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contents inhaltCo je důležité 

Jak a proč se vyvíjelo lidstvo, jednotli-
vé národy a civilizace tak, jak je nám dnes 
známo, přesně nevíme. Ve starověku roz-
hodovali náčelníci, vládci a vůdci zpravi-
dla za přispění svých rádců. Tak tomu bylo 
na celém světě až do nedávné doby, kdy 
se ve vyspělých zemích v různé míře začal 
uplatňovat demokratický systém. Je zřejmé, 
že jeho vznik a vývoj jsou více méně spon-
tánní, tj. neznáme jednoznačně jeho obje-
vitele a tvůrce. Čas od času se v různých 
státech objevují snahy obnovit vládu jed-
notlivce nebo skupiny, v některých z nich 
totalitní moc stále přetrvává. Důležité je, že 
z hlediska vývoje znalostí, otevření tvůrčích 
schopností jednotlivcům i skupinám a vyu-
žití získaných znalostí pro společnost ten-
to demokratický systém zatím jednoznač-
ně vyhrává. 

Ve vědě a technice je třeba neustále zva-
žovat různé varianty postupů a řešení, při-
čemž hlavními kritérii jsou očekávané nebo 
požadované přínosy, funkčnost a bezpeč-
nost řešení. Odměnou samotných vynález-
ců a objevitelů je často jen dosažení před-
pokládaných výsledků, tj. uspokojení z ví-
tězství. Hlavní užitek většinou získávají ti, 
kdo umějí výsledky výzkumu a vývoje dobře 
využít a prodat v praxi. Příkladů dokládají-
cích tuto zkušenost je mnoho. Využití nových 
možností techniky a technologií však pod-
porují nebo brzdí často nedostatečně uvá-
žené legislativní úpravy přijaté na základě 
lobby některých výrobců a dodavatelů pod-
porovaných zjednodušenými úvahami envi-
ronmentálních aktivistů. 

V poslední době se v této souvislosti hod-
ně diskutuje o fotovoltaických elektrárnách. 

Využití ladem ležících pozemků k výrobě 
čisté obnovitelné energie se jeví jako velmi 
rozumné řešení. Asi nikdo neuvažoval o tom, 
zda by nebylo výhodnější na polích pěstovat 
ovoce a zeleninu ve srovnání s jejich dovo-
zem ze vzdálených zemí, což je také využi-
tí sluneční energie. Budovat sluneční elekt-
rárny na základě státem garantovaných vy-
sokých cen povinně vykupované elektrické 
energie je zřejmě výhodnější. Podpora výro-
by na úkor podpory úspor elektrické energie 
jednoznačně výhodnější není. Stát se nesys-
témovými opatřeními může podílet na naru-
šení rozumného vývoje. 

Důležité je, aby zásadní rozhodnutí ne-
byla přijímána pod tlakem zájmových mo-
cenských skupin, avšak na základě diskuse 
odborníků a širší veřejnosti. Využitím foto-
voltaické elektrické energie se v tomto čísle 
zabývá několik příspěvků. Jiné jsou věnová-
ny úsporným světelným zdrojům, svítidlům 
a souvisejícímu příslušenství. Pro správná 
rozhodnutí v praxi se redakce snaží stále 
vyhledávat a publikovat vhodné podklady. 

Krásnou dovolenou a úspěšné druhé po-
loletí 2010 za redakci přeje

Ing. Jiří Novotný, šéfredaktor
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