguje?
Výrobu technického sněhu ovlivňuje několik 

faktorů ty hlavní jsou samozřejmě teplota a vlhkost 
vzduchu. Kapičky vody, které projdou tryskami a jsou 
rozprášeny do vzduchu, mají teplotu mírně vyšší než 
je bod mrazu (0 °C). Po přímém kontaktu s chladným 
vzduchem dochází k rychlému ochlazení vodních 
kapiček a odpařování (gram vody totiž předá okol-
nímu vzduchu energii 4.18 J (1 kalorie) při ochlazení 
o 1 °C). V tu chvíli je dost důležitá vlhkost vzduchu. 
Pokud bude vzduch suchý, pojme větší množství páry 
od kapiček a dojde k jejich rychlejšímu ochlazení. Díky 
tomu a díky vedení tepla bude předávání tepla probíhat 
až do ustálení, na jehož konci máme sněhové krystaly. 
Mrznutí (nukleace) je značnou měrou ovlivňována 
množstvím příměsí ve vodě. Čistá voda sama o sobě 
(bez minerálů, nečistot a jiných příměsí) by „mrznula“ 
při teplotě kolem -40°C (jev je nazýván „supercooling“). 
Pro umělou výrobu sněhu je proto nejvhodnější voda 
z řek, potoků, rybníků apod. díky vysokému obsahu 
nukleátorů, které působí jako zárodek krystalu. Krystal 
se totiž zpočátku začne tvořit právě na těchto příměsích 
– někdy cíleně dávkovaných do vody, ze které se sníh 
vyrábí. Pokud byste měli zájem udělat si na zahradě 
sněhuláka – pytel Snomaxu (30kg) si můžete koupit 
na alibaba.com, maximální odběr až 1000 pytlů/měsíc 
(30 tun). Tenhle „zázrak“ vám dokáže srazit nukleační 
teplotu až o neuvěřitelných 5 °C! V Americe si v roce 
1980 nechali dokonce zaregistrovat patent na výrobu 
technického sněhu za pomoci mikroorganismů, který-
mi vyvolávali rychlejší nukleaci vody.

Martin Holčík
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Dívka e-fektu
Ahoj, predstav sa naším čitateľom, čo študuješ?

Volám sa Angelika Mezina a prvým rokom študujem 
informačnú bezpečnosť. Je to nový obor a tak je to ná-
ročnejšie, ako pre nás, tak aj učiteľov. My žiaľ nemáme 
starších spolužiakov, na ktorých by sme sa mohli obrá-
tiť a naopak, učitelia nám musia pripraviť nové materi-
ály či upraviť osnovy.
A odkiaľ pochádzaš?

Z Ruska, z Uralu mesto si nechám pre seba :)
A ako to vlastne funguje, ak chce niekto zo štátu 
mimo EU ísť študovať sem do Brna?

Tak v prvom rade musí dostať vízum, ak vieš po 
česky, tak je to dobré a nič ti nebráni vycestovať. Ak 
nie, tak navštevuješ prípravný kurz. Posledným krokom 
pred podaním prihlášky je nostrifikácia, čo je vlastne 
uznanie stredoškolských vysvedčení. Prvý rok je vždy 
náročný.
Ako dlho sa učíš po česky?

Jeden rok, minulý rok som prišla do Česka, bola som 
na prípravnom kurze – začala som od nuly.
No myslím, že na to sa učíš česky len jeden rok tak 
ti to ide veľmi dobre...

Ďakujem, ale ak žiješ v krajine kde si nútený cudzí 
jazyk používať, tak ti to ide rýchlejšie. Čeština síce nie 
je ľahká, ale niektoré slovíčka sú podobné a tak je to 
jednoduchšie než napríklad nemčina, alebo angličtina.
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Musela si ale naučiť novú abecedu...
To áno, ale najťažšie je pre mňa skloňovanie. 

Doteraz s ním mám problémy. Je to celkom nezvyk.
A čo názvy mesiacov? Sú v ruštine normálne, ale-
bo máte niečo špeciálne, ako Česi či Poliaci?

Nie je to úplne ako v angličtine, ale je to veľmi po-
dobné янвáрь , феврáль март atď.
A páči sa ti v Brne?

Áno, áno, veľmi sa mi tu páči. Pôvodne som chce-
la študovať v Prahe, ale potom som zistila, že v Brne 
je lepšie, pretože je to veselé študentské mesto s fajn 
atmosférou. Okrem toho som sa dozvedela, že sa na 
FEKTe bude otvárať nový obor a to rozhodlo. Zvažovala 
som ešte FIT, ale tam by som mala len programovanie 
a na bezpečnosti sa dozviem aj niečo z práva.
A aké máš pocity zo školy? Pamätám sa že ja som 
bol celkom v šoku, napríklad z matiky...

Mne to našťastie zatiaľ ide v pohode, keďže sme 
mali veľmi ťažkú matiku v Rusku.
Aké je tvoje najobľúbenejšie zvieratko?

Myslím, že mačka. Doma mám tri mačky. Jedna z je 
lysá, bezsrstá kočka sfinx. Mám ich rada odmalička. 
V Rusku stretneš na ulici veľa mačiek, ale tu nie sú ži-
adne. Trocha mi to chýba, ale chápem, že tu máte inú 
kultúru.

Aké sú tvoje záujmy, koníčky?
(smiech) No zrovna teraz nemám moc voľného 

času, ale ak si ho nájdem tak ma baví zaoberať sa di-
zajnom a fotografovaním. Baví ma pracovať v Adobe 
Premiere  a Photoshope. Kedysi som mala veľký záu-
jem o spracovávanie fotiek a videa, ale nakoniec mi to 
ostalo ako hobby.
Chceš ostať v Česku prípadne Európe, alebo sa 
plánuješ vrátiť do Ruska?

Ťažko povedať ako to nakoniec dopadne, ale veľ-
mi rada by som ostala v Česku, alebo kdekoľvek inde 
v Európe, ak nájdem prácu. Inak sa budem musieť vrá-
tiť domov, ale dúfam, že sa to nestane. Najhoršie čo 
sa môže stať je to, že nebude práca kvôli ekonomickej 
situácii.
Aký je tvoj obľúbený film?

Možno poznáš film In Time, neviem ako sa volá 
v češtine (Vyměřený čas,  194. Najoblúbenejší film, 
76% podľa ČSFD, pozn. red.). Vo filme nemali peniaze 
žiadnu hodnotu, ale platidlom bol čas, ktorý ti ostával 
do konca života. Je to moc zaujímavé, iný pohľad na 
to, že bohatí ľudia sú tí, ktorí majú veľa času, a naopak 
chudobným ostáva vždy len niekoľko hodín a musia si 
čas nejak zarobiť.
A čo knižky?

Mám rada fantasy, ale žiaľ v poslednej dobe nemám 
moc času na čítanie.
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Máš rada čokoládu?
Áno, úplne je zbožňujem. Veľmi mi pomáha pri uče-

ní. keď potrebujem okamžite energiu z cukru. Zlepší mi 
náladu, pomáha mi od stresu, neviem si teraz na vyso-
kej predstaviť fungovať bez nej.
Chcem ti poďakovať za rozhovor, čo by si chcela 
na záver odkázať našim čitateľom?

Nech robia a študujú to, čo ich baví. Som rada, že 
mám možnosť tu študovať. Okrem iného, mám voľný 
piatok a sobotu. V Rusku som na strednej chodila do 
školy aj v sobotu a dokonca aj na niektorých univerzi-
tách chodia do školy aj cez soboty.

Text: Martin Šelinga
Foto: Martin Střálka
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Co se dá stihnout za 4 roky? 
Třeba změnit logo VUT

Celkem nevinný článek na webu designportal z pře-
lomu let 2011 a 2012 informující o rebrandování VUT 
do nového loga vyvolal velký rozruch. Změna loga ve-
řejné instituce totiž není tak jednoduchá, pravdou ale 
bylo, že VUT vyhlásilo soutěž o nový vizuální styl, kte-
rou vyhrálo studio ReDesign s červeným téčkem.

Ocitli jsme se tedy v situaci, kdy máme návrh nové-
ho loga a vizuálního stylu, ale protože se nikdo fakult 
neptal, a ty se to dozvěděly až z médií, přijaly k tomu 
odmítavé stanovisko.

Svého času prorektor Kvíčala, kterého můžete spa-
třit prohánět se Brnem tímto vozidlem,se tedy jal hasit 
oheň na střeše vyvolaný špatnou komunikací uvnitř 
univerzity.

Jezdil po dobu několika měsíců fakultu od fakulty 
a na zasedáních akademických senátů prezentoval 
návrh nového loga a vizuálního stylu. V prezentacích 
byl skutečně dobrý, ale přesto jeho argumenty typu „je 
jedno, jestli se logo líbí, důležité je, že funguje“ nezapů-
sobily a fakultám se změna nelíbila.

Nechalo se tedy logo u vody, protože logo je de-
finováno statutem VUT a změnu statutu VUT musí 
odhlasovat celouniverzitní senát a zaregistrovat mi-
nisterstvo. Nicméně vizuální styl, červená barva, font 
VAFLE apod. se používat začaly, tomu legislativně nic 
nebránilo.

Mezi lety 2012 a 2014 se tedy s logem nic moc ne-
dělo, nediskutovalo se o tom, ale lidé si patrně začali 
zvykat na červenou barvu a nový styl. Jediná velká 
změna byla ta, že prorektor Kvíčala byl nahrazen pro-
rektorkou Armutidisovou.

V druhé půli roku 2014 se diskuze opět rozproudily, 
jednalo se s proděkany a děkany fakult, diskutovalo se 

o novém vizuálním stylu a došlo k hlasování, ve kterém 
měl každý děkan jeden hlas, a o jeden hlas se dělili tři 
ředitelé součástí. Celkem tedy devět hlasů, které roz-
hodly v poměru 5:4, že nové logo chtějí.

Mohlo by se zdát, že i přes těsný výsledek nic nebrá-
ní zavedení nového loga, ale nebylo tomu tak. Fakulty 
se začaly hádat o barvy, protože všichni byli zvyklí na 
modrou, a tak se snažili i tu modrou vyboxovat pro 
sebe. FEKT nevyjímaje. Došlo tedy k mnoha kompro-
misům a hrátkám s odstíny modré a voilà, došlo to do 
stádia, kdy byli víceméně všichni spokojení.

Takže teď už to bylo nadobro schválené a nic nebrá-
nilo používání? Ne. Vedení VUT a fakult se sice shodlo, 
ale existuje tady jeden kontrolní orgán a tím je akade-
mická obec, tedy studenti a zaměstnanci reprezento-
vaní volenými zástupci v akademickém senátu. A ten 
musí schvalovat důležitá rozhodnutí univerzity.

Dostáváme se do června 2015, zasedání AS VUT, 
hlasování o novém logu. Nikdo netušil, jak to dopad-
ne. Logo je totiž citlivá záležitost a akademická obec 
v tom rozhodně neměla jednotný názor. Nakonec ale 
po definování přechodové doby do konce roku 2016, 
kdy mohou fakulty používat svá stávající loga, bylo to 
nové schváleno.

Teď už je konečně hotovo? Není. Změnu statutu 
musí schválit ministerstvo. Nastala další doba čeká-
ní na vyjádření z ministerstva. To dorazilo v průběhu 
prázdnin a 22. 7. 2015 se tedy stalo téčko oficiálním 
logem VUT a fakult.

Pak už byla jen spuštěna kampaň koncem října… 
ale to už všichni víte:-)

Tomáš Mejzlík
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Twwworba (2/4)
Ahoj u druhého dílu twwworby. V předchozím díle, 

který je dostupný i v online verzi e-fektu z listopadu 
(https://cs.publero.com/title/e-fekt/11-2015), jsme pro-
šli první fází webového vývoje – návrhem. Konkrétně 
jsme prošli wireframe a uvedli pár poznámek k mocku-
pu. V tomto článku již budeme předpokládat, že máme 
konkrétní mockup pro naši smyšlenou konferenci o se-
bezdokonalování připravený včetně všech grafických 
materiálů, a projdeme si další fázi twwworby – vytvoře-
ní funkčního prototypu.

Mým cílem nebude probírat detaily a učit zde základ-
ní příkazy a funkce, vysvětlovat filozofii jazyků nebo ří-
kat přesný postup, co a kde napsat a podobné zdlou-
havé věci, ale nastínit celý proces jako chronologický 
celek a podat co nejvíce užitečných zdrojů pro další 
samostudium a takový celkový obecný přehled.

Rychlý přehled
Vytvoření prototypu je již velmi blízko finální webo-

vé stránce a mnohdy, pokud se prototyp povede, jsou 
finální úpravy jen pár hodin dlouhé – o tom si povíme 
v dalším díle twwworby. Prototyp je již v HTML a CSS 
a běží na serveru, dá se říct, že se jedná o časově nej-
náročnější práci na celém projektu. Předpokladem pro-
totypu pak je, že funguje, ale zároveň je ještě snadno 
upravitelný a plný nedodělků oproti finálnímu řešení, 
které je ukončeno, optimalizováno pro výkon, propoje-
no s dalšími API a publikováno.

V tomto díle twwworby začneme instalací 

nejnovějších verzí softwaru potřebného pro vývoj, zob-
razení a tetování všeho, co napíšeme. Pak si stáhneme 
framework, který nám ušetří až 50 % času, a sezná-
míme se s ním, také se při tom seznámíme se struk-
turou HTML a CSS. Poté si projdeme změny, které 
ve frameworku musíme provést, abychom úspěšně 
vytvořili úvodní stránku naší konference. Ve třetím díle 
twwworby stáhneme html5boilerplate, něco si povíme 
o výhodách těchto řešení a implementujeme je do naší 
stránky s malou diskusí ohledně hlavičky dokumentu 
a favikonách a open graph protokolu. Až tyto typické 
kroky doděláme, měli bychom mít připravený funkční 
prototyp a vy byste měli mít tou dobou perfektní nad-
hled, co a jak funguje, a využívat Ctrl + C a Ctrl + V na 
vytváření a úpravu vskutku pokročilých věcí.

Tento článek bude takovým průvodcem, spíš ko-
mentářem k postupům. Abyste získali všechny zkuše-
nosti, je dobré si vše stáhnout a vizuálně vše sledovat 
v průběhu článku. Pokusím se vše nejlépe přiblížit i pro 
ty z vás, kteří jsou spíše zvědaví a nechtějí si nic staho-
vat, ale na kole se také nenaučíte jezdit tím, že si o tom 
budete jen číst.;-)

Potřebný software
Vytváření webových stránek je natolik jednoduché, 

že je k tomu dostatečný pouhý poznámkový blok. 
Bohužel, čas jsou peníze, proto je dobré mít vždy ten 
nejefektivnější nástroj, který je dostupný. Nyní je běž-
né, že celý proces vytváření webů zahrnuje prostředí, 
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ve kterém se programuje, virtuální server, na kterém 
běží výsledky pro vizuální kontrolu, internetový prohlí-
žeč, aplikace nebo rozšíření, která se postarají o syn-
chronizaci prohlížeče a vývojového prostředí, aby se 
výsledky zobrazovaly ihned, utilitu pro zálohování nebo 
verzování a případnou obnovu souborů a nakonec pro-
gram pro synchronizaci lokálního projektu s reálným 
serverem, na kterém web poběží. 

Protože je článek zaměřený na praktický pohled na 
to, jak se weby tvoří, nebudu rozebírat různé alternativy 
a rozdíly v softwarech, to si může každý vygooglovat, 
až tomu bude více rozumět. Proberu tedy software, na 
který jsem zvyklý a který je pro náš projekt i mnohé da-
leko komplikovanější projekty více než dostatečný.

Začnu tím nejvýznamnějším kusem – SW editorem. 
Používám IDE určené přímo pro vývoj webových apli-
kací, které je navíc zdarma – Adobe Brackets. Právě 
díky tomu, že je zaměřeno čistě na webové aplikace, 
je toto prostředí ideální. Dokonce bych doporučil všem, 
kteří mají zkušenosti s Visual studiem nebo Notepad++, 
určitě Brackets zkusit. Největší výhodou je možnost 
pluginů, které dále automatizují a usnadňují práci. 
Brackets můžete stáhnout z webu http://brackets.io.

Výrazně doporučuji neklikat na velké tlačítko 
Download, ale kliknout na méně výrazný odkaz pod 
tlačítkem vlevo, kde je možnost si ho stáhnout bez plu-
ginu pro photoshop. Vliv to nemá, ale plugin je stejně 
zbytečný. Po instalaci by se vám měl program zobrazit 
v plné své kráse i s testovacím ilustrativním projektem. 
To je první bod, který zde již nebudu detailně probí-
rat, a je nezbytný pro lepší pochopení twwworby. Jak 
můžete vidět na prvním obrázku, úvodní soubory jsou 
velmi čtivé a plně vám postačí k seznámení se s kaská-
dovitou strukturou jazyka HTML a editorem.

Po seznámení se s editorem nám ještě zbývá v něm 
nastavit pár maličkostí – pluginy. Ty najdete pod lego-
-ikonkou vpravo nahoře. Na pořadí instalace nezáleží, 
vše, co nainstalujete, lze snadno kliknutím odinstalovat 
nebo deaktivovat podle přání. Můžete zkoušet, testovat 
a pak vše jednoduše povypínat. Doporučím však začít 
instalací pluginu Extensions Rating, který vám umož-
ní lepší orientaci v následném vyhledávání. Určitě se 
pak koukněte i na pluginy, které využívám já: Emmet, 
Beautify, Brackets Git, Brackets Icons, Autoprefixer, 
PHP Syntax Hint, QuickDocsPHP, QuickDocsJS, 
Markdown Preview, Brackets Outline List, PHP 
SmartHints, Angular JS for Brackets, Lorem Ipsum, 
colorHints, Quick Search, Brackets Css Color Preview, 
More HTML5 Code Hints, Indentator, Minifier, Brackets 
CSS Class Code hint, Special Html Characters, HTML 
Wrapper, Brackets Tools, Paste and Indent, Autosave 
Files on Window Blur, Preferences setup UI, CanIUse, 
Projects, SASSHints, JavaScripts Globals, Right Click 
Extended, LiveReload, Auto Brackets, Reasonable 
Comments, Overscroll, QuickDocsRegEx, Brackets 
Edit History, Recent projects, Brackets OnCopy, 

Brackets SASS. Jedná se vskutku o mnoho pluginů, 
většinu z nich nevyužijete každodenně, některé vám 
však vykouzlí úsměv na tváři nad ulehčenou prací, 
např. Emmet a Paste and Indent. Jelikož lze pluginy 
snadno deaktivovat, doporučuji nainstalovat všech-
ny, poté je deaktivovat a po jednom zkoušet až někdy 
v budoucnu, nyní pro náš projekt konference o sebe-
zdokonalování nejsou nutné. 

Druhým nejdůležitějším nástrojem je virtuální server. 
Já předpokládám, že si tento článek nečtou profesio-
nálové, takže vás mohu potěšit tím, že takový server 
je již také vestavěn přímo do Brackets. Spouští se 
bleskem vpravo nahoře a automaticky namapuje prá-
vě otevřený projekt a zobrazí právě otevřený soubor. 
Velkou výhodou je přitom to, že vidíte změny v reálném 
čase. Velkou nevýhodou je to, že podporuje jen klasic-
ké HTML. Pro náročnější aplikace je pak nezbytné si 
pořídit server s podporou dynamických jazyků, které 
dovolí například zasílání emailů nebo hlasování a dal-
ší vychytávky. Více o takových naleznete googlováním 
„web backend languages“. Já osobně jsem si vybral 
PHP, stále nejrozšířenější, jednoduché na počáteční 
učení se a objevování tajů webů, ale i s pokročilejší-
mi zkušenostmi vás často překvapí výkonem a mož-
nostmi (Laravel, REST). Abychom mohli PHP použí-
vat, potřebujeme virtuální server a na něm Apache, 
PHP a MySQL. Naštěstí existují aplikace, které toto 
trio zahrnují a běží bez potřeby jakýchkoli nastavení 
hned po instalaci na Windows. Mezi ně patří například 
EasyPHP, které si můžete stáhnout na

http://www.easyphp.org/easyphp-devserver.php.
Nainstalujte si pak verzi VC11, která je na vašich 

počítačích pravděpodobně lépe podporována. Zde již 
opět více neprozradím, projekty pak ukládejte do slož-
ky www, která je tam, kde jste si EasyPHP nainstalo-
vali. Později si můžete vyhledat, jak složku s projekty 
umístit jinam přepsáním php.ini nebo na co se může 
hodit plugin Virtual Host Manager. Brzy otestujete, zda 
vše funguje jak má. Další pokročilejší možností virtu-
álního serveru je pak Vagrant, který umožní svobodu 
v pokročilých nastaveních, pro začátečnické potřeby je 
však zbytečný.

O internetovém prohlížeči nemusím moc povídat. 
Řeknu však, že je dobré mít minimálně známou pěti-
ci – Chrome, Firefox, Opera, Safari, Edge. Pro Internet 
Explorer pak existují testovací programy jako IETester, 
ale sleduji takový trend, že je již nyní zcela v pořádku 
říct návštěvníkům, že jejich prohlížeč není a nebude 
podporován, ať si stáhnou jiný. Minimálně co se vývo-
je týče, developer by měl mít vždy vše aktuální a měl 
by se přizpůsobit cílové skupině, k čemuž mu pomůže 
Google Analytics, ale o tom až příště.

Mluvili jsme o HTML a PHP serverech, zbývá ješ-
tě zmínit, že pro velmi efektivní práci v PHP je velmi 
užitečné nainstalovat v Brackets plugin LiveReload 
a ten samý plugin nainstalovat i ve vašem prohlížeči 
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z odkazu 
https://github.com/pwalczyszyn/brackets-livereload.
To je k vývoji vše. O aplikaci pro nahrávání na reálné 

servery, jako je WinSCP, si povíme jindy a stejně tak 
o možnostech zálohy a verzování.

Frameworky
Framework může být pro některé nový pojem, pro 

některé již celkem běžný. Framework je obecně další 
vrstva blíže „lidskosti“ a jednoduchosti oproti progra-
movacím jazykům a frameworky existují pro mnoho 
různých jazyků. Ve webovém vývoji se pak nejčastěji 
skloňují frameworky Bootstrap a další, které jsou ná-
stavby CSS a JavaScriptu a poskytují sadu funkcí 
a CSS tříd, které lze přímo využít v HTML dokumentnu 
bez nutnosti ztrácet čas jejich přesným vývojem a la-
děním. Já jsem začal s frameworkem Bootstrap, nyní 
používám raději Materialize CSS framework, který 
bude také vhodnější pro náš projekt. Nyní se už může-
me pustit do jádra stránky naší smyšlené konference 
stažením aktuálních souborů Materialize CSS:

http://materializecss.com/getting-started.html

Zde již začíná kouzlo frameworku. I bez předchozích 
zkušeností již mají noví programátoři na čem začínat 
a rychlost osvojení si jazyků a praktik je pak blesko-
vá. Stáhneme tedy Starter template a dá se říct, že již 
máme většinu za sebou. Stránky Materialize CSS lze 
pak použít jako velmi pěknou dokumentaci ke všem 
funkcím frameworku, určitě si je celé prohlédněte 
a udělejte si poznámky u věcí, které byste chtěli využít.

Po stažení Starter Template ji rozbalíme do www 
složky s projekty, zapneme EasyPHP, nasměrujeme 
prohlížeč na adresu 127.0.0.1, v Brackets vybereme 

nový projekt a nastavíme danou složku projektu star-
ter-template a také v Brackets spustíme Live Reload 
a pak i v prohlížeči. Tímto je projekt připraven k úpra-
vám, velmi rychlé.

Pokud chcete, můžete také přejmenovat soubor in-
dex.html na index.php. Na jeho funkci to nebude mít 
vliv, ale umožnilo by vám to mnohem rychleji se po 
kouscích prokousat k pokročilejším praktikám s pomo-
cí PHP, o kterých se zmíním okrajově až ve čtvrtém dílu 
twwworby.

Nyní máte podruhé perfektní možnost srovnat po-
dobnost kódu a jeho logického vizuálního výstupu 
v prohlížeči a je zřejmé, že další úpravy již budou velmi 
jednoduché. Opět platí, že zde nebudu čtenáře zatěžo-
vat teorií, jelikož je vše velmi pěkně vizuálně pochopi-
telné přímo v Brackets.

Pro vytvoření úvodního přivítání naší stránky kon-
ference nám stačí přidat položky do <nav>, změnit 
texty úvodní sekce a nastavit její pozadí na náš obrá-
zek a jeho chování na „cover“ aby vždy zakrýval celou 
sekci. Opět detaily jazyků již nebudu probírat, ale je 
nejvhodnější čas doporučit některé zdroje pro samo-
studium teorie, ačkoli díky frameworku bohatě stačí se 
v jazycích orientovat, hlubší znalosti si vytvoříte, jakmi-
le v nich začnete pracovat s každým dalším projektem:

http://www.w3schools.com/html/
http://www.w3schools.com/css/
https://www.codecademy.com/learn/web
https://goo.gl/ejcVK5
Já začínal před devíti lety na jakpsatweb.cz, ale 

nejlepším způsobem je učení se praxí, k čemuž na-
pomáhají frameworky a boilerplate. Pokud je dostatek 
odhodlání se v programování zdokonalovat, je lepší ho 
investovat do něčeho zcela nového než do věcí, které 
již někdo naprogramoval, což byla častá praxe v minu-
losti. Sami můžete posoudit, co to s vámi udělá, když 
přijdete k počítači a veškerý software si stáhnete a pro-
hlédnete jeho funkci, jak jsem popsal. Vsadil bych se, 
že po pouhých pár hodinách na tom budete lépe než 
většina wordpressových klikačů, kteří ani netuší, co je 
to CSS třída.;-)

V příštím díle dokončíme fázi prototypu. Zkusím zmí-
nit několik ukázek užitečných kódů, kterými budeme 
muset framework obohatit. Hlavně si povíme o html-
5boilerplate, upravíme nastavení v souboru.htaccess 
a povíme si něco o hlavičce dokumentu, kde se nachá-
zí základy optimalizace pro vyhledávací služby i soci-
ální sítě.

Miroslav Molinek
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Vánoce ve světě
Tradiční české Vánoce si nedovedeme představit 

bez kapra a stromečku. Jak ale prožívají nejkrásnější 
svátky v roce lidé z různých koutů planety?

USA
Postava: Santa Claus
Pokrm: nadívaná krůta, ke které se často podává 
bramborová kaše, sladké brambory, vařená kukuřice, 
červené zelí, nádivka, dýňová jídla, fazolové lusky, bru-
sinkový kompot a spousta, spousta pečiva.
Tradice: ozdobné svítící řetězy zdobí domy, stromy 
i náměstí, děti chytají Santovi mléko a sušenky.

AUSTRÁLIE
Postava: Santa Claus
Pokrm: studené obložené mísy, chlazené ovocné a ze-
leninové saláty, slaďoučké dortíky, osvěžující šťávy. 
Tradice: zaslaná vánoční přání se vyvěšují do oken 
a soutěží se, kdo jich má víc.

ANGLIE
Postava: Santa Claus
Pokrm: pečený krocan s ořechovou nádivkou, v žád-
ném případě nesmí jako tečka tohoto hodování chybět 
ovocný pudink.
Tradice: během večeře se pak do pudinku ukrýva-
jí mince, prstýnek nebo náprstek pro štěstí. Kdo ho 
z mísy lžící vyloví, tomu bude v následujícím roce přát 
štěstí.

ITÁLIE
Postava: Befana
Pokrm: pečené jehně nebo krocan, grilovaný úhoř či 
kuřátko.
Tradice: samotný vánoční čas začíná už 8. prosince. 
Končí 6. ledna na svátek Tří králů, kdy také přichází ko-
mínem čarodějnice Befana a hodným dětem naděluje 
dárky do připravených ponožek.

NĚMECKO
Postava: Weihnachtsmann
Pokrm: neodmyslitelnou součástí německé stědrove-
černí tabule je bramborový salát. Obvykle se k němu 
podávají párky, pro libovější jazýčky pečená kachna 
nebo husa.
Tradice: poslem blížících se Vánoc je svatý Mikuláš. 
Ráno 6. prosince nechává v nablýskaných botičkách 
pro děti dárky. Když ovšem není s chováním dětí 



 23

spokojený, nasype do bot uhlí.

FRANCIE
Postava: Pere Noël
Pokrm: pečený krocan s kaštanovou nádivkou nebo 
lanýžová pasta, le reveillon – pokrm z ústřic, klobásek, 
vína, pečené šunky, salátů, ovoce a sladkostí. A samo-
zřejmě husí játra.
Tradice: děti chystají vyčištěné boty ke krbu a 24. pro-
since večer je plní Pere Noël.

ŠPANĚLSKO
Postava: Ježíšek
Pokrm: ovčí a kozí speciality a výborné dezerty jako 
máslové placky, citrónový dort s kandovaným ovocem 
nebo pečivo s piniovými jadérky, někdy i pudink.
Tradice: po večeři, která se podává kolem desáté ho-
diny večer, dostanou děti dárky a o půlnoci nejmlad-
ší člen rodiny položí do jesliček rodinného betlému 
Ježíška a celá rodina odchází na půlnoční mši.

THAJSKO
Postava: Santa Claus
Pokrm: -
Tradice: i přesto, že zde žije pouze 5% křesťanů, ani 
to nezastaví buddhistickou část obyvatelstva k osla-
vě Vánoc. Zastávají totiž pravidlo, že pokud je důvod, 
slavit je možné cokoliv. Santu Clause znájí obyvatelé 
i té nejmenší thajské vesnice. Hlavní vánoční kampaně 
vedou především obchodní společnosti, duch Vánoc je 
tedy trošku zastřen nákupními horečkami. U vánoční 
palmy si rodiny předávají především sladkosti a čoko-
ládu, rozbalování velkých darů připadá až na Nový rok.

AFRIKA
Postava: Ježíšek
Pokrm: v bývalých francouzských koloniích se serví-
ruje piškotová roláda, v britských koloniích po hovězí 
pečeni někdy následuje i typický anglický pudink, na 
bývalých portugalských územích je hlavním jídlem 
treska a tradiční koláč, zatímco v Namibii jako vzpo-
mínku na německou koloniální minulost si leckdo upe-
če slaďoučkou štolu, nebo dokonce i vánočku.
Tradice: tradiční místní ozdoby jsou gabonské jesličky 
z banánových listů a girlandy z palmových listů.

NORSKO
Postava: Julenissen
Pokrm: v noci před Štědrým dnem děti dávají 
Julenissenovi za okno misku s ovesnou kaší, aby se 
posilnil na své daleké cestě po noční obloze.
Tradice: ten, kdo při štědrovečerním hodování najde 

v pokrmu ukrytou mandli, má velké šance, že se v příš-
tím roce vdá nebo ožení.

FINSKO
Postava: Joulupukki
Pokrm: ryba, která se podává například s obloženou 
mísou, šunkou s hořčicí, slanečky, domácím sýrem či 
houbovým salátem.
Tradice: Joulupukki přinese dárky se svými malými pi-
dimužíky. Kdo ale zlobil, toho si pomocníci odnesou do 
ledového království.

Verča Ondryášová
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Jak rozsvítit oblohu
Už jste asi zaregistrovali, ať už zvýšeným množstvím 

otravných reklam, nebo poklesem teplot pod příjem-
nou úroveň, že se nám pomalu, ale jistě, blíží Vánoce 
a s nimi nový rok. A protože jsou oslavy nového roku 
spojené mimo jiné s nadměrnou konzumací alkoholu 
a s odpalováním ohňostrojů, přinášíme vám v tomto 
čísle rozhovor s Jirkou Piškulou, zakladatelem e-fektu 
a SPS, který je profesionálním odpalovačem ohňostrojů 
(i toho, který jste mohli vidět na závěr Hudby z FEKTu 
2015).
Co Tě přivedlo k ohňostrojům?

Už odmalička mě to bavilo, myslím, že jako 10letý 
jsem měl ve skříni schované zápalky. V 90. letech 
byl celkem problém dostat se k reálné pyrotechnice. 
Prodávala se jen v prosinci a byla velmi drahá. Strouhal 
jsem proto škrtací konce zápalek, a když jsem jich měl 
dost, různě jsem s nimi experimentoval. Už na konci 
základní školy o mně bylo známé, že vyrábím různé 
„raketky“. Tehdy jsem potřeboval na pět sekund něja-
kého efektu i více než tři hodiny práce. Nebylo to moc 
efektivní, ale dostatečně zábavné na to, abych nepře-
stal. Po tom, co jsem šel na střední, nevěnoval jsem se 
tomu až tak intenzivně jako předtím, ale stále to ve mně 
dřímalo a fascinovalo mě to. Ze stejného důvodu jsem 
vystudoval elektro. Když jsem viděl opraváře zprovoz-
nit náš pokažený televizor, říkal jsem si, že to musím 
jednoho dne umět i já.
Co všechno potřebuješ k tomu, abys mohl dělat 
ohňostroje profesionálně?

Je to velmi jednoduché, když to pojmeme čistě 

byrokraticky, tak na to, abych to mohl dělat profesionál-
ně, potřebuji průkaz odpalovače ohňostrojů. Na to, aby 
ho člověk získal, je potřebné udělat státní zkoušku. Za 
mých časů jsem dělal týdenní kurz, kde jsem byl pře-
školený a na závěr vyzkoušený člověkem z Báňského 
úřadu, který nám udělil povolení. Odborně to obnáší 
znalost legislativy, základy chemie, fyziky a nauky 
o předcházení rizik, ochraně majetku a zdraví člověka. 
To poslední je ta nejdůležitější věc.
Co si můžu odpálit sám a na co už potřebuji něko-
ho s papírem? 

Situace je vzhledem k legislativě, která nedávno 
prošla aktualizací, poměrně nejasná, minimálně pro 
laika. Je možné, aby si běžný smrtelník koupil poměr-
ně velké efekty v kategorii III (kompaktní baterie), které 
jsou již hotové, v krabici s obsahem do 1 kg pyrotech-
nických složí.

Pro pořádně velké ohňostroje je třeba použít např. 
kulové pumy. Momentálně je přechodné období, kdy 
ty nejmenší z nich (do kalibru 50 mm) může odpalo-
vat i laik, ale to brzy možné nebude, stejně jako na 
Slovensku, kde je to už déle zakázáno.
Tedy, když chci mít na oslavě narozenin velký oh-
ňostroj, potřebuji nějaké povolení od města?

Ohňostrůjce potřebuje písemné povolení od majitele 
pozemku, ze kterého odpaluje, a pokud bude používat 
pouze pyrotechniku do kategorie III (včetně), tak není 
třeba souhlas Báňského úřadu, ale musí ohlásit konání 
ohňostroje krajským hasičům a radnici. Pokud to ne-
bude v době nočního klidu, město nemůže ohňostroj 
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Potřebujete poradit? Zavolejte nám! 
608 577 780

Pyrotechniku u nás nakoupíte celoročně ;) 

        /PYROTECHNIKAPODLUZI

Zasíláme do celé ČR a SR. 
Osobní odběr zboží až do 30.12. - U Hradíšťku 172, Týnec

 hotové ohNostroje „v krabici“ hotové ohNostroje „v krabici“ hotové ohNostroje „v krabici“ hotové ohNostroje „v krabici“

ROTECHNIKA
PO
P - -DLUZI

MÁŠ NA TO KOULE ?

WWW.PYPO.CZWWW.PYPO.CZWWW.PYPO.CZWWW.PYPO.CZWWW.PYPO.CZWWW.PYPO.CZWWW.PYPO.CZWWW.PYPO.CZ

petardy  petardy  petardy  petardy  raketyraketyraketyrakety kompaktykompaktykompaktykompakty

prskavkyprskavkyprskavkyprskavky RÍMSké svíce RÍMSké svíce RÍMSké svíce RÍMSké svíce dýmovnicedýmovnicedýmovnicedýmovnice

Y

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

pypo post.pdf   1   25.11.2015   23:05:40



26 

zakázat. Snad jen v případě, že by tam platila nějaká 
zvláštní vyhláška o nakládání se zábavní pyrotech-
nikou. Pokud by se použila silnější pyrotechnika, ty-
picky kategorie IV, je třeba ohňostroj nechat schválit 
Báňským úřadem. Tomu se předkládá tzv. techno-
logický plán ohňostroje. Úřad ho posoudí zejména 
s ohledem na bezpečnost pro diváky a splnění všeh 
zákonných kritérií. Teprve po získání povolení je možné 
nakoupit příslušný materiál (např. kulové pumy kalibru 
150 mm a větší). 
Měl jsi ve své kariéře nějaký průšvih nebo zajíma-
vý zážitek?

Naštěstí se mi doteď nestala žádná nehoda, která by 
měla za následek újmu na zdraví diváků nebo na majetku. 
Občas se může stát, že kulová puma nevyletí 250 metrů 
do vzduchu, ale vybuchne jen 10 metrů nad povrchem, 
což se přihodilo jednomu mému kolegovi. Naštěstí se mu 
nic nestalo, protože měl ochranné oblečení, ale na stě-
ně po něm zůstala ohněm ošlehaná silueta. Mně osobně 
se stal jeden fail. Naštěstí to nebylo nic nebezpečného. 
Používám elektronické odpalovací systémy, kde jsou 
různá nastavení. Jednou z funkcí je i odpal „all in one“. 
Podařilo se mi poplést tlačítka a odpálil jsem 2/3 ohňo-
stroje v jediném okamžiku (efekty doznívaly asi minutu), 
a přitom měl trvat celou písničku. Bylo to mimořádně trap-
né. Poslední část ohňostroje jsme už odstříleli dle plánu. 
Byla to dobrá a důležitá zkušenost, od té doby máme sys-
tém zabezpečen tak, aby podobná chyba nebyla možná.

Děkuji Ti za rozhovor a přeji co nejméně 
podobných nepříjemných zážitků, a naopak co 
nejvíc spokojených zákazníků, kterým Tvé ohňo-
stroje přinesou radost.
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Antistresová omalovánka



a mnoho dalších...

S námi 
   Vás o Vánocích neklepne!

Vánoce už klepou na dveře! 
My fakt nechceme, aby Vás z vymýšlení dárků kleplo:)

S tiskni-online nakoupíte originální a osobní dárky 
z pohodlí domova a uděláte tak radost celé rodině.

snadná online tvorba z vlastních fotek

nepřeberné množství designů a možností

fotky můžete nahrávat z PC, facebooku, rajčete

doručení domů nebo osobní odběr /Praha, Brno/

 Od 1. 12. do 18. 12. 2015 SLEVA 40 % 
 pro registrované zákazníky na všechny produkty!

 Garantujeme odeslání do Vánoc při objednávce do 18. 12. 2015!

www.tiskni-online.cz


