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Vážení čitatelia, milí priatelia,
sme v najlepšom období na dôležité roz-
hodnutia. Peniaze sú stále veľmi lacné 
a to dáva šancu investovať a pripraviť sa 
na ťažšie časy, ktoré určite prídu. Kto tú-
to príležitosť nevyužije, riskuje, že stratí 
nielen svoju pozíciu, ale o niekoľko rokov 
možno aj schopnosť svoju transformáciu 
zafinancovať. Dnes mnohé firmy riešia, 
paradoxne, opačný problém – nestíhajú 
vyrábať a pre nedostatok ľudí odmietajú 
zákazky. Žijú zrejme v presvedčení, že do-
siahli hranicu využitia svojich výrobných 
kapacít. Výsledkom je výrazný rast miezd 
v priemysle na čele s automobilovým, za 
ktorým však zaostáva produktivita. Možno 
by však stačilo pár rozumných investícií, 
ktoré by priniesli väčšiu transparentnosť 
do výroby a odhalili by nové možnosti, 
ako disponibilné zdroje lepšie využiť. Ne-
musia to byť obrovské investície, pomôžu 

aj menšie, ale dobre namierené riešenia. 
Súčasná situácia v priemysle naznaču-
je, že v najbližších rokoch prejde výraz-
nými zmenami. Riešením je digitalizácia 
– umožňuje rýchlejšie reagovať na požia-
davky zákazníkov i trhu a prináša nižšie 
náklady, vyššiu kvalitu výroby a efektív-
nosť. Víťazmi budú firmy s rastovým mo-
delom postaveným na efektívnej, techno-
logicky vyspelej výrobe a inováciách. Dnes 
je naozaj najlepší čas pripraviť sa na takú-
to budúcnosť.

Vladimír Slezák,
generálny riaditeľ,  

Siemens, s.r.o.

jeseň | 2018
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Hoci sme si už na hodinkách nastavili zimný čas, na vlny horúčav, ktorými tohto-
ročné leto sužovalo Európu, by sme nemali zabudnúť. Teplota na Slovensku dosiah-
la priemer 22,3 stupňa Celzia, čo je 2,8 stupňa Celzia nad dlhodobým priemerom 
za predchádzajúce storočie. Od konca júla do konca augusta sme dokonca zažili re-
kordných 34 tropických dní za sebou. Experti varujú, že ak nič neurobíme, do roku 
2030 sa celková teplota v Európe zvýši o zhruba tri stupne. Čo to bude znamenať, 
ilustrujú aj snímky európskej družice Sentinel. Zobrazujú rovnakú oblasť: časť Ír-
ska, Veľkú Britániu, Holandsko, Belgicko, Dánsko a časti Nemecka a Francúzska. 
S odstupom štyroch týždňov sa prevažne zelená a zdravá vegetácia zmenila na ob-
lasti v rôznych odtieňoch hnedej. 

Sucho zmenilo zelenú Európu

25. júl 2018



Pevné častice ohrozujú zdravie aj v budovách
Znečistenie vzduchu poletujúcimi časticami ohrozu-
je zdravie ľudí najmä vo veľkých mestách. Pevné častice, 
ktoré spôsobujú viacero závažných ochorení, však nemu-
síme dýchať len vonku na prašnej ulici. Dostávajú sa aj 
dovnútra budov. Pomôcť znížiť ich koncentráciu by mohol 
detektor veľkosti cigaretovej škatuľky s malým vetrákom, 
ktorý nasáva vzduch. Celé zariadenie je umiestnené na 
stene miestnosti a priebežne kontroluje čistotu vzduchu 
pomocou laserovej diódy. Tá je schopná na základe roz-
ptylu svetla stanoviť koncentráciu pevných častíc 2,5 PM, 
teda „vidí“ častice až 2,5 mikrometra malé. To však nie je 
všetko. Pracuje sa na vývoji aplikácií, ktoré by umožnili 
tieto senzory začleniť do systému komplexnej automati-
zácie budov a spojiť ich priamo s filtrami. Po prekročení 
určeného limitu koncentrácie by sa automaticky spustili 
a začali by vzduch v budove čistiť. Prepojiť by sa mohli aj 
s detektormi, ktoré strážia koncentráciu CO2 vo vzduchu.

Autopilot pre elektrické siete
Novú generáciu riadiaceho centra pre elektrické rozvodné sie-
te predstavila spoločnosť Siemens. V spolupráci s výskumnými 
partnermi ho vyvinula v rámci projektu DynaGridCenter. Doká-
že vizualizovať dynamické procesy pri prenose elektriny a ro-
biť opatrenia, ktoré optimalizujú výkon siete a predchádzajú 
výpadkom. „V budúcnosti budú takéto centrá nevyhnutnosťou 
– s funkciou autopilota budú nezávisle regulovať vysoko dyna-
mickú rozvodnú sieť a udržiavať jej stabilitu,“ hovorí profesor 
Rainer Krebs z divízie Siemens Energy Management. Počet de-
centralizovaných elektrární neustále rastie a systém dodávok 
elektriny je tak čoraz náchylnejší na poruchy. Zároveň sa zmen-
šuje časové okno pre reakciu na kritické situácie. Aj preto rastie 
význam riadiacich a regulačných technológií, ktoré monitorujú 
a riadia rozvodnú sieť na diaľku. Sú jednou z podmienok na spl-
nenie ambiciózneho cieľa Nemecka získavať do roku 2050 osem-
desiat percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov.

Siemens dodá najväčšiu  
akumulačnú batériu v Česku
Batériové úložisko s výkonom štyri megawatty dodá na kľúč spo-
ločnosť Siemens do areálu energetického zdroja C-Energy v Pla-
nej nad Lužnicou. Akumulačný systém Siestorage s aplikáciou 
Siestart zvýši flexibilitu súčasných zdrojov elektriny a umožní 
využiť dodávky elektriny z fotovoltickej elektrárne s výkonom 
500 až 600 kWp, ktorú súbežne inštalujú. Najväčší akumulač-
ný systém v Českej republike uvedú do prevádzky v polovici bu-
dúceho roka. Technológia Siestorage (Siemens Energy Storage) 
zahŕňa riadiace systémy, lítiovo-iónové batériové články, rozvá-
dzače, striedače/meniče, transformátory a ďalšie systémy, ktoré 
budú umiestnené vo vonkajšom prostredí v kontajneroch. To-
to riešenie redukuje náklady na stavbu a minimalizuje montáž-
ne práce v mieste realizácie. Pod projektom je podpísané české 
Siemens kompetenčné centrum Siestorage, ktoré poskytuje rie-
šenia pre akumuláciu elektrickej energie v časti strednej a vý-
chodnej Európy.
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Dieselové vlaky by mohli skončiť v budúcej dekáde
Vývoj ekologických alternatívnych po-
honov ku klasickým dieselovým vlakom 
na neelektrifikovaných tratiach prináša 
ovocie. Rakúske železnice ÖBB a spoloč-
nosť Siemens Mobility testujú prvý pro-
totyp súpravy v dvojzdrojovom vyhotove-
ní trolej/akumulátor. Pre batérie netreba 
budovať zvláštne nabíjacie zariadenia, 
nabíjajú sa cez zberač prúdu v priebe-
hu jazdy na elektrifikovanej trati alebo 
počas státia. Uložená elektrina je potom 
k dispozícii na úsekoch bez elektrické-
ho napájania. Systém používa lítiovo-
-titánové batérie (LTO), ktoré majú v po-
rovnaní s konvenčnými lítiovo-iónovými 
výrazne rýchlejšie nabíjanie. Majú život-
nosť približne pätnásť rokov, takže ich 

treba vymeniť len raz počas celej život-
nosti vlaku. Jednotka Desiro ML Cityjet 
Eco v porovnaní s dieselovým pohonom 
zníži emisie CO2 až o polovicu. Okrem 
priaznivého vplyvu na životné prostre-
die prináša aj veľký komfort pre cestu-
júcich: bezprestupové priame spojenie 
z centra regiónu po hlavných a vedľajších 
tratiach až do odľahlých končín. Po roz-
siahlej skúšobnej prevádzke sa nasadenie 
nových súprav v osobnej doprave očakáva 
v druhej polovici budúceho roka.
Francúzska spoločnosť Alstom zasa ako 
prvá na svete testuje vlak poháňaný vo-
díkovými palivovými článkami. Súpravy 
Coradia iLint premávajú v Dolnom Sasku 
na trati dlhej približne sto kilometrov 

a prevádzkuje ich dopravná spoločnosť 
EVB. Na svoj pohon využívajú vodík ulože-
ný v nádržiach na streche, ktorý sa v pali-
vových článkoch za pomoci zvonka nasá-
vaného vzduchu premieňa na elektrickú 
energiu. Palivové články vyrábajú elek-
trinu pre dve elektrické pohonné jednot-
ky, pričom prebytočná energia sa ukla-
dá v batériách umiestnených v podvozku. 
Súpravy, do ktorých sa vojde tristo cestu-
júcich, dosahujú maximálnu rýchlosť 140 
kilometrov za hodinu. Do troch rokov by 
na trati mala byť postavená aj stacionárna 
stanica na dopĺňanie vodíka. Spoločnosť 
EVB chce do roku 2021 prevziať 14 vodíko-
vých súprav a postupne nimi nahradiť celý 
svoj dieselový vozový park.

Akvárium Bluenero samo nakŕmi rybičky
Malá arménska firma Bluenero predstavila koncept inteligentného akvá-
ria. Prostriedky na rozbeh výroby získala na crowdfundingovom serveri 
Indiegogo. Akvárium má byť k dispozícii v štyroch veľkostiach, s objemom 
30, 60, 100 a 135 litrov. Chytré akvárium je určené pre ľudí, ktorí chcú cho-
vať rybičky, ale nemajú čas sa o ne pravidelne starať. Bluenero to urobí za 
nich. Vďaka mobilnej aplikácii, ktorá je online prepojená s akváriom, bu-
de mať majiteľ svoje rybičky stále pod kontrolou, hoci bude vzdialený tisí-
ce kilometrov od svojho domova. Akvárium so smartfónom komunikuje 
prostredníctvom Wi-Fi alebo Bluetoothu. Jednou z jeho hlavných funkcií je 
automatické kŕmenie. Do zásobníka je možné uložiť suché krmivo až na je-
den týždeň dopredu, pričom samočinný dávkovač následne podľa určeného 
harmonogramu rybičky prikrmuje. Bluenero dokáže tiež pomocou zabudo-
vaných senzorov monitorovať hladinu a kvalitu vody vrátane jej pH, ako aj 
udržiavať jej správnu teplotu. O čistotu vody sa stará automatická sedem-
stupňová filtračná jednotka. K ďalším vychytávkam patrí LED osvetlenie, 
ktorého farbu možno upravovať podľa nálady. Vďaka integrovanej HD ka-
mere môže majiteľ aj počas svojej neprítomnosti odkiaľkoľvek, kde má prí-
stup k internetu, skontrolovať, čo sa deje v akváriu.

Coradia iLint 

Desiro ML Cityjet Eco



Elektrárne na člnoch vyplávajú na oceány
Startup SeaFloat, ktorý je súčasťou spo-
ločnosti Siemens, vyvinul koncept elek-
trárne s kombinovaným cyklom, umiest-
nenej na lodi alebo plávajúcej plošine. 
V porovnaní s klasickým zdrojom energie 
by ušetrila cenné pozemky a pri stavbe 
by odpadla aj náročná doprava veľkých 
zariadení po komunikáciách. Celá elek-
tráreň sa zmontuje v lodenici a remor-
kéry ju odtiahnu na oceány alebo do ús-
tí riek. Elektrárne na lodiach a ropných 

plošinách už síce nie sú novinkou, no 
tentoraz konštruktéri čelili náročným 
výzvam. Na lode plánujú umiestniť prie-
myselné plynové turbíny, napríklad Sie-
mens SGT-800 s výkonom 140 megawat-
tov a v budúcnosti dokonca SGT-8000H 
s výkonom v kombinovanom cykle 665 
megawattov. Gigantické zariadenia budú 
na mori vystavené vlnobitiu, preto kon-
štruktéri prispôsobili podpery, ložiská 
a ďalšie komponenty, aby tlmili vlnami 

vyvolaný tlak. Ak bude hroziť silná búr-
ka alebo hurikán, káble a potrubia odpo-
ja a elektráreň odtiahnu na šíre more, kde 
sú miernejšie vlny ako na pobreží. Nápad 
skonštruovať plávajúce elektrárne vzni-
kol práve pod dojmom ničivého cunami 
v Japonsku v roku 2011, kde by mohli zá-
sobovať elektrinou spustošené pobrežie. 
Prvé prevádzkové nasadenie plávajúcej 
elektrárne s turbínou SGT-800 sa očakáva 
v roku 2020.

Plávajúci odpad môže byť zdrojom energie
Nezisková spoločnosť Ocean Conservancy odhaduje, že vo svetových oceánoch pláva 
150 miliónov ton plastu a toto množstvo sa každoročne zvýši o osem miliónov ton. Od-
pad ohrozuje morský život – napríklad korytnačky a tulene často uviaznu v starých ry-
bárskych sieťach a morské vtáky ako albatrosy hynú po konzumácii plávajúcich plas-
tových zvyškov. Aj ľudia sú ohrození. Plasty pri rozklade vytvárajú mikročastice, ktoré 
sa čoraz častejšie dostávajú do nášho potravinového reťazca. Mimovládne organizácie 
a ekologickí nadšenci už hľadajú spôsob, ako vyčistiť oceány. Existuje aj niekoľko pro-
totypov zberačov plávajúceho odpadu. Sľubným konceptom však chýba obchodný mo-
del, ktorý by aspoň strednodobo zabezpečil zisk a bol finančne udržateľný. Výskumní-
ci spoločnosti Siemens Corporate Technology preto intenzívne hľadajú riešenia na 
využitie morského odpadu, predovšetkým plastov, ktoré nie je možné recyklovať. Vy-
víjajú kontajner, v ktorom by ho splynovače a turbíny premenili na elektrickú ener-
giu. Prenosné zariadenia by sa mohli používať napríklad na juhovýchodných ázijských 
ostrovoch, kde sa do mora dostáva veľké množstvo plastu pre nedostatok iných recyk-
lačných systémov.
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Autonómna električka jazdila v Postupime
Prvá autonómna električka absolvovala svetovú pre-
miéru na septembrovej výstave InnoTrans 2018 v ne-
meckom Postupime. Vznikla v spolupráci spoločnos-
ti Siemens Mobility s miestnym dopravným podnikom 
ViP. Experimentálne vozidlo je vybavené radarovými, 
laserovými a kamerovými senzormi, ktoré ako digitál-
ne oči sledujú električku a jej okolie. Komplexné algo-
ritmy zároveň fungujú ako mozog schopný interpre-
tovať dáta o momentálnej dopravnej situácii. Robia aj 
prognózu ďalšieho vývoja a na jej základe riadia reak-
cie električky. Električka komunikuje s traťovými sig-
nálmi, zastavuje na zastávkach pre cestujúcich a reagu-
je na riziká, napríklad prechod chodcov a prejazd iných 
vozidiel. Zatiaľ nie je pripravená na bežnú prevádzku. 
Projekt identifikuje technologické problémy autonóm-
nej jazdy v reálnych podmienkach a získané poznatky 
budú základom vývoja a testovania ďalších technolo-
gických riešení.

Čching-tao – model zeleného bývania
Čínsko-nemecký ekologický priemyselný park v mes-
te Čching-tao na pobreží Žltého mora ukazuje inova-
tívne prístupy k udržateľnému podnikaniu, životné-
mu štýlu a výskumu. Dominantou parku je Centrum 
technológie pasívneho domu. Budova má o 90 per-
cent nižšiu spotrebu energie ako väčšina porovnateľ-
ných stavieb a demonštruje, že pomocou technológií 
možno dosiahnuť komfortné bývanie s takmer nulo-
vými emisiami. Šesť rôznych subsystémov integru-
je platforma pre riadenie budov Desigo CC od spoloč-
nosti Siemens. Vstupné údaje o prevádzke a spotre-
be budovy monitoruje 1 200 dátových bodov. Systém 
automaticky deteguje plytvanie energiou a generu-
je odporúčania na optimálnu a efektívnu prevádzku. 
Aplikácia Desigo Room Automation sa zároveň stará 
o optimálne osvetlenie a prostredie miestností podľa 
individuálnych potrieb užívateľov. Ikonická budova aj 
vizuálne evokuje trvalo udržateľné bývanie – organic-
ké krivky vnútri i na fasáde pripomínajú kamene hory 
Lao na polostrove Šan-tung, ktorá je jedným z rodísk 
taoizmu, a symbolizujú harmóniu s prírodou.

Simulácia je alternatívou ku katetrizácii
Pocit napätia alebo bolesti v hrudníku a dýchavičnosť pri cvičení – 
to sú príznaky, pri ktorých lekár zvyčajne skontroluje, či ich príči-
nou nie je zúženie koronárnych artérií. Spôsobujú ich tzv. plaky, 
teda nánosy na vnútorných stenách ciev. Nemožno ich podceňovať, 
lebo vinou neošetrenej koronárnej artériovej choroby zomrie na 
svete ročne približne sedem miliónov ľudí. Ak sa zistí prítomnosť 
plaku, úlohou lekára je posúdiť, do akej miery ovplyvňuje prietok 
krvi do srdcového svalu. Doteraz to bolo možné len invazívnym 
meraním špeciálnym tlakovým katétrom. Spoločnosť Siemens 
Healthineers spoločne s firmou HeartFlow vyvinuli špeciálnu me-
tódu FFRCT Analysis, ktorá dovoľuje určiť prietok krvi na základe 
trojrozmerných snímok z CT vyšetrení. Jej základom je koronárna 
CT angiografia spojená s technológiami deep learning a automati-
zovaným výpočtom dynamiky tekutín. Klinické štúdie v Spojených 
štátoch preukázali, že metóda FFRCT má výrazne vyššiu diagnostic-
kú presnosť ako iné neinvazívne testovacie metódy.



 Divízia Matador Automoti-
ve Vráble vlani získala stra-
tegického partnera – por-
tugalskú skupinu Sodecia 
Automotive Europe. Ako to 
ovplyvnilo celú skupinu?
Ide o výraznú transformáciu 
biznisu. Podobne ako keď sme 
pred vyše dekádou postupne po-
sunuli mimo hlavného biznisu 
Matadoru výrobu pneumatík, 
ktorú prevzal Continental. Vtedy 
sa jadrom biznisu stala sériová 
výroba štrukturálnych dielcov 
automobilových karosérií. Ani 
dnes sa z tejto výroby nesťahu-
jeme. Našli sme pre ňu silného 
partnera, no stále poskytuje na-
šej skupine zázemie, využíva-
me v nej svoje najnovšie poznat-
ky a v modernej výrobe môžeme 
testovať prvky, z ktorých sa skla-
dajú riešenia pre zákazníkov.

 Ako sa bude ďalej vyvíjať 
biznis skupiny Matador?
Rozvoj spoločnosti aj ekonomiky 
ovplyvňujú viaceré megatren-
dy a ak chce firma uspieť, mu-
sí sa pružne adaptovať tak, aby 
v nich našla biznis. V štruktúre 
skupiny Matador sa to prejavu-
je vo viacerých rovinách. V sé-
riovej výrobe pre automobilo-
vý priemysel sme prepojili naše 
fabriky s globálnou sieťou Sode-
cia s takmer pol stovkou závo-
dov. Spojenie vytvára synergie 
z rozsahu a pre oboch partnerov 
nové projekty s automobilkami. 
Popritom sme budovali v ďalšej 
časti skupiny kompetencie v di-
zajne, vývoji a inžinieringu, ako 
aj v príprave prototypov.

 Aký megatrend tým sle-
dujete?
V budúcej podobe miest a ešte 

väčších sídiel, teda aglomerá-
cií, sa budú rôzne druhy dopra-
vy prepájať v riešeniach mo-
bility. Chceme sa zúčastniť na 
vytváraní jej podoby. Ide nie-
len o fascinujúci proces, ale dá 
nám aj silnú pozíciu v rozvoji 
a získavaní nového biznisu pre 
naše firmy. Už teraz sa naše di-
zajnérske a konštrukčné kapa-
city okolo českej firmy Aufeer 
Design zameriavajú na navrho-
vanie rôznych druhov doprav-
ných prostriedkov. Vlastne už 
nejaký čas vytvárajú návrhy 
pre každú oblasť bežnej dopra-
vy. Naši kreatívci a už aj kon-
štruktéri však pracujú aj na no-
vej podobe dopravných pros-
triedkov.

 Sústredí sa teda nové jad-
ro biznisu do tvorivej oblasti 
a klasické priemyselné čin-
nosti ustúpia?
V žiadnom prípade. Matador 
je priemyselná skupina a kaž-
dá odnož pracuje na novinkách 
až po úroveň plného využitia 
v praxi. Návrhári a konštrukté-
ri pracujú s poznatkami z vý-
voja nových materiálov až po 
úroveň prototypov, na ich prá-
cu nadväzujú vývojári a tech-
nológovia výrobných procesov. 
Tieto práce sa sústreďujú naj-
viac v našich firmách v Dubnici 
nad Váhom. Matador Industries 
má vlastné produktové portfó-
lio v náročnom strojárstve, no 
môže poskytovať aj podporu 
ďalším firmám. Matador Tools 
je moderná nástrojáreň, ktorej 
služby využívajú nielen interné 

výrobné kapacity, ale aj mnoho 
zákazníkov v priemysle. Mata-
dor Automation úspešne pracu-
je s ďalším priemyselným me-
gatrendom priemyslu 4.0.

 To je, ako sa hovorí, veľmi 
módna téma. Ako sa formu-
je prístup skupiny Matador 
k významu priemyslu 4.0?
Vnímame ho veľmi intenzív-
ne, dokonca v dvoch rovinách 
– ako jeden zo strategických 
projektov skupiny a zároveň aj 
ako fenomén, ktorý mení naše 
produkty a služby. Aj preto do-
stal úlohu zastrešiť celý projekt 
výkonný šéf skupiny, generál-
ny riaditeľ Martin Kele ako lí-
der novej manažérskej gene-
rácie v Matadore. Tému sle-
dujeme už dlhší čas a naozaj 
zo začiatku nebolo jasné, 
čo sa vlastne má diať. Po-
mohlo počúvať odborní-
kov z rôznych oblastí 
a pochopili sme, že bu-
dovať fabriku podľa 
princípov priemyslu 
4.0 neznamená sta-
vať nevyhnutne nie-
čo na zelenej lúke, 
ale fungovať efek-
tívnejšie v zabeh-
nutých fabrikách. 
Podobne ako lean 
manažment ide 
o tému efektívne-
ho fungovania, 
len s využitím 
moderných digi-
tálnych techno-
lógií.

Priemysel budúcnosti 
bude baviť talenty
Prezident a spoluakcionár Matador Group Štefan Rosina predstavil pred dvoma rokmi plán rozvíjať 
automobilovú divíziu holdingu tak, aby mohla po roku 2020 doslova formovať mobilitu budúcnosti. 
Napríklad vyvíjať pre automobilky v podstate celé auto. Spýtali sme sa ho, ako sa darí tento zámer 
plniť a akú rolu v ňom zohrávajú prvky inteligentného priemyslu. 

AUTOR:  MARtiN JESNý 
FOTO:  MiRo NôtA 
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Pre komplexné projekty hľadáme 
partnerov z rôznych oblastí, pretože 
budúcnosť je o spájaní síl.



 Ako to zmenilo vašu ponu-
ku pre zákazníkov?
Vývoj v Matador Automation 
sa posunul od koncepčného 
plánovania liniek cez simulá-
cie až k montáži a projektom 
digitálneho podniku. V sú-
časnosti vytvára samostatná 
vývojová skupina nové spôso-
by využitia kolaboratívnych 
robotov a vlastné robotické 
aplikácie ako súčasť inteli-
gentných riešení. Príkladom 
sú komplexné automatizova-
né linky, zďaleka nielen pre 
výrobné fabriky, ale napríklad 
aj pre vývojové pracoviská au-
tomobiliek. Tu sú požiadav-
ky na individualizáciu riešení 
výrazne vyššie ako v sériovej 
výrobe. Pre také komplexné 
projekty hľadáme partnerov 
z rôznych oblastí, pretože bu-
dúcnosť je o spájaní síl.

 Je ťažké rozdeliť v takých 
partnerstvách úlohy, kto čo 
bude robiť?
Vieme, v čom sme dobrí a na-
še know-how využívame spo-
lu s technológiami partnerov. 

Napríklad v simuláciách a ria-
dení dokumentácie ide o pro-
dukty spoločnosti Siemens, kto-
ré nám poskytujú vysoký kom-
fort. Rozdelenie rolí v tomto 
prípade je jasné a, samozrejme, 
my sa snažíme našimi poznat-
kami, získanými pri realizácii 
projektov, pomáhať zdokonaľo-
vať tieto riešenia Siemensu.

 Ako ste využili digitálny 
megatrend pri výstavbe no-
vého závodu v Nitre?
Rozhodli sme, že najväčší 

priestor na využitie nových 
technológií vzniká práve v pre-
vádzke, ktorú sme rozšírili 
v areáli v Nitre. Ani nie preto, že 
bol najnovší. Hlavný dôvod bol, 
že sme ho od začiatku projek-
tovali tak, aby vyhovoval kon-
ceptu inteligentnej logistiky. 
Nebolo to jednoduché. Ide o ob-
lasť, na ktorú žiadny dodávateľ 

nemá unifikované riešenie. Pri 
tomto projekte sme sa naučili, 
že implementovať princípy inte-
ligentného priemyslu znamená 
neustále vyvíjať procesy.

 Rozširovať výrobu v Nitre 
znamená riešiť aj nedostatok 
ľudí. Umožňujú technológie 
nahrádzať chýbajúce ruky?
Nechceme nahrádzať zamest-
nancov robotmi, ale dať im 
zaujímavejšiu prácu, aby na-
príklad nerobili stále to isté. 
Princípy priemyslu 4.0 nie-

len umožnia firmám vyrábať 
efektívne so stabilnou kvali-
tou, lebo nahradia chyby ľudí, 
ale aj výrazne zlepšia pod-
mienky na prácu. Chceme dať 
našim ľuďom také podmienky, 
aby u nás chceli pracovať.

 Ako ste v rámci výstavby 
závodu začali?

Keďže s projektom inteligentnej 
logistiky sme už počítali, bežal 
od začiatku. Ani v rámci logis-
tiky však nestačí len nakresliť 
trasy, po ktorých budú jazdiť 
vláčiky s dielcami cez výrobnú 
halu. Ide o komplex problémov 
– ako logistiku funkčne pre-
pojiť s podnikovým informač-
ným systémom, ako nastaviť 
celé plánovanie. Musím pove-
dať, že vopred sme ani netušili, 
aká rozsiahla téma to je. Prin-
cípy priemyslu 4.0 sú vo veľkej 
miere o štandardizácii. Preto 
sme všetky zariadenia a techno-
lógie v rámci projektu nakupo-
vali alebo vyvíjali tak, aby plnili 
zvolené štandardy. Všetky linky 
nitrianskeho závodu tak spĺňa-
jú štandardy priemyslu 4.0. Veľa 
sme sa naučili a riaditeľ IT slu-
žieb nášho holdingu Igor Šuba 
sa stal naozajstným digitálnym 
lídrom v priemyselnej firme.

 Pri výstavbe novej pre-
vádzky sa novinky uvádzajú 
do praxe o niečo jednoduch-
šie, pretože nemusia pre-
konávať zabehnutý postup. 

V Nitre sme sa naučili, že implementovať 
princípy inteligentného priemyslu znamená 
neustále vyvíjať procesy.
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Ako sa digitálny projekt roz-
behol vo zvyšku skupiny?
Princípy boli rovnaké. Potvrdi-
lo sa, že zaviesť do praxe prin-
cípy inteligentného priemyslu 
nemusí znamenať iba nutnosť 
minúť veľké sumy peňazí na 
zložité technológie. Najskôr je 
nevyhnutné pozrieť sa na dáta, 
ktorých je v podniku naozaj ve-
ľa. Treba identifikovať zdroje 
dát, správne ich zbierať, selek-
tovať podľa významu, analy-
zovať a na základe výsledkov 
rozbehnúť zefektívňovanie. 

Okrem toho je veľmi dôležité 
mať transparentný systém, ako 
ukázať dáta ľuďom, aj to pomô-
že, aby začali byť užitočné.

 Znamená to, že manažéri 
na rôznych úrovniach ria-
denia v podniku rozhodujú 
podľa výsledkov analýz dát 
z prevádzky?
Presne tak a ešte viac. Rovna-
ko dôležité je aj vizualizovať 
dáta. Tým sme dokonca začali. 
Vyselektovali sme z množstva 
dát tie, ktoré najviac ovplyv-
ňujú kvalitu, efektivitu a pro-
duktivitu. V rámci pilotných 
projektov vo výrobe pribud-
li okolo liniek monitory, ktoré 
pracovníkom priebežne ukazu-
jú dôležité informácie. Pomáha 
to nielen efektívne zoraďovať 
tok výroby, ale aj motivovať ľu-
dí. Ak zákazka svieti v systéme 
červenou farbou, človek sa zo 
všetkých síl snaží posunúť ju 
ďalej, do zelenej zóny. To zvy-
šuje plynulosť.

 Ako vyzerá návratnosť ta-
kého projektu?
Mechanizmy, ktoré upozorňu-
jú ľudí vo výrobe na kritické bo-
dy, v ktorých spomalenie alebo 
zastavenie výrobného procesu 
ohrozuje väčší celok, znamena-
li pomerne malé náklady. S vý-
sledkami reportu z big data sa 
vybrané informácie vizualizova-
li. Efekt bol skvelý a ako investí-
cia sa vrátili prakticky okamžite.

 Ako riadite procesy pri 
nasadzovaní digitálneho 
projektu vo firme?
V štruktúrach Matador Holdin-
gu kombinujeme líniové riade-
nie s projektovým. Takto beží 
od začiatku aj projekt zavádza-
nia princípov inteligentného 
priemyslu. Vrcholové riadenie 
projektu zabezpečuje holding, 
každý mesiac zasadá riadia-
ci výbor (steering committee), 
ktorý vedie generálny riaditeľ 
Martin Kele. Keďže ide o strate-
gický projekt, na stretnutí ne-

zriedka sedia aj akcionári. Vý-
konne vedie projekt riaditeľ IT 
služieb I. Šuba a v každej firme 
skupiny máme tímy ľudí, ktorí 
riešia konkrétne úlohy.

 Princípy inteligentného 
riadenia umožňujú priemy-
selným firmám zvládať čo-
raz rozmanitejšie nároky 
zákazníkov, teda viac variá-
cií výrobkov. Ako sa to týka 
vašej skupiny?
Keď vezmeme ako príklad 
naše doterajšie hlavné vý-
robné závody, teda lisovne 
a zvarovne, už majú pomer-
ne širokú škálu zákazníkov aj 
ich produktov. Každý má iné 
požiadavky, pravidlá, obaly 
či palety. Ak teda zvládneme 
stabilizáciu a rozumnú štan-
dardizáciu pri takýchto množ-
stvách, budeme pripravení aj 
na výrazný rast v budúcnos-
ti. To, samozrejme, platí už aj 
v spolupráci s portugalským 
partnerom a cítime, že má-
me čo priniesť do tejto spolu-
práce.

 Ako budú fungovať prvky 
inteligentného priemyslu vo 
vývoji?
Naši doterajší hlavní zákazní-
ci, teda automobilky, v rámci 
objednávky v podstate dáva-
jú aj informáciu o tom, ako má 
vyzerať výrobná linka a aké 
prvky priemyslu 4.0 pribúda-
jú. My však chceme robiť vývoj 

nielen reaktívne, ale najmä 
proaktívne. To má na starosti 
najmä naša firma Matador Au-
tomation.

 Na akých projektoch pra-
cuje?
Okolo jej šéfa Juraja Čapeka 
vznikla skupina odborníkov, 
ktorá sa v rámci priemyselnej 
automatizácie špecializuje na 
vývoj robotických aplikácií vrá-
tane kolaboratívnej robotiky. 
Ponúkame ich zákazníkovi nie 

ako samostatný prvok ponuky, 
ale ako funkčný článok automa-
tizácie so špecifickými vlastnos-
ťami, ktorý môžu zapracovať do 
svojich systémov. Tak vznikla 
napríklad dlhodobá spoluprá-
ca s výrobcom robotov Kuka pre 
jedného z našich zákazníkov. 
Ide o montážne pracovisko, kde 
sa nám úspešne podarilo nahra-
diť monotónnu ľudskú prácu ko-
laboratívnym robotom. Chceme 
byť partner, ktorý vyvíja najviac 
aplikácií pre praktické využitie 
týchto zariadení, a ako som už 
spomenul, takých partnerov aj 
hľadáme.

 Taký prístup zrejme znač-
ne mení požiadavky na 

vývojárov. Čo sa budú musieť 
naučiť?
Vidíme, že ich to výrazne moti-
vuje, pretože už nebudú reak-
tívne vyvíjať, čo si pýta zákaz-
ník. Nové projekty budú pri-
pravovať tímy mimo operatívy 
a budú môcť pracovať omnoho 
tvorivejšie. To ich dokáže na-
štartovať. Sú to kreatívni ľu-
dia a takú motiváciu potrebu-
jú. Pracujeme na tom, aby naše 
projekty priťahovali talentova-
ných ľudí z rôznych oblastí.

 Platí to aj pre oblasti mi-
mo priemyslu, ako sú vzde-
lávanie a veda?
Samozrejme. Priemysel mô-
že zvyšovať svoju inovačnú 
schopnosť iba s odborníkmi 
s čoraz vyššou kvalifikáciou. 
Preto je pre nás dôležité nielen 
to, aby sa neustále vzdelávali 
naši zamestnanci, ale za kľúčo-
vé považujeme aj vzdelávanie 
mladých ľudí celkovo a osobit-
ne prípravu a odborný tréning 
novej generácie vedcov. Aj pre-
to hľadáme, rozbiehame a pod-
porujeme rôzne projekty spo-
lupráce so školami, s univerzi-
tami a vedeckými inštitúciami. 
Aj to je dôležitý prvok spolu-
práce, bez ktorej to nepôjde. 

Doc. Ing. Štefan Rosina, PhD., MBA, (56) je ako spoluak-
cionár a prezident spoločnosti Matador Group jedným z naj-
významnejších slovenských priemyselníkov a inovátorov. Po 
predaji gumárenskej divízie spoločnosti Continental v roku 
2007 transformoval Matador Group na prvotriedneho dodáva-
teľa pre automobilový priemysel. Firma široko diverzifikuje 
portfólio produktov a služieb a je výrazne zameraná na inova-
tívny inžiniering, dizajn automobilových komponentov, návrh 
a montáž automatizačných liniek, výrobu nástrojov na lisova-
nie a sériovú výrobu pre popredných európskych výrobcov.

Priemysel môže zvyšovať svoju inovačnú 
schopnosť iba s odborníkmi s čoraz vyššou 
kvalifikáciou.



S
ituácia na trhu sa mení doslova 
z mesiaca na mesiac. Čo bolo pred 
pár rokmi unikátnym produktom, 
dnes je bežnou komoditou. Týka sa 

to nielen áut, ale aj robotov, smartfónov či 
zdravotníckych prístrojov. Ani veľkosť už 
nemusí byť zárukou úspechu, pretože ak 
malé agilné firmy nájdu medzeru na trh, 
rýchlo sa tam uchytia a aj tradičným výrob-
com dokážu konkurovať ako seberovným. 
Dnešná situácia je výsledkom čoraz širšieho 
nasadenia digitálnych technológií. Okrem 
zníženia výrobných nákladov či zlepšenia 
kvality podstate zrýchlili inovačné cykly. 
Výrobcom zostala jediná možnosť – byť ši-
kovnejší, odlíšiť sa od konkurencie a udržať 
sa pred ňou aspoň o malý krok. Aj tento „beh 
o život“ sa riadi pravidlami, ktoré stanovi-
la digitalizácia. „S fabrikou nemôžete stáť, 
buď sa zlepšujete, alebo vás čaká krach. In-
teligentná továreň je koncept, smer, ktorým 
sme sa vydali. Všetky zlepšenia, ktoré musí-
me robiť, aby sme prežili na trhu, sú v súla-
de s konceptom priemyslu 4.0,“ hovorí pro-
jektový manažér Anton Dvořák zo závodu 
IKEA Industry Flatline v Malackách. 

Zmeny u producentov
Na Slovensku je viacero výrobcov, ktorí udá-
vajú tempo v digitalizácii, napríklad Dan-
foss, Matador Group, Volkswagen, Continen-
tal Matador, Kia Motors či Schaeffler. Závod 
IKEA v Malackách sa vyšplhal na technolo-
gickú špičku nábytkárskej výroby v Euró-
pe i vo svete. Už niekoľko rokov tu rozvíja-
jú rozsiahly projekt digitalizácie a automa-
tizácie výroby. „Naším cieľom je, aby prvá 
ľudská ruka, ktorá sa dotkne nášho nábyt-
ku, bola ruka zákazníka,“ hovorí A. Dvořák. 
Dáta vytvárajú zrkadlovú virtuálnu továreň, 
ktorá umožňuje oveľa lepšie riadiť výrobu 
i kvalitu produkcie. Dovoľuje automatizovať 
všetky operácie a nasadiť roboty aj tam, kde 
by to pred pár rokmi bolo nemysliteľné. 
Postupujúca digitalizácia mení nielen sa-
motnú výrobu, ale aj celé prostredie, ktoré 
s ňou súvisí. Malacká skúsenosť hovorí, že 
čím viac údajov je k dispozícii, tým možno 

procesy lepšie merať, riadiť a optimalizo-
vať. „Ide o obrovskú sumu dát, ktorú nemáte 
šancu zbierať ručne. Podmienkou je auto-
matický zber dát, ktorý zabezpečí ich vyš-
šiu kvalitu. Čím menej je ľudských zásahov, 
tým viac klesá ich chybovosť,“ upozorňuje 
A. Dvořák. 
To je silný impulz pre výrobcov strojov 
a produkčných liniek. Zákazníci budú čoraz 
viac vyžadovať novú „funkcionalitu“ výrob-
ných zariadení – ich digitálne dvojčatá. Ta-
káto „predpríprava“ na priemysel 4.0 bude 
nevyhnutnosťou, aby bolo možné zariade-

nie zakomponovať do digitálneho modelu 
celého výrobného systému u zákazníka. Bez 
systémov senzorov, snímačov a riadiacich 
systémov napojených na internet vecí budú 
výrobné stroje nepoužiteľné. 

Nové biznis modely
Digitalizácia už zasiahla viaceré odvetvia, 
kde úplne nanovo rozdala karty. Zmeni-
la nakupovanie, bankovníctvo i mediál-
ny svet. O pár rokov naplno zasiahne aj 
priemysel. Čo bude rozhodovať vo výbe-
rových konaniach, v ktorých sa stretnú 
firmy s veľmi podobným produktovým 
sortimentom za porovnateľné ceny? Ví-
ťaz musí ponúknuť čosi navyše. Naprí-
klad predaj produktu nie ako jednorazo-
vú investíciu, ale ako službu. Alebo nový 
servisný model s aplikáciu na prediktívnu 
údržbu, ktorý dovolí predĺžiť záručné le-
hoty na mnoho rokov. 
Biznis s kompresormi a stlačeným vzdu-
chom mení napríklad firma Air Consul-
ting. Jej konateľ Roman Potrok vie, že 
v budúcnosti nebude problém kúpiť si 
kompresor, stačí kliknúť na webe a „dron“ 
ho privezie priamo do areálu závodu. 
„Ale vyladiť jeho prevádzku, napojiť ho 
na inteligentný energetický systém, aby 

prinášal maximálne úspory, to bude vy-
žadovať špeciálne vedomosti,“ hovorí. 
Budúcnosť je v službách, ktoré zákazníkovi 
uvoľnia ruky, aby sa naplno venoval svojmu 
hlavnému biznisu. To bude vyžadovať kvan-
tum dát a špičkové technológie – od smart 
data cez internet vecí až po prvky umelej in-
teligencie. A, samozrejme, vzdelaných ľudí, 
schopných ich potenciál tvorivo využiť. 

Čiastkové a komplexné riešenia
Ako sa na nástup digitalizácie pripraviť? 
Existujú v zásade dva spôsoby. V malackom 

závode IKEA si celý koncept vytvorili sami 
a hľadali rôznych najvhodnejších dodávate-
ľov. „Tendre sme však robili len s firmami, 
o ktorých sme vedeli, že majú kompetenciu 
na takýto náročný pro-
jekt. Podmienkou bolo 
vlastné softvérové odde-
lenie, schopné vytvárať 
aplikácie pre naše potreby,“ 
vysvetľuje A. Dvořák. 
Možný je aj iný prístup – vy-
brať si dodávateľa uceleného 
systému. Takých na trhu nie je 
veľa, pretože na vytvorenie kom-
plexnej ponuky treba hlbokú zna-
losť trhu a trendov. Spoločnosť Sie-
mens disponuje širokým know-how 
z digitalizácie viacerých odvetví a ob-
lastí. Ťaží zo skúseností z inštalácie tri-
dsiatich miliónov automatizačných systé-
mov po celom svete, sedemdesiatich milió-
nov inteligentných meračov a osemstotisíc 
pripojených produktov. V súčasnosti zrej-
me ako jediná firma má vo svojom portfó-
liu kompletné softvérové riešenia i výkon-
né automatizačné technológie. Špičkou 
vývoja je cloudová platforma MindSphe-
re, ktorá poskytuje kompletný digitálny 
priestor celému závodu. 

Prežije vaša fabrika
Digitalizácia je budúcnosť. Umožňuje prepojiť virtuálny dátový 
svet, ktorý nás čoraz viac obklopuje, so svetom reálnym, 
s vecami, ktorých sa môžeme fyzicky dotknúť. Do priemyselnej 
výroby prináša novú revolúciu: zrýchľuje produkciu, zvyšuje 
flexibilitu, znižuje náklady a zlepšuje kvalitu. Výrobným 
podnikom tak dáva šancu na prežitie.

AUTOR: ĽUBoMíR JURiNA 
FOTO: iVAN FLEiSChER, SiEMENS,  
 ENViRoNMENt CoMMERCE CZ, 
 ShUttERStoCk 

Výrobcom zostala jediná možnosť – byť šikovnejší, odlíšiť sa  
od konkurencie a udržať sa pred ňou aspoň o malý krok.
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budúcich päť rokov?



Automatizovať výrobu
Kto vyrába rýchlejšie a lepšie ako ostatní, zaručene uspeje. 
Jedinou osvedčenou cestou k zdokonaleniu výroby je au-
tomatizácia, jeden z pilierov priemyslu 4.0. Už dávno nej-
de len o „pásovú“ výrobu, ktorá je rozdelená na najjedno-
duchšie úkony. Česká firma BEAS využíva v priemyselnej 
pekárni v Choustníkovom Hradišti systém Simatic S7-1500 
pri výrobe mnohých druhov pečiva, ktoré sa odlišujú zlo-
žením, tvarom a spôsobom výroby. Digitálne nástroje 
umožňujú piecť naraz tisíc bochníkov pri zachovaní kva-
lity výroby z pravého kváska. Pekáreň rýchlosťou výroby 
prekonáva konkurenciu a variabilitou produktov dokáže 
uspokojiť všetkých odberateľov.

Zvýšiť energetickú účinnosť
Znížiť náklady na energie znamená získať náskok pred 
konkurenciou. Bratislavská firma Air Consulting dodá-
va zákazníkom stlačený vzduch. Digitálne dáta a online 
prepojenie kompresorov jej umožnili nielen zvýšiť spo-
ľahlivosť dodávok, ale aj optimalizovať spotrebu energie 
a klientom ponúknuť výrazné úspory. Elektrická energia 
totiž tvorí až deväťdesiat percent dlhodobých nákladov na 
prevádzku kompresorov. Aktívny energetický manažment 
dokáže ušetriť okolo pätnásť percent elektriny, v nie-
ktorých prípadoch aj dvojnásobok. Veľkým zákazníkom 
usporí ročne desiatky tisíc eur.

Vyrábať lacnejšie a na mieru
Cena je pri rozhodovaní zákazníkov vždy hlavným kritériom. 
Znižovanie výrobných nákladov je preto cieľom všetkých, kto-
rí chcú na trhu prežiť. Vďaka digitalizácii možno znížiť výrobné 
náklady bez kompromisov. A nielen to. Moderná éra podporuje 
rozvoj individuality, čo sa premieta do želania mať čo najorigi-
nálnejšie spracované výrobky na mieru. Časy, keď výrobné zá-
vody posielali v rovnakých obaloch do sveta obrovské množstvo 
rovnakých tovarov, sa skončili. Nemecká kozmetická firma Opti-
ma musela vyriešiť, ako lacno a flexibilne zabaliť rôzne produkty, 
ktoré sa často vyskytujú len v jedinom exemplári. Využíva pritom 
baliaci systém Multi-Carrier-System, ktorý možno ľahlo integro-
vať do každej prepravnej trasy. Jeho riadiaci systém Simotion vy-
užíva dáta z identifikátorov RFID.

Časy, keď veľké firmy boli vo výhode pred 
malými, sú nenávratne preč. Nástupom konceptu 
priemyslu 4.0 už veľkosť nehrá rozhodujúci rolu 
– ide o to, kto bude rýchlejší. Práve digitalizácia 
dáva firmám šancu skracovať inovačný cyklus 
i vývoj nových produktov, vyrábať efektívnejšie 
a súčasne kvalitnejšie, pružne sa prispôsobiť 
individuálnym požiadavkám zákazníkov a udržať 
pritom ceny ako v sériovej výrobe.
V ktorej z týchto oblastí potrebuje vaša firma 
pomôcť? inšpirujte sa možnosťami, ktoré 
prinášajú digitálne riešenia značky Siemens.

Mozaika 
riešení pre 
inteligentnú 
továreň
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Skvalitniť výstup
Spotrebitelia chcú prémiovú kvalitu za najnižšiu možnú cenu. 
Tak je to správne. Postupujúca digitalizácia a automatizácia vý-
roby umožňuje splniť ich požiadavky. Škoda Auto patrí v Česku 
k najprogresívnejším závodom a reprezentantom trendu smeru-
júceho k priemyslu 4.0. Digitálne nástroje využíva aj v lakovni 
na perfektnú povrchovú úpravu karosérií. Prevádzku automa-
tickej sušičky spravuje Heating Control System, ktorý maximál-
ne efektívne riadi tepelné žiariče a diagnostikuje prípadné prob-
lémy. Infračervený sušiaci tunel je osadený 144 žiaričmi, ktoré 
ohrievajú povrch karosérie, pričom teplota sa nastavuje podľa 
potreby – rozličnú majú žiariče zahrievajúce strechu, dvere, stĺ-
piky či prahy karosérie.

Dostať produkt rýchlejšie na trh
Doba sa zrýchľuje a s tým aj potreba dostať produkt čo 
najskôr na trh. Rozhodujúce časové výhody dnes získa-
te pri vývoji nových alebo inovovaných produktov. Naprí-
klad považskobystrická firma PistonPower sa pustila do 
vývoja unikátneho zosilňovača do hydraulických valcov, 
ktoré dovolia redukovať ich veľkosť o tretinu a hmotnosť 
takmer o polovicu. V softvéri AMESim konštruktéri vy-
tvárajú trojrozmerné modely a simulujú fungovanie častí 
zosilňovača. Digitálne simulácie podstatne skracujú vývoj 
– od prvého zadania po stavbu reálneho prototypu neuply-
nie viac ako rok.

Zlepšiť plánovanie výroby
Bez perfektného plánovania sa moderná výroba nedá riadiť. 
Česká spoločnosť Hestego vyrástla zo skromných začiatkov 
s pätnástimi zamestnancami na firmu s 320 ľuďmi a polmiliar-
dovým obratom (v českých korunách), ktorá zbiera svetové oce-
nenia za priemyselný dizajn. Hestego zákazkovo vyvíja a vyrába 
teleskopické kryty a kapotáž z plechu. S rozvojom firmy sa zvy-
šovali nároky na procesné riadenie nových projektov. Pomohol 
systém Solid Edge, ktorý umožňuje jednoduchú editáciu projek-
tov pri uvádzaní nových modelov do praxe, keď sa menia naprí-
klad len rozmery. Ako vhodný nástroj sa ukázala aj softvérová 
platforma Teamcenter, umožňujúca konštruktérom pracovať na 
jednej zostave. Firma Hestego dosiahla technickú stabilitu výro-
by a časová náročnosť prípravy dokumentácie sa skrátila z troch 
týždňov na tri dni.

Zvýšiť produktivitu a znížiť prestoje
Digitálne dáta monitorujú efektivitu výrobných zariadení 
OEE (overall equipment efficiency). Poskytujú presný ob-
raz o výrobe a ukazujú, čo sa na strojoch naozaj deje: koľ-
ko času sú v prevádzke, ako dlho trvalo prestavenie linky. 
Vďaka histórii uloženej na serveri či v cloude môžu nájsť 
príčiny prestojov. Chýbal materiál, došlo k poruche, alebo 
tam nebola obsluha? Čo sa stalo a za ako dlho to kto vyrie-
šil? Systematický zber a analýza dát dáva možnosť zabez-
pečiť maximálnu produktivitu stroja a odhaliť prípadné 
problémy. Prevádzkové údaje zo strojov a zariadení tiež 
hovoria o ich kondícii, čo je základ pre tzv. prediktívnu 
údržbu. Schopnosť predpovedať prípadné poruchy a vyva-
rovať sa tak problémom pomáha znižovať prestoje.

Budúca konkurencieschopnosť priemyslu 
je oveľa viac založená na využívaní biznis 
príležitostí ako na znižovaní nákladov. Bez 
využitia modernej organizácie a špičkových 
technológií to nebude možné.



V
 považskobystrickej 
firme PistonPower 
vyvíjajú revoluč-
nú technológiu – do 

hydraulického valca vložia 
zosilňovač, ktorý sa automa-
ticky zapne len pri operáciách 
vyžadujúcich väčšiu silu. Ce-
lý systém pritom môže zostať 
nízkotlakový, teda aj finančne 
menej náročný.
Unikátna konštrukcia dovolí 
zmenšiť veľkosť hydraulických 
valcov s rovnakou silou o treti-
nu a hmotnosť klesne takmer 
o polovicu. To všetko zvyšuje 
rýchlosť operácií a zároveň šet-
rí náklady. Valec s integrova-
ným zosilňovačom stojí tretinu 
ceny v porovnaní s klasickými 
zosilňovačmi, umiestnenými 
externe na valci.

Vývoj aj výroba
Autorom nápadu je Jørgen 
M. Clausen, majiteľ a šéf dán-
skej firmy Danfoss, sveto-
vého výrobcu hydrauliky. 

Začiatkom tohto roka zriadil 
startup PistoPower v Považ-
skej Bystrici v susedstve s vý-
robnými halami Danfossu, 
ktorý patrí medzi najmoder-
nejšie závody koncernu. Úlo-
hou konštrukčného tímu je 
vyvinúť integrovaný tlakový 
zosilňovač a pripraviť ho do 
sériovej výroby.

„S integrovanými zosilňo-
vačmi nemá veľa odborníkov 
skúsenosti a aj my sme začí-
nali od začiatku. Naše skúse-
nosti s vývojom hydraulických 
produktov pre veľkých výrob-
cov hydraulických strojov nám 
však pomohli urýchliť vývoj. 
Dnes u nás pracuje pätnásť 
vývojárov a v súčasnosti roz-
širujeme vývojové kapacity 
predovšetkým na testovanie 

hydraulických aplikácií. Naše 
pracovisko je zatiaľ čisto vývo-
jové, ale ráta sa s tým, že aj sé-
riová výroba zostane u nás. To 
je na slovenské pomery ojedi-
nelá skúsenosť,“ hovorí tech-
nický riaditeľ a konateľ firmy 
PistonPower Juraj Hanušovský.
Slovenský tím dostal šibenič-
né zadanie: funkčné rieše-

nie by mal pripraviť do konca 
tohto roka. PistonPower chce 
svoje revolučné riešenie pred-
staviť v apríli v Mníchove na 
najväčšom európskom veľtrhu 
stavebných strojov Bauma.

Digitálne simulácie
Náročný cieľ zvláda vývojo-
vý tím vďaka špičkovým di-
gitálnym technológiám na 
navrhovanie, modelovanie 

a simulácie. Kľúčové sú pri tom 
riešenia spoločnosti Siemens.
Softvér AMESim umožňuje 
RapidPrototyping, teda výro-
bu trojrozmerných modelov 
a ich častí. „Pre nás je však 
dôležitejšie, že nám umožňu-
je ,pozerať sa dovnútra‘ valca 
a pochopiť javy, ktoré zostá-
vajú počas testovania skryté. 
Klasické snímače sledujú len 
vstupné a výstupné veličiny, 
napríklad tlak, prietok či tep-
lotu. Ale čo sa deje vnútri, aké 
sú tlakové straty, polohy, rých-
losti jednotlivých komponen-

tov, rýchlo zmerať klasickými 
snímačmi nevieme,“ vysvetľu-
je Peter Zavadinka, vedecko-
výskumný pracovník v oblasti 
testovania a aplikácií.
Nástroj AMESim využíva-
jú pri simuláciách zosilňova-
ča, ako aj pri tvorbe aplikácií 
– simulujú celý systém, na-
príklad hlavu hydraulického 
drviča betónu s požadovaný-
mi parametrami. „To má veľký 

V Považskej Bystrici vyvíjajú hydraulický tlakový zosilňovač, ktorý integrujú 
priamo do hydraulických valcov. Unikátna technológia by nevznikla bez 
pomoci digitálnych nástrojov.

AMESim urýchľuje 
konštrukciu
Simcenter AMESin je integ-
rovaná simulačná platfor-
ma, ktorá skracuje inovácie 
produktov a čas ich uvede-
nia na trh. Simulácie umož-
ňujú optimalizovať a ana-
lyzovať výkon celých me-
chatronických systémov. 
Zvyšujú tak produktivitu 
konštrukčných tímov od za-
čiatočných fáz návrhu až po 
konečné overenie funkčnos-
ti a výkonu navrhovaného 
produktu. AMESim obsa-
huje knižnice s funkčnými 
prvkami a blokmi, z ktorých 
možno rýchlo vytvárať digi-
tálne modely a robiť ich ana-
lýzy. Softvér sa dá jednodu-
cho prepojiť s technológiou 
CAE (Computer Assisted En-
gineering) a počítačovým 
dizajnom (CAD).

Náročný cieľ zvláda vývojový tím vďaka špičkovým digitálnym  
technológiám na navrhovanie, modelovanie a simulácie. 

PistonPower 
chystá revolúciu 
v hydraulike
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význam najmä pre startupy, 
ktoré produkt ešte len vyvíja-
jú. Zákazníkovi môžeme uká-
zať, ako sa bude zosilňovač 
správať v jeho zariadení a mô-
žeme ho presvedčiť na spolu-
prácu ešte pred vyrobením pr-
vých prototypov,“ hovorí P. Za-
vadinka.
Zákazníci často žiadajú špeci-
fické parametre, chcú naprí-
klad použiť špeciálny ventil. 
Softvér AMESim je schopný in-
dividuálne požiadavky splniť 
a simulovať upravené riešenie. 
„Dizajn, inštalácia a testova-
nie by v tomto prípade zabralo 
veľa času a financií. Preto ako 
prvá nastupuje simulácia, aby 
zákazníka presvedčila o vhod-
nosti riešenia či úspor,“ vy-
svetľuje P. Zavadinka. Aj vďa-
ka tomu PistonPower už získal 
prvých päťsto predobjedná-
vok, hoci reálny produkt ešte 
nie je k dispozícii.

trh je pripravený
Analýzy trhu ukazujú, že roč-
ne by sa mohlo predať vyše 
milióna valcov s integrovaný-
mi tlakovými zosilňovačmi. 
Obrovský dopyt je v demolač-
nom segmente, teda v recyk-
lácii starých objektov. Jednou 
z hlavných aplikácií je hydrau-
lický drvič betónu, ktorý sa pri-
pína na rameno bagra. Drviče 
sú schopné kúsok po kúsku ro-
zobrať železobetónové stav-
by, čo je veľká výhoda najmä 
v centrách miest. Pri likvidácii 
starých lodí sa zasa používajú 
silné nožnice. Práve pri takých-
to operáciách treba občas pri-
dať silu na prekonanie odpo-
ru ocele. Zaujímavé sú však aj 
ďalšie trhy. Keďže riešenie Pis-
tonPower je chránené paten-
tom, konkurenčné firmy môžu 
zosilňovače umiestňovať len 
externe na valec. Existuje tu 
však riziko poškodenia alebo 
odtrhnutia, najmä pri ťažkých 
demolačných prácach, pretože 
pripevnenie zosilňovača vy-
žaduje vysokotlakové hadice 
a spojenia. Okrem už spomína-
ných predností je riešenie Pis-
tonPower bezpečnejšie, preto-
že ultravysoký tlak udržiava 
vnútri valca. 

P
ráčka, umývačka riadu, chladnička či 
digestor sú pevnou súčasťou bytu a vý-
znamne ovplyvňujú atmosféru domo-
va. Aj preto hrá úroveň hluku a vibrácií 

čoraz väčšiu úlohu pri výbere domácich spotre-
bičov. „Význam tohto parametra rastie z roka na 
rok. Dokonca je to kritérium, ktoré môže stop-
núť sériovú výrobu niektorého z produktov,“ ho-
vorí Otto Petraška, vedúci košického oddelenia 
vibrácií a akustiky spoločnosti BSH. 
Jeho tím okrem „domáceho“ závodu BSH v Mi-
chalovciach poskytuje služby ďalším ôsmim di-
víziám koncernu Robert Bosch. Podieľajú sa na 
optimalizácii hlukových a vibračných paramet-
rov prakticky celého výrobného sortimentu, od 
záhradných nástrojov až po elektromotory do 
hybridných automobilov. 

Zvukový dizajn
Je jasné, že práčky či umývačky riadu prémio-
vej značky Bosch nesmú znieť „lacno“ a musia 
plniť očakávania zákazníkov. Na dosiahnutie 
tohto cieľa využíva košické centrum paletu ná-
strojov psychoakustiky. „Robíme testy so sku-
pinami ľudí, ktorým prehrávame vzorky zvu-
kov. Na základe ich hodnotenia určíme cieľ 
akustiky, aby splnila očakávania zákazníkov. 
Zároveň zohľadňujeme požiadavku nášho mar-
ketingu, aby bol zvuk ,powerfull‘, teda mal si-
lu, ale zároveň nebol rušivý,“ vysvetľuje O. Pet-
raška.
Košické laboratórium pre zvukový dizajn, tzv. 
sound design, využíva na výskum zvukových 
stôp najmodernejšie nástroje a techniky. Z op-
timálnych kvalitatívnych hodnôt sa odvodia 
parametre, ktoré by mal sledovať inžiniering 
každého produktu. Slúži na to unikátna „binau-
rálna hlava“, schopná digitalizovať fyzikálne pa-
rametre psychoakustickej kvality. Hluk sa zasa 
meria v špeciálnej bezdozvukovej komore, kde 
vzniká jeho digitálna akustická mapa. „Čím skôr 
sme do vývojového procesu zapojení, tým lepšie 
dokážeme eliminovať detské konštrukčné chyby 
výrobkov, ktoré by mohli na konci priniesť hlu-
kové problémy,“ tvrdí O. Petraška. 

Digitálny vývoj
Modelovým príkladom je spolupráca s mater-
ským michalovským závodom BSH Drives and 
Pumps, ktorý ročne vyprodukuje takmer štr-
násť miliónov elektromotorov pre všetky spot-
rebiče vyrábané v BSH pod hlavnými značkami 
Bosch a Siemens. 
Košickí výskumníci vstupujú do vývoja moto-
rov hneď v úvodných fázach. V Michalovciach 
navrhnú tzv. rez motora, teda jeho elektromag-
netický dizajn, konštrukciu rotora a statora. 
Návrh vzniká v digitálnom prostredí, čo umož-
ňuje vytvoriť digitálny model motora a simulo-
vať jeho činnosť, záťaže a overiť všetky výstupy 
– od fyzikálnych až po prevádzkové.
Košičania zároveň na digitálnom dvojčati sle-
dujú zvukové a vibračné parametre návrhu. 
V softvéri LMS Virtual.Lab vytvárajú simu-
lácie a digitálny model podrobia vibračným 
i akustickým analýzam. Zhodnotia vlastnosti 
motora a identifikujú zdroje jednotlivých zlo-
žiek hluku i vibrácií. Ak je to potrebné, navrh-
nú zlepšenia týchto parametrov, samozrejme, 
bez nepriaznivého vplyvu na funkčnosť a cenu. 
Reálny účinok zmien potom digitálne overia 

Digitálne dvojča ladí  
zvuky spotrebičov
V košickom výskumnom centre 
strážia akustiku a vibrácie 
domácich spotrebičov značiek 
Bosch a Siemens, ako aj ďalších 
produktov koncernu Robert Bosch.

Aj po rokoch prevádzky 
si výrobok musí zachovať 
rovnaké parametre, 
ako keď si ho zákazník 
kupoval, hovorí otto 
Petraška z košickej BSh.



P
red siedmimi rokmi prišla firma 
Air Consulting s myšlienkou zlep-
šiť služby zákazníkom – chcela 
nielen zvýšiť spoľahlivosť dodáv-

ky stlačeného vzduchu, ale zároveň op-
timalizovať spotrebu energie a klientom 
ponúknuť výraznejšie úspory. „Elektrická 
energia tvorí až deväťdesiat percent ná-
kladov na prevádzku kompresora. Opti-
malizácia spotreby by u veľkých zákaz-
níkov mohla ušetriť ročne desiatky tisíc 
eur,“ vysvetľuje Roman Potrok, konateľ 
spoločnosti Air Consulting.
Optimalizácia však vyžaduje dáta – ich 
zber v reálnom čase, ukladanie a vyhod-
nocovanie. „Skúšali sme rôzne riešenia 
s GSM modulmi, ale až technológie prie-
myslu 4.0, predovšetkým internet vecí, 
dokázali splniť naše očakávania,“ hovorí 
R. Potrok.

Špičková technológia
Air Consulting postavil svoje riešenia na 
technológiách Siemensu. Nebola to náho-
da – firma úzko spolupracuje so spoloč-
nosťou Kaeser a inštaluje takmer výlučne 
jej zariadenia. Nemecký výrobca kompre-
sorov bol medzi prvými členmi iniciatívy 
Industrie 4.0, ktorú kancelárka Ange-
la Merkelová spustila v roku 2013. V na-
sadzovaní digitálnych technológií úzko 
spolupracuje so Siemensom, používa jeho 
frekvenčné meniče, senzory, riadiace sys-
témy a elektromotory (najnovšie aj reluk-
tantné), ktoré sú na špičke efektívnosti. 
Táto technika je už sama osebe priprave-
ná na internet vecí.
Prevádzkové dáta z kompresorov získa-
va Air Consulting cez internet pomocou 
priemyselného LTE routera značky Sie-
mens. Dnes môže cez vzdialený prístup 
v priamom prenose sledovať efektívnosť 
každej kompresorovej stanice, za koľ-
ko eur vyrobí kubický meter stlačeného 
vzduchu, vyhodnocovať parametre a op-
timalizovať jej výkon. Dáta vyhodnocu-
je a následne upravuje program v nad-
stavbovej riadiacej jednotke Sigma Air 
Manager 4.0 firmy Kaeser. Inteligentný 
systém dokáže nielen riadiť, ale aj pred-
vídať prevádzku kompresorovej stanice. 
Umožňuje tiež na základe dát simulovať 
zmeny parametrov, ktoré zákazník plánu-
je v budúcnosti, a optimalizovať ich kon-
figuráciu aj riadenie.

Manažment energií
Aktívny energetický manažment doká-
že ušetriť okolo pätnásť percent elektri-
ny, v niektorých prípadoch aj dvojnáso-
bok. Nejde pritom len o finančné úspo-
ry – optimalizácia pozitívne vplýva na 

experimentálne pomocou softvéru Sim-
center Testlab.
„Môžeme zasiahnuť v každom štádiu si-
mulačného reťazca a spätne povedať, ako 
sa zmena prejaví v základnom návrhu. Ak 
problém vychádza zo samotného elek-
tromagnetického dizajnu, treba sa vrá-
tiť do Michaloviec a optimalizovať zák-

ladný návrh. Takých slučiek zažijeme pri 
vývoji nového motora niekoľko,“ hovorí 
O. Petraška. Paralelne s vývojom pracujú 
aj na metodike merania zvukov a vibrácií 
motora po spustení jeho sériovej výroby. 
Na konci produkčnej linky lasery bezkon-
taktne zosnímajú každý motor a výsledky 
automaticky vyhodnotí softvér.

Virtuálny svet
Skupina akustikov začala digitálne ná-
stroje využívať v roku 2008. Bola to ces-
ta neznámou krajinou, no dnes je výsle-
dok hmatateľný. „Oba softvéry – Virtual.
Lab i Testlab – sú od spoločnosti Siemens, 
čo nám poskytuje plnú kompatibilitu dát. 
Umožňuje nám to silne prepájať simulá-
cie s experimentálnymi testmi,“ hovorí 

O. Petraška. Experimentmi overujú, či má 
simulácia správne nastavené parametre 
a poskytuje hodnoverné výsledky. Vyu-
žívajú ich aj na odladenie všetkých mož-
ných variantov a úprav. „Ak napokon si-
mulácia ukáže optimálny výsledok, ide 
sa do výroby reálneho prototypu. Fyzický 
prototyp totiž staviame až vtedy, keď sme 

si istí, že sme dosiahli najlepší možný vý-
sledok,“ vysvetľuje O. Petraška. 
Vo virtuálnom svete sa všetko zrýchľu-
je a vývojové časy sa aj vďaka pokroku 
hardvéru neustále skracujú. Čo predtým 
trvalo týždne, zvládnu teraz za pár dní, 
niektoré časovo náročné simulácie skrá-
tili z dní na hodiny. V budúcich rokoch 
by chceli ďalej zdokonaľovať simulácie. 
Exaktnejšie vstupné dáta tiež dovolia lep-
šie predvídať, ako sa budú produkty sprá-
vať v dlhodobej prevádzke. „Zákazníko-
vi chceme garantovať, že náš výrobok si 
aj po rokoch prevádzky zachová rovnaké 
hlukové a vibračné parametre, ako keď 
si ho kupoval. Potom bude značke veriť 
a kúpi si aj ďalšiu generáciu našich spot-
rebičov,“ uzatvára O. Petraška. 

Softvéry pre digitálnu konštrukciu
Softvér LMS Virtual.Lab je digitálny nástroj na simuláciu a optimalizáciu výkonnosti 
mechanických systémov v oblasti konštrukcie, hluku a vibrácií, v dynamike a spoľahli-
vosti systému. Umožňuje presne simulovať funkčnosť a správanie mechanického návr-
hu, rýchle posúdiť viaceré navrhované alternatívy, zistiť ich slabé miesta a optimalizo-
vať tak návrhy pred konštrukciou prototypu.
Riešenie Simcenter Testlab na inžinierske testovanie kombinuje vysokorýchlostný zber 
dát s kompletným súborom analytických a modelovacích nástrojov pre širokú škálu 
testov. Poskytuje výhodný pomer medzi jednoduchosťou použitia a technickou flexibi-
litou a umožňuje zároveň overiť výsledky v simuláciách. Prináša tak spoľahlivé výsled-
ky v konštrukčných tímoch, ktoré majú obmedzené možnosti stavby prototypov.

Hluk a vibrácie sú dnes dôležitým kritériom, ktoré môže stopnúť 
sériovú výrobu niektorého z produktov.
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produkciu CO2 a zlepšuje životné prostre-
die. Air Consulting svoje know-how opie-
ra o analýzy dát, ktoré získava z okolo 
250 kompresorových staníc, pričom u väč-
šiny zákazníkov pracujú v nepretržitom 
režime. Medzi nich patrí napríklad trnav-
ský a levický ZF Sachs, zvolenská Bučina, 
žilinský Adient Seating, Brose Prievidza, 
Schaeffler Kysucké Nové Mesto, prešovský 
Honeywell, všetky slovenské závody IKEA 
Industry či popradský Whirlpool.
V čom vidí R. Potrok základ úspechu? „Prvý 
predpoklad je moderná a spoľahlivá tech-
nológia. Z dlhodobého hľadiska jej ce-
na ani nie je rozhodujúca – tvorí najviac 
sedem percent z celkových nákladov na 
výrobu stlačeného vzduchu. Najdôležitej-
šou položkou je energia. Aby sme dokázali 

maximalizovať jej úspory, potrebujeme ak-
tívny prístup zákazníka a jeho spoluprácu, 
výsledné riešenie by malo byť naším spo-
ločným dielom. Vážime si takéto dlhodobé 

partnerstvá a sme pripravení investovať aj 
vlastné prostriedky, internet vecí staviame 
na vlastné náklady,“ vysvetľuje R. Potrok.

Nové služby
Digitálne technológie menia biznisové 
modely. Prioritou je bezporuchový chod 

zariadení a internet vecí umožňuje za-
viesť prediktívny servis. Dáta informujú 
o technickom stave zariadení a inteligent-
né softvéry predvídajú prípadné poru-
chy. To všetko redukuje náklady na ser-
vis o desať až dvadsať percent a zároveň 
predlžuje životnosť zariadení minimál-
ne o štvrtinu. „Zákazníkovi tak môžeme 
predĺžiť záruku aj na šesť rokov, prípad-
ne mu ponúknuť iný model, napríklad 
paušál na servis, o ktorý sa viac nemusí 
starať,“ vysvetľuje R. Potrok.
Novinkou je „outsourcing vzduchu“ – po-
dobne ako v prípade iných energií si firma 
za paušál dohodne kontrakt na dodávky za 
garantovanú cenu za kubický meter. Zákaz-
ník sa stáva partnerom a nemusí kompre-
sorové stanice budovať a vlastniť. Air Con-
sulting je lídrom v outsourcingu na Sloven-

sku a záujem rastie aj v okolitých krajinách. 
„Samotnú technológiu vlastní naša firma. 
Ide o špičkové zariadenia, mimoriadne efek-
tívne a spoľahlivé. Nemôžeme si dovoliť nič 
podceniť, pretože o jeden či dva roky by sme 
za to tvrdo zaplatili na sankciách za nedo-
držanie parametrov,“ hovorí R. Potrok. 

Dáta vydolujú  
peniaze aj zo  
vzduchu
Dodávateľ kompresorov Air Consulting vytvoril vďaka 
nástrojom priemyslu 4.0 nové efektívne biznis modely.

Aktívny energetický manažment dokáže ušetriť okolo pätnásť 
percent elektriny, v niektorých prípadoch aj dvojnásobok.

Roman Potrok ukazuje na srdce internetu vecí – výkonové meniče Sinamics, ktoré na základe dát riadia efektívnu prevádzku kompresorov.



M
oderné kruhové bu-
dovy čistiarne pri-
pomínajú okrasné 
skleníky. Nie je to 

náhoda – čistenie odpadových 
vôd je tu povýšené na sofistiko-
vaný proces a okrem iného slú-
ži aj na pestovanie rastlín.

Riešenie pre 
21. storočie
Čističky sú výsledkom projek-
tu Envirotech Smartplant, kto-
rého cieľom je zvýšiť rentabi-
litu čistenia odpadových vôd 

efektívnym znížením emisií, 
energetickou sebestačnosťou 
a s možnosťou produkcie plo-
dín bez ohľadu na poľnohospo-
dárske kritériá regiónu.
Inteligentná čistička koncen-
truje najvyspelejšie technoló-
gie, ktorých prevádzka je plne 
automaticky riadená systéma-
mi značky Siemens. Plodinám 
poskytujú prísun čerstvej vo-
dy, dostatočné osvetlenie, tep-
lotu a vhodnú celkovú klímu. 
O energetickú sebestačnosť 
systému sa starajú pyrolýzne 

stanice, ktoré odstraňujú vy-
sušený kal z čistiarenského 
procesu spoločne s odpadovou 
biomasou. Zároveň sa využíva-
jú aj alternatívne zdroje ener-
gie, napríklad tepelné čerpadlo 
a fotovoltický systém. 
„Čistiarne odpadových vôd sa 
dlhé roky považovali za nezau-
jímavé stavby, ktoré sú síce ne-
vyhnutné, ale investície do ich 
výstavby a prevádzky nie sú prí-
liš efektívne. „Podarilo sa nám 
vytvoriť riešenie, ktoré výrazne 
znižuje investičnú náročnosť, 
zvyšuje čistiaci efekt, má úplne 
automatizovanú prevádzku a vo 
výsledku znižuje stočné pre oby-
vateľov,“ hovorí Ivan Bidenko, 
generálny riaditeľ spoločnosti 
Environment Commerce CZ.

Stavebne technologickú jednot-
ku integrovali do jednej žele-
zobetónovej nádrže, v ktorej sa 
odohrávajú všetky technologic-
ké procesy, ako aj monitoring, 
riadenie, prevádzka a manipu-
lácia s odpadovými produkt-
mi. Jednotlivé funkčné priesto-
ry navzájom susedia cez deliace 
železobetónové či plastové steny. 
Nadzemná časť je väčšinou rie-
šená ako priestorný presklený 
pavilón z hliníkových či alumi-
nium-polyuretanových sendvi-
čových panelov. Moderné čistiar-
ne môžu slúžiť aj ako skleník pre 
pestovanie rastlín.

Čistá voda pre kazanlak
Environment Commerce CZ 
má na konte už takmer dvetisíc 
úspešných realizácií podob-
ných projektov v Česku aj v za-
hraničí. Spolupracuje s českou 
spoločnosťou Chemtec indus-
try, ktorá má dlhoročné skú-
senosti s konceptom Siemensu 
nazvaným Plne integrovaná 
automatizácia (TIA – Totally 
Integrated Automation), ktorý 

Inteligentná čistička  
ako úrodná záhrada
Čističky odpadových vôd nie sú stavby, ktoré by 
priťahovali záujem verejnosti. Riešenie od českej 
spoločnosti Environment Commerce CZ je však 
výnimkou.
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poskytuje čističkám potrebnú 
„inteligenciu“.
Jednou z najnovších spoločných 
realizácií bola rekonštrukcia 
a modernizácia čistiarne odpa-
dových vôd v bulharskom Ka-
zanlaku. Keďže išlo o dispozič-
ne veľmi rozsiahlu klasickú čis-
tiareň, kde sa denne prefiltruje 
80-tisíc kubických metrov odpa-
dovej vody, rozhodli sa navrh-

núť čo najmodernejšie riešenie 
v koncepte TIA.
Globálne funkcie automatizo-
vaného riadenia má na starosti 
distribuovaný riadiaci systém 
(DCS) s centrálnou riadiacou 
jednotkou PCS 7-RTX s dvo-
ma operátorskými stanicami. 
Vzhľadom na veľké vzdialenos-
ti medzi jednotlivými technolo-
gickými celkami čističky všet-
ky dátové prenosy medzi jed-
notlivými časťami technológie 

(mechanické predčistenie, biolo-
gická časť, kalové hospodárstvo 
a energocentrum) zabezpečuje 
bezdrôtový systém Wi-Fi.

Nadštandardné dáta
Na lokálne riadenie jednot-
livých technologických cel-
kov navrhli riadiace centrály 
Simatic ET 200S. Tie sa stara-
jú o zabezpečenie servisného 
ovládania z miesta a lokálne 
riadiace funkcie jednotlivých 
technologických celkov.
Pri rekonštrukcii inštalovali 
v čistiarni zariadenia prevažne 
s motormi s výkonom do 7,5 ki-
lowattu a použili na ne inteli-
gentné vývody vo vyhotovení 
HF (high feature), ktoré možno 
integrovať priamo do systému 
ET 200S. Inteligentné vývody 
prinášajú niekoľko dôležitých 
výhod. Predovšetkým umož-
ňujú získať osobitne z každého 
motora informáciu o jeho prúde, 
čo je výhodné pre predikciu sta-
vu technologického zariadenia 
a prípadnej hroziacej poruchy.
Dôležitým aspektom TIA je aj 
integrácia merania neelektric-
kých parametrov. V bulharskej 
čističke sú dvojakého druhu. 
Prístroje na analytické me-
rania (pH, O2, nitráty, fosfáty 
a ďalšie) dodala firma Hach-
Lange a do DCS sú integro-
vané prostredníctvo dátovej 
zbernice Profibus DP. Dátový 
prenos umožňuje získať nad-
štandardný počet informácií 
o pripojenom zariadení. Os-
tatné prístroje ako snímače 

prietokov, hladín, teplôt či tla-
kov sú z portfólia spoločnosti 
Siemens.
Celkovú správu DCS systému 
robí firma Chemtec industry 
prostredníctvom diaľkovej 
správy. Vzhľadom na vzdia-
lenosť medzi Českou republi-
kou a Bulharskom to ani inak 
nejde. Aj preto sú mimoriadne 
dôležité diagnostika a nasta-
venie parametrov prístrojov 
podľa získaných dát. 

tiA portál pomáha digitalizovať firmy
Softvérový portál pre Plne integrovanú automatizáciu (TIA 
– Totally Integrated Automation) spája v sebe všetky nástro-
je potrebné na automatizáciu fabrík – umožňuje v jednotnom 
prostredí projektovať, programovať, konfigurovať a diagnos-
tikovať riadiace systémy, operátorské rozhrania pre strojné 
celky aj nadradené dispečerské systémy a elektrické pohony. 
Používateľom zo všetkých priemyselný odvetví umožňuje 
rýchlejšie vytvárať aplikačné programy, zabezpečuje konzis-
tenciu dát v celom automatizačnom projekte a zjednodušu-
je diagnostiku i údržbu techniky v bežnej prevádzke. Veľkou 
výhodou je tiež previazanosť s ďalšími nástrojmi digitálne-
ho podniku Siemensu – so softvérom na riadenie životného 
cyklu produktov (PLM) a so systémom na efektívne riadenie 
prevádzky závodu (MES). Portál tak prináša výrazné úspo-
ry času a nákladov, pretože umožňuje virtuálne preveriť celé 
riešenie pre automatizáciu ešte pred uvedením do ostrej pre-
vádzky a identifikovať prípadné problémy. 
Spoločnosť Siemens nedávno predstavila novú verziu portálu 
TIA vo verzii 15. Prináša viaceré zlepšenia, ktoré pomôžu pri 
digitalizácii a uľahčia cestu k priemyslu 4.0. V spojení s nový-
mi technologickými CPU pre pokročilé riadiace systémy Si-
matic S7-1500 je teraz možné ľahko a efektívne programovať, 
simulovať a spúšťať manipulačné funkcie s 2D až 4D kinema-
tikou v rozličných typoch manipulátorov, napríklad v kartéz-
skych či Scara manipulátoroch. 
Inovovaný TIA portál umožňuje kompletne konfigurovať 
a diagnostikovať všetky technológie pohonov Siemensu a ob-
sahuje bezpečnostný akceptačný test pre rodinu pohonov Si-
namics G. Vylepšená bola aj funkcionalita pre manažment 
výrobných robotov všetkých popredných značiek, ako sú 
Kuka, Yaskawa, Denso či Stäubli. K ďalším novinkám patrí 
zjednodušenie komunikácie medzi strojmi a zariadeniami vo 
fabrike a IT systémami MES a pre nadradené riadenie a zber 
dát (SCADA).
TIA prináša aj výrazné úspory času a nákladov – umožňu-
je virtuálne preveriť celé riešenie pre automatizáciu ešte 
pred uvedením do ostrej prevádzky a identifikovať prípadné 
problémy. Srdcom riešenia je softvérový simulátor S7-PLC-
SIM Advanced, ktorý simuluje fyzický PLC systém a pomáha 
vo virtuálnom prostredí odlaďovať a testovať automatizačné 
projekty vrátane interakcií medzi riadiacimi komponentmi 
a mechatronickými systémami strojov a systémov.

Automatické systémy poskytujú plodinám 
prísun čerstvej vody, dostatočné osvetlenie, 
teplotu a vhodnú celkovú klímu.



D
ánska železničná spo-
ločnosť DSB sa nedáv-
no stala terčom mo-
hutného hackerského 

útoku, ktorý cestujúcim na celý 
deň znemožnil nákup lístkov 
cez mobilnú aplikáciu, automa-
ty, webovú stránku aj cez part-
nerskú sieť obchodov 7-Eleven. 
Takzvaný DDoS útok znefunkč-
nil tiež interný e-mailový a te-
lefónny systém firmy, takže 
zamestnanci museli komuni-
kovať cez sociálne siete.
Ešte horší scenár zažili v lete 

British Airways. Rezervačný 
systém aeroliniek bol počas 
dvoch týždňov na prelome au-
gusta a septembra infikovaný 
sofistikovaným malvérom, po-
mocou ktorého hackeri získa-
li údaje o menách, adresách, 
e-mailoch a kreditných kar-
tách stoviek tisíc pasažierov. 
Niektorým z nich následne 
kreditné karty aj zneužili. Fir-
ma prisľúbila obete odškod-
niť a navyše jej hrozí rekord-
ná pokuta v stovkách miliónov 
libier.

Z fikcie do reality
Fenomény, ktoré boli pred 
štvrťstoročím považované za 
vedecké fikcie, sú dnes súčas-
ťou bežných životov. Možnosti 
dostať sa k likvidným zákaz-
níckym či priemyselným dá-
tam, zarobiť na výkupnom za 

opätovné sprístupnenie zablo-
kovaného disku alebo za od-
platu poškodiť niekoho pod-
nikanie – to sú len niektoré 
z viacerých motívov kriminál-
nikov vo virtuálnom priestore.

Cieľom útokov pritom zďaleka 
nie sú len bežné počítače. Od 
čias, keď dnes už legendárny 
vírus Stuxnet poškodil v Irá-
ne odstredivky na obohacova-
nie uránu, si aj výrobné pod-
niky čoraz viac uvedomujú, že 
hranice medzi kanceláriami 

a kontrolnými systémami na 
riadenie výroby miznú – a to 
prináša aj nové hrozby.
Fabriky sa dnes digitalizu-
jú a otvárajú okoliu aj sys-
témy, ktoré predtým neboli 

Bezpečný pilier 
digitálneho sveta
V minulosti chránili podniky ploty, brány 
a výstražné alarmy, prípadne kamery. Dnes je 
rovnako dôležité zabezpečiť okrem fyzických 
hraníc firmy aj tie virtuálne.

AUTOR:  MARtiN VALáŠEk 
FOTO:  SiEMENS

Dnes po celom svete vzájomne komunikuje 
osem miliárd zariadení, do konca dekády sa 
ich počet zvýši na dvadsať miliárd.
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prepojené s internetom. Pre-
vádzkové oddelenia preto mu-
sia rátať s obdobnými rizika-
mi, akým už roky čelia na-
príklad banky. Dôkazom bolo 
vlaňajšie rozšírenie vírusu 
WannaCry, pre ktoré museli 
odstaviť výrobu viaceré veľké 
podniky vrátane automobilky 
Renault.
Nové výzvy prináša aj zosieťo-
vanie strojov, zariadení a sen-
zorov, ktoré obsahujú softvér 
a pripájajú sa do internetu. 
Dnes napríklad po celom svete 
vzájomne komunikuje osem 
miliárd zariadení vrátane vý-
robných strojov a rozličných 
senzorov, čo je v porovnaní 
s rokom 2016 o tretinu viac. 
Do konca dekády sa má rodi-
na komunikujúcich zariade-
ní rozšíriť na dvadsať miliárd 
kusov.

Nič nie je nemožné
Hoci príklady z ostatných ro-
kov aj možné scenáre vývoja 
vyznievajú hrozivo, rastúce 
riziká sú zvládnuteľné. Potvr-
dzuje to koncepčný prístup ne-
meckého koncernu Siemens. 
Firma má špeciálny tím, kto-
rý sa venuje zraniteľnostiam 
koncernových produktov na-
hlásených interne aj zvonka. 
V prípade identifikácie slabé-
ho miesta zákazníkov ihneď 
upozorní a čo najskôr im po-
skytne záplatu, ktorá hrozby 
eliminuje.
Experti z divízie Siemens Cor-
porate Technology zároveň 
vyvíjajú aj sofistikované rieše-
nie, ktoré má pred kybernetic-
kými hrozbami chrániť nielen 
jednotlivé divízie koncernu 
a ich produkty, ale aj exter-
ných zákazníkov najmä z prie-
myslu a energetiky.
Bezpečnostných technológií 
je v súčasnosti na trhu neúre-
kom, ale dôležité je pristúpiť 
k tejto téme koncepčne a za-
bezpečiť, aby jednotlivé ná-
stroje naozaj plnili svoje úlo-
hy. Aby boli napríklad vždy 
aktuálne. Alebo aby firma do-
kázala nájsť slabé miesta skôr, 
ako ich nájdu útočníci.
Rozhodujúcu úlohu v techno-
logickej bezpečnosti pritom 

zohráva rýchlosť identifiká-
cie rizík. Preto je nevyhnut-
nou súčasťou kvalitného návr-
hu kybernetickej bezpečnos-
ti systém, ktorý monitoruje 
a identifikuje útoky prakticky 
v reálnom čase. Neskoré odha-
lenie incidentov je vo všeobec-
nosti jedným z dôvodov veľ-
kých škôd, ktoré hackeri na-
páchajú, keď nakazia systém 
škodlivým kódom.

Ako rozpoznať  
aj neznáme hrozby
Siemens je preto jednou z fi-
riem, ktoré vyvíjajú algoritmy 
na vyhľadávanie abnormalít 
v dátových tokoch, aby indiko-
vali napadnutie firemnej sie-
te. Anomáliou môže byť naprí-
klad presun veľkých objemov 
dát v nezvyčajných časoch, 
opakované pokusy o vykona-
nie úkonov či príkazov, na kto-
ré v danom čase nie je dôvod, 
rovnako ako nočné prihláse-
nie používateľa, ktorý sa vždy 
prihlasoval iba cez deň.
Prirodzene, každá firma a jej 
sieť má vlastné typické vzor-
ce správania, preto musí byť 
systém individuálne prispôso-
bený. Ak deteguje anomálie, 
automaticky upozorní IT od-

delenie alebo dohľadové cen-
trum, aby mohli odborníci po-
tenciálnu hrozbu preskúmať 
a zareagovať.
Vo svete, v ktorom je do siete 
pripojených čoraz viac prístro-
jov, je tiež nevyhnutné vedieť 
každý z nich identifikovať ešte 
predtým, ako si začne vymie-
ňať dáta s inými zariadeniami 
alebo siahať do databázy. Tím 
pre IT bezpečnosť Siemensu 
už pilotne ukázal, ako by ta-
kýto ID systém na overovanie 
totožnosti prístrojov mohol 
fungovať.
Koncept využíva takzvanú 
public-key infraštruktúru 
(PKI), čiže digitálne certifi-
káty na overenie autenticity 

strojov, senzorov a rozličných 
komponentov. PKI certifikáty 
vydáva takzvaný Trust Center, 
ktorý funguje podľa vysokých 

štandardov bezpečnosti a vy-
tvára dôveryhodné prostredie.
Nevyhnutnou súčasťou tí-
mu pre bezpečnosť IT v Sie-
mense sú aj interní hackeri, 

ktorí hľadajú bezpečnostné 
nedostatky v softvéri, sieťach 
a zariadeniach. Nastavujú aj 
pasce, čiže zraniteľnosti, kto-
ré majú hackerov prilákať. 
Samozrejme, nástrahy nie sú 
umiestnené vo firemnom IT 
systéme, ale simulujú soft-
vér, sieť alebo server tak, aby 
si útočník myslel, že napáda 
skutočný systém. Týmto spô-
sobom tím Siemensu pre bez-
pečnosť IT analyzuje metódy 
hackerov a učí sa, ako lepšie 
brániť skutočnú technologic-
kú infraštruktúru. 

Hoci príklady z ostatných rokov aj možné 
scenáre vývoja vyznievajú hrozivo, rastúce 
riziká sú zvládnuteľné.

hĺbková obrana digitálnej pevnosti
Obranná stratégia vyvinutá odborníkmi Siemens Industrial 
Security Services sa skladá z troch nadväzujúcich ochran-
ných funkcií, ktoré sa vzájomne koordinujú:
1. Celozávodný bezpečnostný systém, teda kontrola fyzic-

kého vstupu, ktorá využíva aj biometrické rozpoznávanie 
osôb.

2. Systém zabezpečenia, ktorý chráni výrobné siete a prie-
myselnú komunikáciu pomocou firewallov a virtuálnych 
privátnych sietí (VPN).

3. Systémová integrácia, chrániaca terminály a automatizač-
né systémy heslom či povoleným antivírusovým softvé-
rom.

Nevyhnutné je tiež nepretržite monitorovať samotné bezpeč-
nostné systémy. Monitorovací systém Siemensu rozpoznáva 
štyridsaťtisíc indikátorov, ktoré by mohli znamenať kyberútok



S
polupráca v rámci programu 
Next47 dáva začínajúcim inováto-
rom príležitosť zvýšiť svoje šance 
na trhu, pretože im bude k dispo-

zícii celý ekosystém Siemensu. „Sme glo-
bálna firma, dobre poznáme regionálne 
trhy, vyznáme sa v patentovej ochrane, 
vďaka silnému know-how vieme zrýchliť 

vývoj prototypov. Partnerom môžeme 
uľahčiť prístup k najvyhľadávanejším 
klientom na svete vrátane spoločnosti 
Siemens,“ vysvetľuje Lak Ananth, výkon-
ný riaditeľ divízie Next47.
Na druhej strane veľká korporácia vstupuje 
do dynamického sveta tvorivých nápadov 
a inovácií, kde vládne rýchlosť, agilnosť 

a až takmer posadnutosť. Táto inovač-
ná linka jej spolu s vlastným výskumom 
pomáha sledovať, kam sa uberajú hlavné 
technologické trendy a ako sa vyvíja pre-
menlivý svet inovácií. A zároveň otvára 
dvere spolupráci s mladými talentmi.

Prelomové nápady 
Aké firmy sa doteraz ocitli v sieti „lovcov 
inovácií“ z Next47? Siemens ako jeden 
z lídrov smart mobility vstúpil napríklad 
do kalifornskej spoločnosti DeepScale, 
ktorá sa špecializuje na vývoj hlbokých 
neurónových sietí (DNN). Chce ich vyu-
žiť v autonómnych vozidlách. Neurónové 
siete budú interpretovať a vyhodnocovať 
dáta z tisícok senzorov, aby autá dokázali 
v reálnom čase adekvátne reagovať.
„Keď otvoríte kufor väčšiny prototypov 
autonómnych vozidiel, nájdete tam GPU 
so spotrebou dva kilowatty alebo dáto-
vé centrum v hodnote desaťtisíc dolárov. 
Spotrebujú viac energie ako samotný au-
tomobil. Okrem toho vyžadujú ventilá-
tory alebo kvapalné chladenie. Ale čím 
zložitejší systém, tým vyššie riziko zlyha-
nia vozidla, ktoré by malo bez problémov 
fungovať dvadsať i viac rokov,“ hovorí 
Forrest Iandola, generálny riaditeľ a spo-
luzakladateľ spoločnosti DeepScale.
V čom je čaro inovácie? „Naše hlboké ne-
urónové siete dokážu efektívne pracovať 
na lacných, energeticky úsporných pro-
cesoroch,“ vysvetľuje F. Iandola. Firma 

Next47 otvára 
dvere odvážnym 
inováciám
Divízia Next47 spoločnosti Siemens pôsobí na trhu už 
dva roky. Začínajúcim inovatívnym firmám ponúka nielen 
rizikový kapitál, ale aj všestrannú podporu. Aké výsledky 
doteraz tento program priniesol? 

AUTORI:  SANDRA ZiStLoVá, ĽUBoMíR JURiNA 
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26 | 27
T E C H N O L Ó G I E

s t a r t u p y



si trúfa nasadiť umelú inteligenciu na 
menšie ako 10-wattové procesory s ce-
nou okolo dvadsať dolárov. Stonásobne 
by sa tak znížili energetické požiadavky 
na spracovanie dát z kilowattov na watty 
a výrazne okresali ceny i rozmery hard-
véru. Pre DeepScale je spolupráca so Sie-
mensom kľúčová. IT firmy sa neorientujú 
v príliš komplikovaných dodávateľských 
reťazcoch v automobilovom priemys-
le a Siemens intenzívne spolupracuje so 
všetkými nemeckými automobilkami.
Americký Markforged zasa prináša pre-
lom do 3D tlače. Jeho zakladatelia vyvinu-
li technológiu, ktorá „tlačí“ oceľové sú-
čiastky päťdesiatkrát rýchlejšie a dvad-
saťkrát lacnejšie ako bežné metódy. Je 
vhodná nielen na výrobu prototypov, ale 
je zaujímavá už aj pri konečných produk-
toch. „Dielce dnes dokážeme vyrobiť za 
menej ako desať dolárov, kým predtým sa 
ich cena pohybovala v desiatkach tisíc,“ 
hovorí viceprezident firmy Andrew de 
Geofroy. Technológia má potenciál zme-
niť výrobné procesy v automobilovom 
a leteckom priemysle, ale aj v energetike 
a zdravotníctve. Medzi zákazníkov Mark-
forgedu patria prakticky svetové značky 
od BAE Systems, Airbusu, Volkswagenu 
cez Canon, Nike, Disney až po NASA. 

hľadanie bielych miest
Next47 sa zameriava aj na inovatívne fir-
my, ktorých produkty dopĺňajú alebo 

vylepšujú existujúce portfólio Siemensu. 
Líder inteligentných technológií zamera-
ných na infraštruktúru budov nadviazal 
partnerstvo s kalifornskou firmou Ver-
kada. Pustila sa do vývoja inteligentných 
bezpečnostných kamier. „Konkurencia sa 
sústreďuje na hardvér kamery a ignoru-
je softvér, výsledkom je pocit, akoby ste 
pozerali film z videokazety. A záznamy 
kamier sa potom analyzujú len vtedy, keď 
sa niečo stane,“ vysvetľuje riaditeľ a spo-
luzakladateľ firmy Filip Kaliszan. Inteli-
gentné kamery budú schopné analyzovať 
scény v reálnom čase a na smartfón posie-
lať upozornenia: tam zostalo otvorené ok-
no, inde sa pohybujú nepovolané osoby... 
Inovácia rozširuje paletu inteligentných 
služieb a našla už uplatnenie napríklad 
v sieti hotelov Hilton a v nákupnom cen-
tre Vancouver Mall. 
Nové digitálne nástroje reagujú aj na špe-
cifické problémy, ktoré prináša automati-
zácia priemyselnej výroby, čo je kľúčová 
téma pre Siemens. Firma Tulip našla biele 
miesto digitalizácie priamo u operátorov 
výroby. „Vo výrobných halách pribúdajú 
automaty a roboty, na ľudí sa však zabú-
da a stále sú zahltení množstvom papiera 
a zastaranými nástrojmi,“ vysvetľuje Na-
tan Linder, riaditeľ Tulipu. Firma vyvíja 
aplikácie, ktoré cez priemyselný internet 
vecí integrujú dáta operátora, senzorov 
a stroja. V reálnom čase analyzujú a vi-
zualizujú výrobu a ponúkajú operátorovi 

optimálne postupy. Vo firme Jabil toto 
riešenie podľa analýzy Deloitte už po-
čas prvého mesiaca zvýšilo produktivitu 
o desať percent a problémy s manuálnymi 
montážami klesli o šesťdesiat percent.

Win-win partnerstvá
Next47 postupne buduje startupový eko-
systém a chce sa zaradiť medzi význam-
ných hráčov v tejto sfére. Divízia pôsobí 
od roku 2016, a hoci Siemens investoval 
rizikový kapitál aj predtým, zmenil celko-
vý prístup k inovatívnych firmám. Diví-
zia nie je len investorom, ale zároveň je aj 
inkubátorom, ktorý poskytuje komplexnú 
podporu až po uvedenie novej technoló-
gie na trh.
Divízia má do roku 2021 k dispozícii mi-
liardu eur. Podľa databázy Crunchbase 
od augusta 2016 investovala 240 miliónov 
do dvadsiatich firiem, prevažne zo Silicon 
Valley. „Robíme vlastné investičné roz-
hodnutia a sme plne v súlade s biznis cieľ-
mi firiem, ktoré podporujeme. Naše zdro-
je tak zmysluplne prispievajú k združova-
niu tvorivosti a invencie. Zároveň máme 
šancu posunúť každý startup, s ktorým 
pracujeme, na kvalitatívne vyššiu úroveň. 
Každý je víťazom: zakladatelia firiem, 
Siemens, naši zákazníci i naši ľudia, ktorí 
majú príležitosť podieľať sa na fascinujú-
cich inováciách,“ hovorí L. Ananth, kto-
rý v inovatívnom prostredí Silicon Valley 
pôsobí od roku 1996. 

inteligentné siete startupu DeepScale stonásobne 
znížia energetické požiadavky na spracovanie dát 
v autonómnych autách. 

Filip kaliszan (vpravo) a Benjamin 
Bercovitz, spoluzakladatelia 
startupu Verkada.



H
istoricky prvý osobný 
výťah bol kráľovskou 
výsadou. Slúžil kon-
krétnej dáme – Ma-

dame de Châteauroux, milenke 
Ľudovíta XIV., ktorý vládol v ro-
koch 1643 až 1715. Vďaka „lieta-
júcemu kreslu“ sa mohla dostať 
zo svojej komnaty na treťom po-
schodí zámku Versailles rovno 
do spálne „kráľa Slnka“. 
Inžinier Blaise-Henri Arnoult 
skonštruoval výťah ako menšiu 

skriňu, cez ktorú viselo lano 
pripojené na systém kladiek – 
cestujúca ťahala lano smerom 

dole alebo naopak. Systém 
využíval protizávažie, ktoré 
vyvažovalo hmotnosť kabíny, 
takže bolo nutné zdvíhať len 

samotný „náklad“. Možno to 
nebolo úplne komfortné, ale 
predsa lepšie, ako sa tajne za-

krádať schodiskami. Neskôr 
stoličku využívala aj Madame 
de Pompadour, favoritka Ľudo-
víta XV.

Od kráľovských radovánok 
prešla technológia veľký kus 
cesty. Výťahy sa stali pracan-
tom priemyselnej revolúcie, 
aby o čosi neskôr naštartova-
li nebývalý rozmach miest. Na 
prelome 19. a 20. storočia pre-
tvorili panorámu Manhattanu 
a ďalších amerických miest. 
„Bez výťahu by nebola mož-
ná vertikálna architektúra, 
vďaka výťahu sa 20. poschodie 
stalo dostupnejším ako tretie 

Výťahy zdvihli 
mestá do oblakov
Jazda vo výťahu je úplná banalita 
a nevenujeme jej najmenšiu pozornosť. 
Nastúpime do kabíny, zvolíme poschodie 
a ani neprerušíme konverzáciu s kolegami 
alebo telefonát... Stojí však za to zastaviť sa 
a pripomenúť si, že bez tejto výnimočnej 
technológie by naša civilizácia vyzerala 
úplne inak. Zostala by učupená pri zemi.

AUTOR:  ĽUBoMíR JURiNA 
FOTO:  SiEMENS, koNE, thySSENkRUPP, 
MUSéE DES BEAUx-ARtS DE MARSEiLLE,  
PRoViDENCE PiCtURES, ShUttERStoCk, ARChíV

Výťah odštartoval výrazné a stal sa jedeným 
z najdôležitejších katalyzátorov civilizácie.

Výťahy sú najbezpečnejším dopravným prostriedkom v histórii. Zaslúžil sa 
o to Elisha Graves otis vynálezom systému nazvaného zachytávač.
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bez neho,“ opisuje americký 
publicista Barr Ferree.
Budovy rástli do výšok, deve-
loperi mohli na rovnakom po-
zemku stavať viac bytov a kan-
celárií. Zároveň rástli ceny by-
tov, pretože horné poschodia 
boli komfortnejšie – ponúka-
li viac svetla, nevídaný výhľad 
a zároveň boli izolované od hlu-
ku ulice. Výťah tak odštartoval 
výrazné ekonomické a spolo-
čenské zmeny a B. Ferree ho po-
važuje za jeden z najdôležitej-
ších katalyzátorov civilizácie.

Antické začiatky
Výťah je pritom jednoduchý 
mechanický stroj, ktorý podob-
ne ako iné zdvíhadlá využíva 
kladku. Tento princíp poznali 
starovekí učenci už pred piati-
mi tisíckami rokov a využívali 
ho pri stavbe monumentálnych 
stavieb, od pyramíd po Baby-
lonskú vežu. Od jednoduchých 
zdvíhacích plošín sa však výťa-
hy odlišujú – náklad v zvislom 
smere transportujú po pevnej 
dráhe a na spätný pohyb využí-
vajú gravitáciu protizávažia.
Prvý známy výťah zostro-
jil grécky učenec Archimedes 
okolo roku 235 pred n. l. Ne-
skôr ho opísal rímsky archi-
tekt a inžinier Marcus Vitru-
vius Pollio v učebnici Desať 
kníh o architektúre. Nákladná 
plošina visela na kovovom lane 
a do výšky ju zdvíhala ručná 
kladka. Výťah údajne využíval 
aj rímsky cisár Nero vo svojom 
luxusnom paláci Domus Au-
rea, ktorý dal postaviť v roku 
64 nášho letopočtu. Vraj bol 
dokonca vybavený prvým bez-
pečnostným prvkom – prípad-
ný pád tlmili nafúknuté kožené 
mechy. Viacerí archeológovia 
však o existencii výťahu pochy-
bujú. Isté však je, že Rimania 
v osemdesiatych rokoch náš-
ho letopočtu používali výťahy 
bežne – v Koloseu zvážalo 28 
„levích výťahov“ divé zvieratá 
z podzemných kobiek rovno do 
arény na zápasy s gladiátormi.

Motor pre priemysel
Skutočný rozmach technoló-
gie priniesla priemyselná re-
volúcia. Už počas 18. storočia 

sa objavili rôzne konštrukcie 
zdvíhacích zariadení, ale pria-
meho predchodcu dnešných 
výťahov postavili Angličania 
v roku 1830 v baniach v meste 
Derby. Zdvíhal bremená pozdĺž 
šachtovej steny. Prvé výťahy 
využívali potenciálne výbuš-
ný parný pohon, no už v roku 
1845 sa objavil pneumatický 
pohon a o rok neskôr hydrau-
lický. A v roku 1880 sa dostala 

k slovu elektrina, ktorá je dnes 
hlavným druhom pohonu.
Prvý elektrický výťah skon-
štruoval Werner von Siemens. 
Po tom, ako v roku 1866 obja-
vil dynamoelektrický princíp, 
sústredil sa na jeho praktické 
aplikácie. Popri elektrickom 
vlaku bol výťah do istej mie-
ry len vedľajším produktom. 
Vynálezca ho zostrojil na žia-
dosť organizátorov obchod-
nej výstavy v Mannheime. 
Pod podlahu plošiny umiest-
nil elektromotor – otáčal 

ozubeným pastorkom, ktorý 
pomocou ozubeného hrebe-
ňa dvíhal kabínu. Len za prvé 
dva týždne si jazdu na otvore-
nej plošine, ako aj výhľad na 
mesto vychutnalo osemtisíc 
návštevníkov výstavy. Napriek 
obrovskému záujmu, viace-
rým objednávkam i niekoľ-
kým inštaláciám sa výťahy ni-
kdy nestali hlavným produk-
tom spoločnosti Siemens.

Americký boom
Naopak, história výťahov je na-
vždy spojená s menom Elishu 
Gravesa Otisa. Hoci on sám vý-
ťah nevymyslel, skonštruoval 
jeho najdôležitejší prvok – bez-
pečnostné zariadenie, ktoré ka-
bíne zabraňuje spadnúť. Auto-
matický systém, nazývaný aj 
zachytávač, tvorilo mechanické 
zariadenie snímajúce rýchlosť 
klesania výťahu. Ten sa pohy-
boval po vodiacich koľajniciach 
so západkami podobnými rap-
káču. Pri prekročení stanovenej 

rýchlosti sa pohyb plošiny me-
chanicky zablokoval.
Elisha G. Otis predviedol svoj 
vynález v roku 1854 na výstave 
v New Yorku. V pavilóne Kryš-
tálový palác sám uviedol výťah 
do pohybu a počas jazdy ne-
chal preseknúť laná niekoľko 
metrov nad zemou. Prekvapení 
diváci stojaci okolo si zakrýva-
li oči a očakávali pád plošiny... 
Výťah však klesol len o pár cen-
timetrov a zostal stáť. Po tom-
to predstavení sa Otisovi ob-
jednávky len tak sypali. Jeden 
z prvých výťahov nainštaloval 
o tri roky v obchode spoločnos-
ti EV Haughwout v New Yorku. 
Obsluhoval päť poschodí a po-
hyboval sa rýchlosťou osemsto 
metrov za hodinu (0,2 m/s), čo 
bola vtedy závratná rýchlosť. 
Do roku 1870 bolo v prevádzke 
dvetisíc výťahov značky Otis.
Po Otisovej predčasnej smrti 
v roku 1861 prevzali firmu je-
ho synovia Charles a Norton. 
V roku 1889 inštalovali výťah 
v Eiffelovej veži v Paríži (slú-
ži tam dodnes) a o rok neskôr 
vo Washingtonovom pamätní-
ku. Dnes je firma Otis najväč-
ším výrobcom výťahov na sve-
te a na americkom kontinente 
prakticky nemá konkurenciu.

Inovátori na prelome 19. a 20. storočia 
rozvinuli technológiu do takej dokonalosti, 
že po dlhý čas nepotrebovala žiadne 
podstatné zlepšenia.

„Leví výťah“ v rímskom koloseu obsluhovalo osem ľudí. Drevený 
mechanizmus bol vysoký takmer osem metrov a vážil viac ako tri tony.

Werner von Siemens namontoval na 
výťah prvý elektromotor v roku 1880 
a elektrický pohon odvtedy ovládal 
svet výťahov. 



Pomalá evolúcia
Inovátori na prelome 19. a 20. 
storočia rozvinuli technoló-
giu do takej dokonalosti, že po 
dlhý čas nepotrebovala žiadne 
podstatné zlepšenia. Až o päť-
desiat rokov neskôr začali vo 
výškových budovách nasadzo-
vať jednosmerné pohony, kto-
ré poskytovali plynulý rozbeh 
a dojazd aj pri vysokých pre-
mávkových rýchlostiach. Keď 
napríklad v roku 1974 v Brati-
slave otvorili na Moste SNP ka-
viareň Bystrica (dnes UFO), za-
žili jej návštevníci doslova šok. 
Výťah premával do kaviarne 
rýchlosťou štyri metre za se-
kundu (takmer 15 kilometrov 
za hodinu) a mnoho ľudí šlo 
do kaviarne nie pre kávu a vý-
hľad, ale previesť sa v šikmom 
východnom pilieri mosta.
Neskôr sa k slovu dostali nové 
typy pohonov, ktoré poskytujú 
vysoký komfort jazdy pri niž-
ších nákladoch. O to sa stara-
jú aj ďalšie technológie. Ul-
trazvukové snímanie polohy 
kabíny umožňuje úplne ne-
hlučné a presné zastavovanie 
kabíny. Vo veľkých výťahoch 
sa využíva rekuperácia, keď sa 
pri brzdení premieňa časť ki-
netickej energie na elektrickú. 
Vďaka digitalizácii možno 
výťahy riadiť v skupinách, 

stávajú sa súčasťou informač-
ného systému celej budovy 
a sú pripojené do cloudu. Ma-
jitelia tak môžu zbierať dáta 
o tom, koľko výťah premáva, 
kedy treba vykonať údržbu 
a koľko energie spotrebuje.

Nová erupcia z Číny
Začiatkom 21. storočia sa 
centrum výťahárskeho sve-
ta presunulo z Ameriky do 
Ázie – Číny, Indie a čiastočne 
aj bohatých arabských štátov. 
Najväčším ťahúňom je rých-
la urbanizácia v Číne. Podľa 
denníka Washington Post pred 
desaťročím bolo v tejto krajine 
700-tisíc výťahov a elevátorov, 
dnes sú ich viac ako štyri mi-
lióny. Je to štvornásobok opro-
ti počtu v Spojených štátoch 
(v Európskej únii sú podľa nie-
ktorých zdrojov tri milióny 
výťahov). A podľa analytikov 
60 až 80 percent nových výťa-
hov na celom svete inštalujú 
práve v Číne, pričom trend by 
mal ďalej pokračovať.
V Ríši stredu je 160 miest s viac 
ako miliónom obyvateľov a su-
pervysoké budovy so sto a viac 
poschodiami sú ich pýcha. Skve-
lá architektúra a dych vyráža-
júca vnútorná technológia je 
skvelým marketingom a aj su-
perrýchle výťahy sa zmenili na 

novodobé turistické atrakcie.
O čínsky trh súperia lídri tech-
nológie výťahov. Globálnu jed-
notku – americký Otis s ročným 
obratom 12 miliárd dolárov – 
tesne stíha japonský Mitsubishi 
Electric nasledovaný európsky-
mi značkami Schindler, Kone 
a Thyssenkrupp.

Výťahárska olympiáda
Ázijský boom vyvolal výťa-
hársky ošiaľ pod športovým 
heslom „vyššie, silnejšie, rých-
lejšie“. Práve rýchlosť sa sta-
la prestížnou kategóriu nie-
len pre samotné budovy, ale 
aj pre mestá a dokonca kraji-
ny, kde superveže stoja. Z de-
siatich najrýchlejších výťahov 
sveta je päť v Číne. Rekord drží 

Shanghai Tower z roku 2015, 
druhá najvyššia veža na sve-
te s výškou 632 metrov. Výťah 
značky Mitsubishi dosahuje 
rýchlosť 73,8 kilometra za ho-
dinu (20,5 metra za sekundu) 
a z druhého podzemného pod-
lažia vyvezie cestujúcich na 
119. poschodie za 53 sekúnd.

V arabských púšťach drží re-
kord takmer 830-metrová du-
bajská veža Burdž Chalífa, mo-
mentálne najvyšší mrakodrap 
sveta. Výťahy tu dosahujú ma-
ximálnu rýchlosť 64 kilomet-
rov za hodinu. A najrýchlejšie 
„západné výťahy“ v 541-met-
rovom One World Trade Center 
v New Yorku jazdia rýchlosťou 
37 kilometrov za hodinu. 
V budúcom roku dostavajú 
nový najvyšší vežu na svete – 
kilometer vysoký mrakodrap 
Jeddah Tower v Saudskej Ará-
bii. Ani ten neprepíše tabuľ-
ky rýchlostných rekordov. 
Dovedna 59 výťahov tu bude 
na najvyššie poschodia jazdiť 
rýchlosťou mierne vyššou ako 
35 kilometrov za hodinu.

Limity Jeddah tower
Výsledky výťahárskej olympiády 
ukazujú, že technológia sa ocit-
la na vrchole. Práve v kilomet-
rovej veži Jeddah Tower nara-
zila na svoje limity.
Prvým problémom je výška. 
S pribúdajúcimi poschodia-
mi významne rastie hmotnosť 

Výsledky výťahárskej olympiády zo začiatku 
21. storočia ukazujú, že technológia sa ocitla 
na vrchole.

V čínskom Shanghai tower jazdí najrýchlejší osobný výťah s výkonom 
73,8 kilometra za hodinu. 

Budúcnosť výťahov predstavuje systém Multi – magnetické kabíny sa budú 
pohybovať vertikálne i horizontálne.

Výšku jedného kilometra vo veži Jeddah tower výťahári zvládli, 
ale súčasná technológia už narazila na limity.
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oceľových lán, 
ktoré výťah ne-
sú a istia. V päťsto 
metroch váži oce-
ľové lano 29 ton 
a tvorí tri štvrtiny 
hmotnosti všet-
kých pohyblivých 
častí. Vlastne 
už nejde o pre-
pravu osôb, ale 
ocele. Pri ešte 
vyššom výťahu 
treba lano zo-
silniť, čo však 
znamená rých-
ly nárast hmot-
nosti. To vedie 
k ďalšiemu zo-
silneniu... a ste 
v začarovanom 
kruhu. V mra-
kodrape Jed-
dah Tower sa 
fínskej firme 
Kone podarilo 
problém vy-
riešiť – vyvi-
nula unikátne 
lano z uhlí-
kového vlák-
na UltraRope, 
ktoré v pol-
kilometrovej 
výške váži 
len 12,8 tony.
Pridávajú sa 

však aj fyziologické aspekty. 
Viceprezident rešpektovaného 
Ázijského inštitútu inteligent-
ných budov Albert So tvrdí, že 
najvyššia prípustná rýchlosť 
pri výťahoch je 87 kilometrov 
za hodinu. Pri vyššej rýchlos-
ti by sa ľudský organizmus 
nedokázal prispôsobiť zme-
ne tlaku. Podľa A. Soa „nie je 
problém skonštruovať rých-
lejšie výťahy, no vyžadovali 
by úpravy tlaku v celej budove 
podobne, ako to funguje v lie-
tadlách“. Aj to je dôvod, prečo 
vo veži platí najvyššia rých-
losť 35 kilometrov za hodinu. 
Vo výške tisíc metrov je tlak 
vzduchu o desatinu nižší ako 
pri hladine mora a pomalší vý-
ťah je nevyhnutný pre aklima-

tizáciu cestujúcich, aby sa na 
špici vyhli nevoľnosti.

Magnetická 
budúcnosť
Urbanizácia však ďalej postu-
puje a už existujú vízie päť-
kilometrových mrakodra-
pov s vlastným ekosysté-
mom, ktoré budú postavené 

z ultrasilných materiálov vy-
robených v 3D tlačiarňach. 
Odhaduje sa, že o päťdesiat ro-
kov by mohli byť realitou. Ak 
sa tak naozaj stane, transport 
v takýchto budovách bude vy-
žadovať viac ako len evolúciu 
súčasnej technológie výťahov.
Už dnes sa preto pracuje na 
úplne nových konštrukciách. 
Prvé návrhy predstavili firmy, 
ktoré majú skúsenosti aj s vý-
vojom magnetických vlakov: 
Toshiba Elevator a Thyssen-
krupp. Japonská spoločnosť 
dodáva systémy pre prvú trať 
maglevu Chuo Shinkansen, 
ktorý spojí 505-kilometrovou 
rýchlosťou Tokio a Osaku. Jej 
výstavba sa začala vlani a prvý 
úsek z Tokia do Nagoje bude 

otvorený v roku 2027. Nemec-
ký Thyssenkrupp vyvinul so 
Siemensom maglev Transra-
pid, ktorý na tridsaťkilomet-
rovej trati spája letisko Pchu-
-tung s centrom Šanghaja.
Výťahy na princípe magnetic-
kej levitácie sa zbavia výško-
vých limitov a ich inštalácia 
bude podstatne jednoduchšia, 

pretože nepotrebujú laná 
a veľké strojovne.
Thyssenkrupp ide ešte ďalej – 
vlani v júli predstavil systém 
Multi, kde sa budú magnetické 
výťahy pohybovať vertikálne 
i horizontálne. „Dnes plytvá-
me priestorom, pretože vyso-
ké šachty používame len pre 
jednu kabínu. Je to podobné, 
ako keby sme pri každom vla-
kovom spojení medzi dvoma 
mestami využívali jednu trať, 
namiesto prevádzky niekoľ-
kých vlakov na flexibilných 
tratiach,“ vysvetlil pre server 
Business Insider generálny ria-
diteľ firmy Thyssenkrupp Ele-
vator Andreas Schierenbeck.
Sieť vertikálnych a horizontál-
nych šácht by v mrakodrapoch 

prepravila o päťdesiat percent 
viac ľudí ako klasické rýchlo-
výťahy, a to pri rýchlosti len 
18 kilometrov za hodinu. Ces-
tujúci pritom nebudú na výťah 
čakať viac ako tridsať sekúnd. 
Navyše, šachty môžu byť 
o štvrtinu užšie, takže uvoľnia 
podlahový priestor v budove 
pre kancelárie alebo byty. 

Ďalší čínsky rekord: otvorený výťah Sto drakov vozí turistov 
po skalnej stene do výšky 330 metrov.

Výťahy na princípe magnetickej levitácie sa zbavia výškových limitov a ich 
inštalácia bude jednoduchšia, pretože nepotrebujú laná a veľké strojovne.



Š
truktúra vetiev stromov obsahuje 
transportný systém, ktorý zabezpe-
čuje optimálny cyklus živín. Podob-
ne to funguje aj v pľúcach, krvnom 

riečisku alebo v koreňoch rastlín. Tento 
prirodzený princíp inšpiroval tím Christo-
pha Keinera zo Siemens Corporate Technol-
ogy v Mníchove pri hľadaní nového riešenia 
hrotov horákov, ktoré sa používajú v elek-
trárňach a v ďalších energetických tech-
nológiách, kde sa spaľujú kvapalné palivá 
alebo biomasu.
Nápad neprišiel náhodou. Už v roku 2014 vy-
robili 3D tlačou prvú kovovú hlavicu horáka. 
Nový spôsob konštrukcie v porovnaní s kla-
sickými horákmi výrazne uľahčil chladenie, 

horák sa nemohol prehriať ani pri dosiahnu-
tí maximálnej teploty 1 500 stupňov Celzia, 
čo bol v tom čase veľký úspech. Dnes je pri-
pravený do sériovej výroby.
Nový horák motivoval výskumníkov hľa-
dať možnosti, ako pridať ďalšie funkcie 

a unikátne vlastnosti. Prvý náčrt kon-
štrukčnej štúdie ukazoval rozvetve-
né chladiace kanály. Nasledovali počí-
tačové návrhy, ktoré sa optimalizovali 

prostredníctvom iterácií, pričom každá 
viedla k trochu lepšiemu výsledku. Finál-
ny návrh odoslali do 3D tlačiarne. Výsled-
kom bola plastová hlavica horáka s veľ-
kosťou žiarovky a tvarom karfiolu, vysta-
vaná vo vrstvách s vnútornou štruktúrou 
prepletenej žilnatiny.

inšpirácie z prírody
Nová hlavica horáka je príkladom bioni-
ky – dizajnu, ktorý využíva skúsenosti 
prírody formované evolúciou. Biologické 
princípy uplatnili inžinieri pri vývoji so-
naru, ktorý sa používa v radaroch i me-
dicínskych ultrazvukových prístrojoch 
a je inšpirovaný echolokáciou netopierov 
či delfínov. V informatike ide napríklad 
o umelé neuróny a umelé neurónové siete 
alebo rojovú inteligenciu.
Bionika čoraz viac pomáha aj pri hľada-
ní efektívnych a zároveň ľahkých kon-
štrukcií, v čom je evolúcia skutočný maj-
ster. Odhaduje sa, že pri využití ľahkých 
štruktúr z prírody možno dosiahnuť až 
50-perceptné úspory materiálu. Bionic-

kému dizajnu sa napríklad intenzívne 
venuje spoločnosť Airbus, ktorá skúša na-
podobniť kožu žralokov pri vývoji náte-
rových látok na zlepšenie aerodynamiky. 

Horák  
so zeleninovou  
hlavicou
kombinácia bioniky a 3D tlače – spolu s novou softvérovou 
technológiou, ktorá automaticky vypočíta geometrické 
riešenie – môže spustiť revolúciu, ktorá zásadne zmení celé 
priemyselné odvetvia. A pritom je to všetko o prírode.

AUTOR: hUBERtUS BREUER 
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Odhaduje sa, že bionický dizajn umožní využitím ľahkých 
štruktúr z prírody dosiahnuť až 50-perceptné úspory materiálu.
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Vyvíja tiež biopolymérovú membránu, 
ktorá mení štruktúru a mohla by nahra-
diť zložitú a ťažkú konštrukciu okien na 
trupoch lietadiel. Bionickú kabínu pred-
stavila vo svojom koncepte 2050 a vyzerá 
naozaj ľahko a atraktívne. 
Možnosti bioniky sú obrovské. Prezident 
Medzinárodnej spoločnosti pre bionic-
ké inžinierstvo Julian Vincent odhaduje, 
že v súčasnosti sa biológia a technológia 
z hľadiska použitých mechanizmov pre-
krývajú len z dvanástich percent.

Urýchlená evolúcia
Bionika dnes dostala dvoch významných 
spoluhráčov: softvéry na „generatívne na-
vrhovanie“ a 3D tlač. Ich spojenie by mohlo 
odštartovať revolúciu, ktorá zmení celé 
priemyselné odvetvia. Ak sa navyše tieto 
technológie skombinujú s možnosťami na-
vrhovania pomocou PLM softvéru, možno 
získať produkt, ktorý bude výkonnejší, ľah-
ší, lacnejší a výnimočne spoľahlivý bez po-
treby častej údržby.
Proces digitálneho návrhu sa nemusí ob-
medzovať len na kopírovanie prírody. Čím 
dlhšie sa nechal generatívny algoritmus 
počítať, tým viac výsledných organických 
návrhov vytvoril. Vypočítané výsledky pri-
tom zvyčajne vylepšovali prírodné procesy. 
Súčiastky navrhnuté touto technológiou sú 
výkonné a vyznačujú sa nízkou potrebou 
materiálu a energie. Softvér zdokonaľuje 
prietok súčiastkou, prenos tepla, pevnosť, 
nosnosť a iné vlastnosti.
Hneď ako generatívny softvér vyrá-
ta riešenie, technológia aditívnej výro-
by umožní rýchlu výrobu bez ohľadu na 
zložitosť konštrukcie. Okrem zásadného 
skrátenia produkčných časov sa šetria ná-
klady na materiál, ktoré sú oveľa nižšie 
v porovnaní s konvenčným odlievaním 
a frézovaním.

Nové kombinácie
Rovnakým procesom prešla aj „karfio-
lová“ hlavica horáka. Do simulačného 
programu sa zadali prvé návrhy a vložili 
sa podmienky, ktoré mali byť splnené. Na 
konci celého procesu potom vznikol op-
timalizovaný dizajn. V tomto prípade bol 
hlavný cieľ, aby sa horák neprehrieval. 

PLM program potom vypočítal stovky 
usporiadaní chladiaceho systému a vo-
diacich dosiek, ktoré distribuujú horiace 
palivo. A simulácie i testy naznačujú, že 
nový dizajn nielen dobre plní svoj účel, 
ale je aj odolnejší, výkonnejší a cenovo 
dostupnejší ako predchádzajúce modely.
Siemens rovnakým spôsobom vyvinul aj 
ďalšie produkty, napríklad lopatky spaľova-
cej turbíny, ktoré pripomínajú mierne skrú-
tené žraločie plutvy. V komerčne vyrába-
ných turbínach sa používajú od roku 2016. 
Nová metodika skrátila čas od návrhu po vý-
robu lopatiek z dvoch rokov na dva mesiace.
Vývoj sa však nekončí. V bionickom labo-
ratóriu spoločnosti Siemens pracujú na 
postupoch 3D tlače, ktoré v jedinej sú-
čiastke integrujú niekoľko materiálov. Aj 
tu sa využívajú postupy z bioniky. „Ra-
meno človeka sa skladá z kostí, tkanív, 

svalov a kože. Podobne zložené kompo-
nenty teraz skúšame umelo vyrábať adi-
tívnymi technológiami. Drahé vysokotep-
lotné zliatiny by sme potom mohli pou-
žiť iba čiastočne – na miestach, ktoré sa 
nachádzajú blízko zdroja tepla. Vzdiale-
nejšie by sa, naopak, mohli skladať z bež-
nejších kovov,“ vysvetľuje Ch. Keiner. 
Jeho tím nielenže optimalizuje umiest-
nenie materiálu, ale skúma a využíva aj 
jeho vlastnosti. „To už nie je len čistá kon-
štrukcia alebo čisté materiálové inžinier-
stvo, ale obe spojené dohromady, aby pri-
niesli podstatne vyššiu kvalitu,“ upozor-
ňuje Ch. Keiner. 

V bionickom laboratóriu Siemensu 
pracujú na nových postupoch 3D tlače.

Christopha keinera a jeho tím inšpirovala 
pri návrhu hrotov horákov príroda.

Špičková 3D manufaktúra vo Worcestri
Rozvoj bionického inžinierstva výrazne podporuje 3D tlač. Je schopná vyrobiť v jed-
nom kuse komplikované konštrukcie, ktoré by boli klasickými postupmi drahé 
a zložité, ak nie nemožné. Siemens je lídrom vo využití tejto technológie a pova-
žuje ju za kľúčový prvok priemyslu 4.0. O pár dní otvorí v britskom Worcestri nový 
závod, ktorý s päťdesiatimi novými zariadeniami zdvojnásobí 3D produkciu spo-
ločnosti. Siemens pred dvoma rokmi získal väčšinu v britskej firme Materials Solu-
tions. Tá je priekopníkom v technológii selektívnej laserovej tavby (SLM) na výrobu 
kovových dielcov so zameraním na vysokoteplotné superzliatiny. O riešenia a pro-
dukty Materials Solutions sa zaujímajú špičkové svetové firmy, rovnako aj divízia 
Power & Gas spoločnosti Siemens. V nasledujúcich rokoch sa predpokladá produk-
cia tisícov dielcov, ktoré sa využijú aj v energetických zariadeniach značky Siemens.



P
red dvoma rokmi spojili 
firmy Airbus a Siemens 
svoje know-how v labo-
ratóriu E-Aircraft Sys-

tems House. Spoločne tu vyví-
jajú hybridný elektrický pohon 
pre letectvo a hľadajú jeho apli-
kácie. Výskumné centrum ge-
neruje jeden nápad za druhým, 
pričom viaceré projekty už 
vstupujú do testovacej fázy. Prí-
kladom je E-Fan X, hybridné lie-
tadlo pre sto cestujúcich, kto-
ré je určené na krátke a stred-
né regionálne trate (VISIONS 
jar/2018). 

Ďalším dôležitým projektom 
s potenciálom zmeniť mestskú 
mobilitu je elektrický vrtuľník 
CityAirbus, akési aerotaxi novej 
generácie. „Koncept považuje-
me za perspektívny pokus, ako 
vyvinúť úplne nový produkt, 
ktorý je schopný ďalej rozšíriť 
leteckú dopravu,“ hovorí Ma-
rius Bebesel, riaditeľ sekcie Ur-
ban Air Mobility v spoločnosti 
Airbus Helicopters.

Mestské aerotaxi
CityAirbus je priekopní-
kom novej kategórie lietadiel 

eVTOL – strojov s kolmým 
štartom a pristátím a elektric-
kým pohonom. Určený je pre 
štyroch cestujúcich a pohá-
ňajú ho štyri dvojice rotorov, 
ktoré sú umiestnené v prs-
tencoch na rohoch konštruk-
cie. Každý z ôsmich rotorov je 
priamo napojený na elektro-
motor. 
Stroj dokáže letieť rýchlosťou 
120 kilometrov za hodinu a pri 
výdrži 15 minút tak prekoná 
vzdialenosť dvadsať kilomet-
rov. Tento parameter nateraz 
postačuje na splnenie jeho 

úlohy – dostať mestskú dopra-
vu do vzduchu, kde nehrozia 
cestné zápchy a rôzne uzávier-
ky. „Analýzy ukazujú, že ide-
álny dolet by bol okolo 90 ki-
lometrov. S takýmto akčným 
rádiom by sme pokryli všetky 
najväčšie metropoly vo svete. 
Na tento cieľ preto sústreďu-
jeme ďalší vývoj,“ pripomína 
M. Bebesel.
Pre malé rozmery môže stroj 
operovať v zastavaných mest-
ských prostrediach. Jeho ty-
pickými cieľmi sú letiská, 
vlakové stanice alebo strechy 
mrakodrapov s biznis centra-
mi. Veľkou výhodou je tiež 
nízka hladinu hluku, nielen 
vďaka tichým elektromoto-
rom, ale aj aerodynamickej 
koncepcii. Počas letu dosahu-
je CityAirbus približne 70 de-
cibelov, čo je menej ako hluk 
automobilu na diaľnici vo 
vzdialenosti sto metrov a ove-
ľa menej ako pri klasickom vr-
tuľníku. „Ale stále sme len na 
začiatku a ďalej experimen-
tujeme. Existuje ešte viacero 
možností, ako hluk ďalej zni-
žovať,“ hovorí M. Bebesel.

Elektrické motory
Keďže CityAirbus bude opero-
vať v husto obývaných oblas-
tiach, musí byť maximálne 
bezpečný. Nemá žiadne nos-
né plochy, ktoré by genero-
vali vztlak, preto sa o zdvih 
stroja stará výkonný pohonný 
systém. Musí zabezpečiť bez-
problémové vzlety a pristátia, 
manévre vo všetkých sme-
roch a dostatočnú stabilitu 

CityAirbus bude 
lietať v centrách 
miest
konzorcium Airbus s podporou Siemensu vyvíja dopravný prostriedok 
úplne novej kategórie. S výrazným dizajnom a štylizovanou 
aerodynamikou vyzerá, akoby priletel zo sci-fi filmu.

AUTOR: ĽUBoMíR JURiNA 
FOTO: SiEMENS, AiRBUS

Mimoriadne výkonný elektromotor 
SP200D je špeciálne vyvinutý pre 
CityAirbus.
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v rôznych letových režimoch. 
Pohonný systém navrhol Sie-
mens. CityAirbus je vybave-
ný ôsmimi elektromotormi 
SP200D s maximálnom výko-
nom 200 kilowattov, špeciál-
ne vyvinutými pre tento vr-
tuľník. „Dosahujú rekordnú 
hustotu krútiaceho momentu 
30 Nm/kg, čo prakticky zna-
mená, že máme k dispozícii 
nominálny krútiaci moment 
okolo 1 500 Nm s hmotnosťou 
menšou ako 50 kilogramov,“ 
vysvetľuje Frank Anton, šéf 
divízie eAircraft v spoločnosti 
Siemens. Firma okrem moto-
rov dodáva meniče a systém 
energetického manažmentu.
Vrtuľník vezie štyri lítiovo-
-iónové batérie s celkovou 
hmotnosťou päťsto kilogra-
mov. Zavesené sú na koľajnici 
v zadnej časti trupu, môžu sa 
posúvať a meniť ťažisko stroja 
podľa rozloženia cestujúcich 
a ich batožiny. Predpokladá sa, 
že prvé modely CityAirbusu 
budú meniť batérie raz alebo 
dva razy ročne a jedno doby-
tie si vyžiada prestávku 30 až 
60 minút. Technológia batérií 

sa však neustále zlepšuje, pre-
to sa očakáva predĺženie život-
nosti a skrátenie času nabíja-
nia na pätnásť minút. 

Rýchly pokrok 
Vývoj CityAirbusu rýchlo na-
preduje. Funkčnosť celého 
konceptu testujú od začiatku 
tohto roka experti oboch fi-
riem v spoločnom skúšobnom 
centre v meste Taufkirchen 

neďaleko Mníchova. „Ako prvý 
prišiel na rad pohonný sys-
tém. Je pripojený ku skúšob-
ným zariadeniam, ktoré simu-
lujú skutočné zaťaženie vrtúľ. 
Overujeme celú dynamiku 
systému vrátane elektrických, 
tepelných a mechanických 
aspektov,“ vystreľuje Martin 
Nüsseler, projektový manažér 
Airbus Helicopters.
Siemens dodal pohonný sys-
tém v mimoriadne krátkom 

čase. „Od úvodného konceptu 
po hotový reálny prototyp to 
trvalo len deväť mesiacov. Do-
siahli sme to vďaka nasadeniu 
celého tímu a digitálnym ná-
strojom, najmä SimcenterTM 
od PLM, ktorý používame pri 
vývoji v eAircrafte,“ dodáva 
M. Nüsseler.
V týchto dňoch konštruktéri zo-
stavujú vyrobené časti vrtuľní-
ka a do prototypu montujú po-

honný systém. Všetko smeruje 
k tomu, aby demonštrátor vzlie-
tol ešte do konca roka.

Lietanie nad mestom
CityAirbus by mal byť na ko-
merčnú prevádzku pripravený 
do roku 2025. Vďaka jednodu-
chej konštrukcii ho bude mož-
né vyrábať vo veľkých sériách. 
O jeho ekonomickom úspechu 
však rozhodne viacero faktorov. 
Predovšetkým – ako ho prijmú 

budúci používatelia. Vrtuľníky 
budú v úvodnej fáze lietať s pi-
lotom, až neskôr prejdú do plne 
autonómneho režimu. Malo by 
to pomôcť prekonať počiatočné 
obavy cestujúcich sadnúť do lie-
tadla bez pilota. 
Dôležité bude napojenie do sú-
časnej dopravnej infaštruktú-
ry. Airbus ráta s vybudovaním 
stanovíšť, takzvaných hubov, 
podobne ako pri programoch na 
požičiavanie áut, ktoré si mož-
no objednať pomocou aplikácie 
v telefóne. Pôjde teda o rozsiah-
ly rozvoj infraštruktúry, ktorý 
bude vyžadovať investície i ná-
kup operačných plôch, na čo bu-
de potrebný súhlas samosprávy 
i verejnosti. „Počet hubov, ktoré 
potrebujeme na pokrytie mes-
ta, sa rovná počtu staníc met-
ra. V mestách ako Londýn, New 
York a Paríž by to predstavovalo 
viac ako dvesto hubov,“ hovorí 
M. Bebesel. Znamenalo by to na-
ozaj početnú flotilu lietadiel na 
oblohe. Treba ešte počkať, ako 
ich prevádzku upraví legislatíva 
pre leteckú dopravu v mestách 
a akým spôsobom sa budú ur-
čovať koridory. 

CityAirbus by mal byť na komerčnú 
prevádzku pripravený do roku 2025. 
O jeho úspechu rozhodne viacero faktorov.

Viacmiestny demonštrátor s autonómnym riadením, elektrickým 
pohonom a vertikálnym vzletom a pristátím (eVtoL), vyvinutý pre 
leteckú dopravu v mestských oblastiach s nízkymi prevádzkovými 
nákladmi a nízkou environmentálnou stopou.

VYTRVALOSŤ 
15 minút

POHON 
8 vrtúľ na ro-
hoch trupu 
s priamym 
pripojením 
na elektro-
motory 

8 x elektro-
motor s výko-
nom 100 kW

Cesta CityAirbusu do reálnej prevádzky Výhody rozšírenia mestskej dopravnej 
siete o tretiu dimenziu – vzduch

ROZMERY 
kompaktná veľkosť ideálna na prevádzku v mestskom prostredí 
– dĺžka a výška 4 metre, hmotnosť 2 200 kilogramov

VÝKONY 
Preprava 4 cestujúcich

CESTOVNÁ RÝCHLOSŤ 
120 km/h

Avionika a autopilot vyvinuté 
pre optimalizované riadenie 
letovej prevádzky v mestách

Štúdia 
uskutočniteľnosti
Štúdia potvrdila, že Ci-
tyAirbus môže dosiah-
nuť nízke prevádzkové 
náklady a spĺňať bez-
pečnostné požiadav-
ky, aby mohol byť cer-
tifikovaný pre civilnú 
dopravu.

Testovanie 
reálnych 
komponentov
kľúčové techno-
lógie prešli fyzic-
kými skúškami.

Testovanie 
modelov
Zmenšený lie-
tajúci dron pre 
vývoj riadiacich 
algoritmov a le-
teckej mecha-
niky.

Tím pre vývoj 
demonštrátora
Vznikol spoločný 
tím inžinierov 
so skúsenosťa-
mi z viacerých 
oblastí.

Demonštrátor 
v skutočnej 
veľkosti
overenie všetkých 
elektrických systé-
mov, vertikálnych 
vzletov a pristátí 
i vrtúľ s riadenými 
otáčkami.

CityAirbus 
zamieri na oblohu
Plne certifikovaný 
CityAirbus sa stane 
súčasťou mestské-
ho dopravného mi-
xu s využitím naj-
modernejšieho ma-
nažmentu mestskej 
leteckej dopravy.

1. Rozvoj miest
tretia dimenzia 
zvyšuje geografic-
kú dostupnosť do 
vzdialených oblastí 
mesta s nedosta-
točnou infraštruk-
túrou.

2. Vyššia rýchlosť 
a dosah
Autonómne vrtuľ-
níky sú trikrát rých-
lejšie ako priemer-
ný cestný automo-
bil a za rovnaký čas 
majú desaťnásobne 
širší geografický 
dosah.

3. Ochrana životného 
prostredia
Autonómne vrtuľníky sú 
poháňané elektrickou 
energiou a majú mini-
málnu hlukovú a envi-
ronmentálnu stopu.

Výkonné pohonné jednotky s vysokým zdvi-
hom, navrhnuté pre efektívnu prevádzku, 
nízku hlučnosť a vysokú bezpečnosť

BATÉRIE 
4 lítiovo-iónové batérie s kapacitou 140 kw

110 kWh energie vo všetkých 4 batériách

CityAirbus



Renomovaný vedecký časopis Physical Review B v apríli publikoval 
výsledky výskumu grafénu, ktorý má významnú slovenskú pečať. 
Článok bol vybraný ako jeden z tipov vydavateľa. Prvý autor Juraj 
hašík hovorí, že hľadali odpoveď na to, ako sa grafén správa pri 
nízkych teplotách – v kvantovom svete.

Tajomstvá grafénu 
odkryla numerická 
simulácia

AUTOR: VLADiMíR DUDUC  
FOTO: MiLAN DAViD
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 Čo je to grafén?
Grafén je jedna vrstva atómov uhlíka, kto-
ré vytvárajú šesťuholníkovú kryštalickú 
mriežku, pripomínajúcu sieť na futbalo-
vej bránke alebo včelí plást. Ide o najten-
šiu možnú formu uhlíka. Ešte začiatkom 
nášho milénia prevládal názor, že takýto 
dvojrozmerný materiál nemôže v prírode 
existovať, pretože by bol nestabilný. Len-
že v roku 2004 ruskí fyzici Andre Geim 
a Konstantin Novoselov grafén synteti-
zovali, pričom to bolo šokujúco triviálne. 
Podarilo sa im to zo špeciálneho, pyro-
litického grafitu, ktorý je usporiadanej-
ší ako tuha ceruzky. V podstate ho tvorí 
mnoho vrstiev grafénu – ide o čosi podob-
né ako lístkové cesto alebo sendvič. Ruskí 
fyzici lepiacou páskou odlúpli jednu ató-
movú vrstvu a stabilizovali ju na povrchu 
kremíka potiahnutého vrstvou oxidu kre-
mičitého. Zistili, že svojimi fyzikálnymi 
vlastnosťami ide o výnimočný materiál. 
Obaja za svoj objav získali Nobelovu cenu.

 V čom je výnimočný?
Je miliónkrát tenší než papier, pritom je 
tvrdý ako diamant, má desaťkrát lepšiu 
tepelnú vodivosť než meď, nízku hustotu, 
vysokú optickú priesvitnosť, neprepúšťa 
plyny a vo vode je nerozpustný. Zatiaľ je 
to síce sci-fi, ale keby sme sa naučili vy-
rábať konštrukcie z grafénu, boli by pri-
bližne stokrát pevnejšie ako oceľ a mali 
by len zlomok jej hmotnosti. Elektronické 
súčiastky na báze grafénu by boli omno-
ho účinnejšie ako tie súčasné, kremíkové 

a vystačili by si len so zlomkom energie. 
Grafén totiž dokáže viesť elektrický prúd 
s minimálnym odporom. Už len zostáva, 
aby sme sa ho naučili vyrábať rýchlo, lac-
no a vo veľkých objemoch.

 Má v súčasnosti už nejaké využitie?
Zatiaľ neuplynulo ani dvadsať rokov od 
objavu grafénu, takže ešte stále skúmame 
jeho základné vlastnosti, ako aj to, čo by 
sa s ním vôbec mohlo dať robiť. Mnohé, 
pôvodne extrémne optimistické scená-
re sa ukázali ako nerealizovateľné. Lep-
šie porozumieť fyzike tohto materiálu je 
úloha pre ľudí ako som ja, čiže pre teore-
tických fyzikov a experimentátorov, ktorí 
robia základný výskum. Až potom prídu 
na rad vedci z aplikovaného výskumu, 
ktorí naše poznatky pretavia do komerč-
ne využiteľných produktov. V každom 

prípade objav grafénu ako novej formy 
materiálu, o ktorej sme si mysleli, že ne-
môže existovať, bol významný už len 
tým, že nám otvoril nové pole vedeckého 
skúmania.

 Čomu sa venuje váš výskum?
S profesormi Romanom Martoňákom 
a Eriom Tosattim skúmame vlastnosti 
grafénu pri extrémne nízkych teplotách. 
Inšpirovala nás práca talianskej vedkyne 
Annalisy Fasolinovej, ktorá skúmala ex-
perimentálne potvrdený fakt, že grafén 
nie je plochý, ale značne zvlnený, a to tým 
viac, čím väčšia je jeho teplota. Príčinou 
je tepelný pohyb atómov. Inak povedané, 
dvojrozmerná membrána grafénu voľ-
ne zavesená v priestore sa správa odlišne 
ako bežný trojrozmerný kryštál. Pripo-
mína pokrčené prestieradlo. A. Fasolino-
vá skúmala teoreticky tento jav pri izbo-
vej teplote, nás však zaujímalo, čo sa deje 
s grafénom pri veľmi nízkej teplote, keď 
takmer ustane tepelný pohyb atómov.

 Z akých predpokladov ste vychádzali?
Svet atómov sa neriadi klasickou fyzikou. 
Aj keby sme hmotu vedeli ochladiť na ab-
solútnu nulu, atómy by sa nezastavili. 
Na atomárnej úrovni totiž platia zákony 
kvantovej mechaniky. V klasickej fyzike 
by atóm zbavený tepelného pohybu ostal 
stáť na jednom mieste, takže atómy gra-
fénu by tvorili pravidelné šesťuholníky. 
V kvantovom svete však atómy neustále 
kmitajú a nútia grafén, aby sa vlnil, a to aj 

bez akéhokoľvek tepelného pohybu. Ten-
to pohyb je nezávislý od teploty, preto ho 
nazývame nulovými kmitmi. Ak by to tak 
nebolo, tepelný pohyb atómov grafénu by 
sa ochladzovaním spomaľoval, až by sa 
napokon úplne zastavil. Pod mikrosko-
pom by sme pri veľmi nízkych teplotách 
uvideli membránu, ktorá by bola dokona-
le rovná ako perfektné zrkadlo.

 Ako prebiehal samotný výskum?
Nešlo o laboratórny experiment, ale po-
užili sme metódu numerickej simulácie. 
Bol to test pravdivosti teórie, ktorú sme si 
predtým stanovili a popísali. Predpokla-
dali sme, že grafén nebude mať dokonale 
plochý povrch ani pri veľmi nízkych tep-
lotách. V tejto súvislosti je dôležité pove-
dať, že sme pracovali pri teplotách blí-
žiacich sa k absolútnej nule, okolo mínus 

Svet atómov sa neriadi klasickou fyzikou. Aj keby sme hmotu 
vedeli ochladiť na absolútnu nulu, atómy by sa nezastavili.



270 stupňov Celzia, čiže o rád nižších, 
ako dosiahli výskumníci v iných podob-
ných simuláciách. Pri tejto teplote je sprá-
vanie sa grafénu na malých vzdialenos-
tiach dominované kvantovými nulovými 
kmitmi. Rozsiahle numerické simulácie 
sme robili na superpočítači Aurel vo vý-
počtovom stredisku SAV, pričom sme skú-
mali matematický model vzorky grafénu 
tvorenej približne stotisíc atómami.

 K akému poznaniu ste dospeli?
Zjednodušene povedané, grafén je pri veľ-
mi nízkej teplote plochejší, ale zároveň aj 
drsnejší než pri normálnej teplote. Kvanto-
vé vlny sú totiž úplne iné ako tie tepelné. Na 
dlhých vzdialenostiach sú slabšie, a preto 
grafén nepokrčia. Na krátkych vzdialenos-
tiach sú však silnejšie, a preto ho lokálne 

zdrsnia. Pri nízkych teplotách sú odchýl-
ky od strednej roviny membrány približne 
dva stupne, čo je prekvapujúco veľká hod-
nota. Ide o nezvyčajný prejav kvantových 
nulových kmitov v makroskopickom objek-
te. Grafén nám teda ponúka jedinečný po-
hľad do mikrosveta, v ktorom môžeme vi-
dieť a oddeliť od seba tepelný pohyb a kvan-
tové kmity atómov uhlíka.

 Môžete to vysvetliť jednoduchšie?
Vieme, že membrána grafénu nie je pri 
bežných teplotách plochá, za čo môže te-
pelný pohyb atómov. Ak grafén ochladzu-
jeme, stáva sa čoraz hladším, ale v urči-
tom momente sa toto vyhladzovanie za-
staví. Lepšie zrkadlo už z neho nebude, 
pretože teplota prestane mať rozhodujúci 

vplyv a hlavnú úlohu prevezmú kvanto-
vé fluktuácie, ktoré grafénu neumožnia 
úplne sa vyrovnať, ale nútia ho stále ostať 
drsným. 

 Aký majú praktický význam výsled-
ky vášho výskumu?
Dúfame, že naša práca zaujme iné vedec-
ké tímy, ktoré experimentálne potvrdia 
správnosť našej teórie, čo by posunulo 
bádanie grafénu zasa o kúsok ďalej. Jed-
noduchý spôsob, akým sa dá overiť na-
še tvrdenie, je urobiť tzv. elektrónový 
rozptyl. Táto metóda je založená na tom, 
že dokonale rovný povrch sa správa ako 
zrkadlo. To znamená, že ak ho začneme 
ostreľovať elektrónmi, budú sa odrážať 
pod tým istým uhlom, pod akým dopad-
li. Týmto spôsobom je možné overiť aj 
to, aké veľká je nerovnosť grafénu. Čím 
je odraz elektrónov nepredvídateľnejší, 
resp. nepravidelnejší, tým je povrch zvl-
nenejší, pričom miera zvlnenia sa dá od-
vodiť z rozptylu odrazených elektrónov.

 Čo ste vo vašom trojčlennom vý-
skumnom tíme mali na starosti vy?
Vytvoril som počítačový program na nu-
merickú simuláciu grafénu so zahrnutím 
kvantových efektov metódou tzv. dráhové-
ho integrálu. Program vychádza zo sto-

chastickej metódy Monte Carlo založenej 
na teórii pravdepodobnosti. Program sme 
potrebovali pre výpočte vlastností grafé-
novej vzorky, napríklad hodnôt uhlov roz-
ptylu pomyselných odrazených elektrónov 
ako funkcie teploty. To je úloha, ktorá je na 
papieri pre realistický model prakticky ne-
vypočítateľná, preto sme využili silu super-
počítača. Museli sme aplikovať pokročilé 

metódy, ktoré umožňujú riešiť takýto prob-
lém pre systém obsahujúci mnoho atómov, 
v našom prípade to bolo od päťtisíc atómov 
uhlíka pri teplote blízkej absolútnej nule až 
po stotisíc atómov pri izbovej teplote. Pre 
dostatočne presný popis kvantových efek-
tov pri najnižších dosiahnutých teplotách 
sme museli použiť ešte približne 400-krát 

väčší systém, takže celkový počet atómov 
nakoniec dosiahol až niekoľko miliónov.

 Akým spôsobom prebiehala simu-
lácia?
Keďže sme nepracovali s fyzickým gra-
fénom, do superpočítača sme vložili je-
ho matematický model – súbor polôh 
v priestore, ktoré reprezentujú atómy uh-
líka. Následne sme zadali princípy, ako 
medzi sebou majú interagovať, čiže aké 
uhly majú zvierať, akou silou sa majú pri-
ťahovať a podobne, a nechali sme tento 
systém vyvíjať sa pri danej teplote. Dá sa 
to povedať aj tak, že sme sa snažili simu-
lovať, čo by ukázal fyzický experiment, 
keby sa realizoval.

 Ako dlho ste pracovali na tomto vý-
skume? 
Od roku 2013, keď mi tento problém na-
vrhol profesor Roman Martoňák ako té-
mu diplomovej práce. Pod jeho vedením 
som skúmal, ako vznikajú kvantové vlny 
v graféne a či je možné ich merať. Vo svo-
jom bádaní som potom pokračoval počas 
doktorandského štúdia na Medzinárodnej 
škole pre pokročilé štúdiá v Terste, kde 
som začal spolupracovať aj s profesorom 
Eriom Tosattim, ktorý nám pomohol s in-
terpretáciou výsledkov.

 Budete vo výskume grafénu pokra-
čovať?
Uvažujeme, čím by sme sa mohli zaoberať 
ďalej. V rámci základného výskumu gra-
fénu sa nám otvárajú ďalšie oblasti, ako 
sú elastické vlastnosti tohto materiálu pri 
nízkych teplotách. Aj guma sa pri rôznych 
teplotách správa odlišne. V normálnych 
podmienkach je pružná, ale keď ju zmra-
zíte, pri námahe sa zlomí. Ako je to však 
s grafénom, zatiaľ úplne nevieme. Ďalšia, 
úzko súvisiaca otázka, ktorá nás zaujíma, 
je vplyv tohto zvlnenia na elektrickú vo-
divosť grafénu. 

Juraj Hašík (26) je absolvent teoretic-
kej fyziky na Fakulte matematiky, fy-
ziky a informatiky Univerzity Komen-
ského v Bratislave. V súčasnosti pôsobí 
na Medzinárodnej škole pre pokroči-
lé štúdiá v Terste, kde realizuje dok-
torandský výskum. Špecializuje sa na 
pokročilé počítačové simulácie elek-
trických a magnetických vlastností 
materiálov.

Keďže sme nepracovali s fyzickým grafénom, do superpočítača 
sme vložili jeho matematický model.

Dúfame, že naša práca zaujme iné vedecké tímy, ktoré 
experimentálne potvrdia správnosť našej teórie, čo by posunulo 
bádanie grafénu zasa o kúsok ďalej.
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V
 kinách práve beží film Prvý člo-
vek o Neilovi Armstrongovi, as-
tronautovi, ktorý dostal privi-
légium urobiť na Mesiaci prvý 

ľudský krok. Dielo Damiena Chazella je 
úvodom do série oslavných podujatí, kto-
ré vyvrcholia 21. júna 2019, keď od misie 
Apollo 11 uplynie päťdesiat rokov. 
Čo je však dôležitejšie – po polstoročí od 
tohto veľkého dobrodružstva je už konečne 
jasné, že vesmírna agentúra NASA sa vracia 
k svojmu priekopníckemu poslaniu a začala 
pripravovať ďalšie veľkolepé výpravy. 
Všetko sa začne trochu nenápadne. Ešte 
pred tohtoročnými Vianocami vyštartuje 
na obežnú dráhu okolo Zeme prvá súk-
romná kozmická loď Dragom firmy Spa-
ceX. S odstupom pár týždňov ju bude na-
sledovať kabína Starliner firmy Boeing. 
Obe poletia zatiaľ bez posádky, no už na 
jar vynesú dvojicu astronautov. 
Dragon a Starliner sú výsledkom progra-
mu Comercial Crew Development. NASA 
ho spustila v roku 2010 a vývoj súkrom-
ných lodí podporila dotáciou 8,4 miliar-
dy dolárov. Cieľom bol transfer poznat-
kov i zákaziek na súkromné firmy, aby 
postupne prevzali lety na nízku obežnú 
dráhu a obsluhu medzinárodnej stanice 
ISS. Od roku 2020 budú k dispozícii na ko-
merčné lety aj pre ostatných záujemcov. 
NASA si tak uvoľní ruky na prieskum 
vzdialenejších končín vesmíru. V aprí-
li zverejnila odvážny cieľ vyslať do roku 
2029 pilotovanú výpravu k Marsu. Samo-
zrejme, posun termínu nie je vylúčený, 

pretože nik nevie, aké prekážky sa môžu 
pri príprave misie vyskytnúť. Problémom 
je najmä vplyv silného rádiového žiarenia 
na zdravie astronautov, ktorému budú vy-
stavení najmenej dvadsať mesiacov. 
NASA sa chce pred výpravou na Mars čo 
najrýchlejšie udomácniť v priestore Me-
siaca. V jeho okolí bude získavať nové po-
znatky a cibriť technológie nevyhnutné 
pre náročný pobyt v hlbokom vesmíre. 
Agentúra momentálne končí s vývojom 
základného hardvéru – medziplanetár-
na pilotovaná loď Orion pre štvorčlennú 
posádku má za sebou prvý skúšobný let 
a mohutná nosná raketa SLS prejde krs-

tom v decembri budúceho roka. 
Zároveň sa začalo pracovať na nových za-
riadeniach pre návrat na Mesiac. Základ-
nom bude stanica Gateway, umiestnená na 
lunárnej obežnej dráhe. Skladať sa bude 
z troch modulov a štvorčlennej posádke po-
skytne zázemie na tridsať dní. S výstavbou 
orbitálnej základne sa začne v roku 2022 
a o tri roky by mala byť v plnej prevádzke.
Súčasťou stratégie je prehĺbenie spolu-
práce s vyspelým súkromným sektorom. 
Mal by byť inovatívnym spolutvorcom 
projektu. Lockheed Martin už napríklad 
predstavil koncept výsadkového modulu, 
ktorý by premával medzi stanicou a lu-
nárnym povrchoch. Odvezie štvorčlennú 

posádku alebo tonu nákladu a na Mesiaci 
bude schopný stráviť dva týždne. Takých-
to návrhov bude viac a agentúra si bude 
vyberať to najlepšie. Podobne ako pri vý-
voji lodí Dragon a Starliner. 
Na Mars sa chystá aj charizmatický Elon 
Musk a zatiaľ nie je jasné, či sa do nových 
plánov NASA zapojí. Projektuje vlastnú ob-
rovskú loď BFR pre sto marťanských osad-
níkov, pričom prví by mali k červenej pla-
néte doraziť okolo roku 2024. V čase, keď 
NASA začne budovať svoju lunárnu stani-
cu, plánuje E. Musk na cestu okolo Mesia-
ca vyslať BFR s niekoľkými vesmírnymi tu-
ristami. Hoci firma SpaceX vzbudzuje reš-

pekt, je len málo pravdepodobné, že počas 
niekoľkých rokov dokáže takmer z ničoho 
získať výrazný náskok pred NASA, ktorá aj 
po odstavení raketoplánov zostáva syno-
nymom technickej jedinečnosti a priekop-
níckej odvahy. Aj v tomto prípade zrejme 
platí, že najdokonalejšou formou „konku-
rencie“ medzi vládnym a súkromným sek-
torom je spolupráca, ktorá obohacuje obe 
strany. Koniec koncov, aj SpaceX vyrástla 
vďaka podpore NASA. Nech to bude ako-
koľvek, je jasné, že nudná éra sa skončila 
a vesmírne cesty smerujú do vzrušujúceho 
desaťročia. 

Ľubomír Jurina,
šéfredaktor VISIONS

Nudná éra sa konečne skončila

NASA sa chce pred výpravou na Mars čo najrýchlejšie udomácniť 
v priestore Mesiaca.

Ľ U D i A
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M
úzeum svetových 
výstav sa nachádza 
v bývalom areáli, 
kde sa v roku 2010 

uskutočnila najúspešnejšia spo-
medzi nich. World Expo Mu-
seum (WEM) v parku Pchu-si 
na brehu rieky Chuang-pchu je 
prvým krokom prestavby ob-
rovského komplexu. Múzeum 
zaberá štyri hektáre, čo je len 
malý zlomok rozlohy.

Ako v obývačke
Koncepciou urbánnej obývacej 
izby bodovali v medzinárodnej 

súťaži domáci architekti z East 
China Architectural Design 
& Research Institute. Dostali 
prednosť pred víziami celeb-
ritných architektonických fi-
riem ako Zaha Hadid Archi-
tects či Arata Isozaki & Asso-
ciates. 
Pod pojmom urbánna obýva-
cia izba, ktorý nie je v architek-
tonickom dizajne novinkou, sa 
rozumie priestranný interiér 
blízky návštevníkovi a komu-
nikujúci s ním. V posledných 
rokoch sa tak označovali nielen 
centrálne priestory napríklad 

Ústrednej knižnice v kanad-
skom Halifaxe alebo átria sláv-
nej čínskej knižnice v Pin-chaji, 

ale aj vonkajšie priestory, me-
dzi ktoré patrí napríklad štok-
holmská zelená zóna. 

Dejiny svetových výstav 
spoznáte v Číne
Svetové výstavy Expo, ktorých tradícia trvá 
pomaly jeden a trištvrte storočia, sa nedávno 
dočkali múzea v Šanghaji.

AUTOR: kARoL kLANiC 
FOTO: ShEo FENG

Múzeum stavalo deväť firiem, okrem čínskych francúzska, britská a japonská. 
otvorili ho vlani na výročie šanghajskej výstavy Expo 2010.

Zvonka odlíšené časti členitej budovy – múzejná, logistická, 
administratívna a časť služieb.
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Autori WEM vyplnili „izby“ 
symbolickou krajinou „rieč-
neho údolia“, ktorého názov je 
Historické údolie (History Val-
ley).
Druhým veľkým priestorom 
múzea je dvadsaťštyri metrov 
vysoký, nepravidelný a záro-
veň transparentný Slávnost-
ný oblak (Celebration Cloud), 
ktorý je vytvorený z vyše 3 700 

trojuholníkových panelov. Kým 
Historické údolie v dolnej čas-
ti múzea znázorňuje „večnosť, 
dejiny a ich reflexiu“, Slávnost-
ný oblak je podľa architektov 
v podobe „neba, pod ktorým by 
ľudstvo malo žiť v harmónii“ 
a predstavuje „okamih, budúc-
nosť a jej akceptáciu“. 
Tri piliere v oblaku nesú vzduš-
né koridory – Oblačné haly 

(Cloud Hall). Spájajú výstavné 
siene, priestory na poskytovanie 
služieb a strešnú záhradu, záro-
veň sú samy veľkým výstavným 
priestorom s plochou osemsto 
štvorcových metrov. 

Stále expozície
S dvanásťtisíc štvorcovými 
metrami výstavného priestoru 
je WEM porovnateľné napríklad 
s Rijksmuseum v Amsterdame. 
Osem sál stálej expozície tvorí 
tri štvrtiny plochy – zvyšok za-
berá priestor využívaný na me-
niace sa krátkodobé výstavy. 
V prvej sále na druhom podlaží 
a ďalších troch o poschodie vyš-
šie, ktoré sú spojené eskalátor-
mi, sa prezentujú svetové výsta-
vy od londýnskej v roku 1851 až 
po Expo Zaragoza 2008.
Ostatných šesť sál venovali do-
mácemu čínskemu podujatiu 
Expo Šanghaj 2010, významné-
mu aj rekordnou, vyše 70-milió-
novou návštevnosťou. Výstava 
prevýšila enormnými nákladmi 
dokonca aj financie vynaložené 

na olympijské hry v Pekingu. 
Záverečná sála sa sústreďu-
je na svetové výstavy v Josu 
(2012), Miláne (2015) a v blíz-
kej budúcnosti očakávané 
Expo 2023 v Buenos Aires. 

Unikátne kino
Kinosála Svetlo Expo (Expo 
Light) pre 120 divákov na pre-
mietanie dvadsaťminútového fil-
mu Nádherné putovanie svetový-
mi výstavami je aj prehliadkou 
ultramodernej techniky – obra-
zového systému, ktorý tu použili 
po prvý raz na svete, a v Číne pre-
miérového systému zvuku. Pre 
kino vyvinuli špeciálne kreslá so 
svetelnými efektmi. 
WEM sa stalo prvým medziná-
rodným múzeom, ktoré otvori-
li v Číne. Projekt výstavných sál 
vznikol spoluprácou s talian-
skymi a španielskymi špecia-
listami pod vedením dizajnéra 
Carlosa Diaza z Medzinárodné-
ho úradu pre výstavy (Bureau 
International des Expositions) 
so sídlom v Paríži. 

Slávnostný oblak s centrálnym Zeleným pavilónom 
sformovali z tisícok trojuholníkových panelov.

oblačná hala v Slávnostnom oblaku. Rozsiahly koridor 
koncipovali architekti aj ako výstavnú halu.



P
odobnú situáciu asi poznáte. Sedí-
te vo vlaku, potrebujete si vybaviť 
dôležité pracovné e-maily, nájsť 
nadväzujúci prípoj alebo si len 

tak krátiť cestu, prečítať správy či posled-
né príspevky priateľov. Inak spoľahlivé 
mobilné pripojenie vás však sklame. 
Podľa prieskumu v nemeckých rýchlovla-
koch uspejete pri načítaní webovej strán-
ky len v 41 až 65 percentách prípadov. Ta-
ké spojenie nie je žiadna radosť využívať, 
ale viniť z toho nemožno mobilných ope-
rátorov. Ak si premietnete trasy železnič-
ných koridorov na Slovensku do máp ope-
rátorov, zistíte, že absolútna väčšina tratí 
je dnes solídne pokrytá mobilným sig-
nálom. Tak v čom je problém? Vinníkom 
je samotný vlak, respektíve konštrukcia 
jeho vozňov a jej fyzikálne dôsledky. Vo 
vlaku totiž sedíme vo Faradayovej klietke. 

A platí, že čím je súprava modernejšia, 
tým je klietka dokonalejšia. Cestujúceho 
obklopujú tony kovu tvoriace skriňu va-
góna.
Veľkou prekážkou sú aj okná. Sklá koľajo-
vých vozidiel sú spravidla tónované dosi-
va pokovovaním, aby chránili pred pri-
veľmi intenzívnym slnkom. Táto úprava 
však okrem slnečného a tepelného žiare-
nia odráža aj elektromagnetické vlny vrá-
tane mobilného signálu. Výsledok je, že 
železničný vozeň utlmuje signál výrazne 
viac ako napríklad bežný automobil. Prá-
ve to môže na miestach so slabým signá-
lom znemožniť úsilie niekam sa dovolať 
alebo stiahnuť dáta.
Vplyv na pripojenie majú navyše aj ďal-
šie faktory, ako sú terénne zárezy a tune-
ly na trati, koncentrácia používateľov na 
malom priestore, ktorá vedie k lokálnemu 

preťaženiu siete, alebo vysoká rýchlosť, 
keď si základňové stanice siete nestíhajú 
odovzdávať účastníkov.

kadiaľ z klietky
Najčastejším riešením problému je inšta-
lácia hotspotov bezdrôtových sietí vnútri 
vozidiel. To sa však spája s investičnými 
i prevádzkovými nákladmi a dodatočný-
mi nárokmi na údržbu. Dopravca okrem 
toho priebežne platí za mobilné dáta a be-
rie morálnu zodpovednosť za prípadné 
prevádzkové problémy. Aj tam, kde pripo-
jenie vypadne pre biele miesto na mape 
operátora.
Druhou možnosťou je inštalácia takzva-
ných repeaterov, teda zosilňovačov mo-
bilného signálu. Výhodou tejto techno-
lógie je, že okrem dát poskytne aj kvalit-
né telefonovanie. Naopak, nevýhodou je, 

Lepší internet na cestách
online pripojenie už považujeme za štandard. Využívame ho 
na prácu i zábavu. Zvykli sme si, že ho máme k dispozícii aj na 
cestách. Vo vlaku však dnes často chýba. Siemens prichádza 
s elegantne jednoduchou technológiou, ktorá to môže zmeniť.

AUTOR: PAVEL ZáLESký  
FOTO: SiEMENS, ShUttERStoCk
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že dopravcovi vlastne neprináša žiadne 
výrazné benefity pre cestujúcich. „Free 
Wi-Fi“ sa nekoná, cestujúci potrebuje svo-
ju vlastnú dátovú tarifu. Spory vznika-
jú aj pri financovaní – kto má zosilňova-
če vlastne platiť a kto zodpovedá za ich 
prevádzku? Kto bude financovať nutnú 
aktualizáciu technológií po nástupe 5G 
sietí a ďalších? Dopravcovia ani operátori 
sa k tomu priveľmi nehlásia a je to celkom 
pochopiteľné. Technickým problémom 
repeaterov je navyše existencia dvoch fá-
zovo posunutých signálov vnútri vozidla. 
Tento jav vzniká miernym oneskorením 
signálu šíreného zosilňovačom oproti sig-
nálu vysielanému základňovou stanicou 
siete. Najciteľnejšie problémy to spôsobu-
je, paradoxne, na miestach so silným von-
kajším pokrytím.

Elegantné riešenie
S tretím riešením, zároveň elegantne jed-
noduchým, prišiel nedávno Siemens. Ak 
je problémom Faradayova klietka, skús-
me ju narušiť. V Siemense vyvinuli nový 
povrch okien, ktorý umožňuje až päťsto-
násobne lepší prechod elektromagne-
tických vĺn ako konvenčné sklá s poko-
vovaným povrchom. Vďaka tomu môžu 
cestujúci väčšinu svojej cesty neruše-
ne surfovať a telefonovať bez potreby 

investícií do aktívnych technológií na pa-
lube vlaku. 
V čom spočíva čaro novej technológie? 
Experti vo viedenskom vývojovom centre 
Siemensu do tenkej vrstvy pokovovania 
na povrchu skla vypálili laserom jemný 
raster. Ten prerušuje elektricky vodivú 
vrstvu a tým narušuje efekt Faradayovej 
klietky. Raster je však zároveň natoľko 
jemný, že prakticky neznižuje schopnosť 
skla chrániť cestujúcich pred nadmer-
ným slnečným svitom. „Vo vysokorých-
lostných vlakoch naše riešenie umožňuje 

preniesť dovnútra vozňa mobilný signál 
v pracovných kmitočtových pásmach naj-
menej päťdesiatkrát silnejšie ako pri po-
užití bežných pokovovaných skiel,“ vy-
svetľuje Lukas W. Mayer, ktorý vývojový 
projekt v Siemens Corporate Technolo-
gy viedol. „Nové sklá umožňujú prechod 
všetkých frekvencií užitočných pre mo-
bilnú komunikáciu. Aj budúce mobilné 
štandardy ako 5G budú vo vlaku k dispo-
zícii bez ďalších investícií.“ 

Sklá možno využívať desiatky rokov bez 
špeciálnej údržby, ľahko sa inštalujú a na 
rozdiel od aktívnych prvkov nepotrebu-
jú elektrické napájanie. Kedykoľvek nimi 
môžu byť vybavené aj súčasné vagóny.

Prvý raz pri Rýne
Skúšky v štandardnej prevádzke potvr-
dili, že vzorkovaná štruktúra povrchu 
skla je voľným okom takmer neviditeľná 
– cestujúci nespozorovali žiadne zhorše-
nie priehľadnosti skiel. Preukázala sa aj 
účinnosť ochrany interiéru vozňa pred 

tepelným žiarením slnka, nižšia energe-
tická náročnosť klimatizácie aj zlepšenie 
priestupnosti mobilného signálu.
Prvými sériovo vyrábanými vozidlami 
vybavenými novými oknami je sedem no-
vých regionálnych elektrických jednotiek 
Desiro HC, ktoré budú vo farbách doprav-
cu Rhein-Ruhr Express obsluhovať rýn-
sko-ruhrský región. Do pravidelnej pre-
vádzky s cestujúcimi vyrazia do konca 
tohto roka. 

Nový povrch okien umožňuje až päťstonásobne lepší prechod 
elektromagnetických vĺn ako konvenčné sklá s pokovovaným 
povrchom.

Regionálny elektrický Desiro hC je prvým sériovým vlakom s novými oknami.

Jemný raster prerušuje elektricky vodivú vrstvu a ruší efekt Faradayovej klietky.



A
BS, neviditeľné batérie, 
cestné modely – to je 
len niekoľko z pestrej 
škály inovácií, ktoré 

v tohtoročnej sezóne rezonova-
li v dvojkolesovom priemysle. 
Novinky prekonali očakávania 
a priekopnícku úlohu zohrala 
najmä spoločnosť Bosch. Niekto-
rými komponentmi vyvolala do-
slova revolúciu na tomto vysoko 
konkurenčnom trhu.

Plný kôš inovácií
Nová generácia batérií firmy 
Bosch predznamenáva zmenu 
paradigmy v dizajne: končí sa 
éra čiernych batérií na batožino-
vom nosiči. Vďaka svojmu kom-
paktnému a podlhovastému tva-
ru nová batéria Powertube 500 
s hmotnosťou 2,8 kilogramu 
v budúcnosti doslova zmizne 
z očí. Ukryje sa v robustnom hli-
níkovom vonkajšom plášti. 
To však nie je jediná novin-
ka firmy Bosch. Ponúkla aj 
druhú generáciu pohonu 
Active Drive, ktorý dosahu-
je hmotnosť len tri kilogra-
my a oproti predchádzajúcej 
je o štvrtinu menší. S krútia-
cim momentom 40 newton-
metrov je ideálny na uvoľne-
ný štýl jazdy, čo podčiarkuje 
mimoriadne tichým chodom, 
takže jazdec sotva vníma šum 
motora. Kto uprednostní viac 
dynamiky, môže zvoliť verziu 

Active Drive Plus s 50 new-
tonmetrami krútiaceho mo-
mentu. Samozrejme, za vyššiu 
hodnotu si treba priplatiť.
Pohony Active Line plánu-
je Bosch v budúcnosti kom-
binovať s prevodovým sys-
témom eShift. Integruje ino-
vatívny menič prevodov E-14 
Speedhub firmy Rohloff, kto-
rý umožňuje zmenu rýchlos-
ti prostým stlačením tlačidla. 
Požadované prevodové stupne 
prepína do 200 milisekúnd, čo 
je podľa výrobcu momentál-
ne najrýchlejší spínací proces 
na trhu.
Firma Bosch pripravila aj zrej-
me najzaujímavejšiu novin-
ku tohto roka – ABS na elek-
tronické bicykle. Protibloko-
vací brzdový systém vyvíjala 
desať rokov a od tejto jesene 
bude k dispozícii ako voliteľ-
ná výbava na elektrické bicyk-
le s 28-palcovými kolesami. 
Systém ABS vznikol v spolu-
práci s nemeckým výrobcom 
bŕzd Magura. Umožňuje 
predchádzať dvom kritickým 
situáciám, ktoré zrejme pozná 
každý cyklista – zablokovaniu 
predného kolesa a zdvihnu-
tiu zadného. Kým prvá spô-
sobuje skĺznutie a pád, druhá 
v extrémnych prípadoch hrozí 
prevrátením bicykla cez sa-
motné kormidlo. Antibloko-
vacia sústava ovláda brzdový 

tlak na prednom kolese a pod-
ľa výskumu spoločnosti Bosch 
môže zabrániť až štvrtine 
všetkých nehôd na bicykli.

Nový segment 
Elektrina už prenikla takmer 
do každého segmentu bicyk-
lov. Výnimkou sú cestné bi-
cykle, čo je logické: motory 
a batérie sa nekamarátia s ten-
kým dizajnom pretekárskych 
bicyklov. Vzhľadom na pokrok 
v technológii pohonov by však 
mohol byť rok 2018 prelomo-
vý aj pre cestný e-bicykel. Verí 
v to nemecký výrobca Focus, 
ktorý ponúka na trh svoj Pro-
ject Y. Mal by poskytnúť jazd-
né charakteristiky pretekár-
skeho bicykla, ale v kritických 
situáciách si môže cyklista po-
môcť elektrickým pohonom. 
Project Y má 400-wattový 
motor a 250-wattovú batériu 
a vďaka karbónovému rámu je 
jeho hmotnosť nižšia ako dva-
násť kilogramov. 
O kilogram viac má Nytro ta-
lianskej kultovej značky Pi-
narello. Futuristicky vyzera-
júci elektrický cestný bicykel 
poháňa pohonný systém Eva-
tion mníchovskej spoločnos-
ti Fazua. Výhodou je odníma-
teľný motor a batéria, takže 
na Nytre možno jazdiť aj bez 
akejkoľvek elektronickej pod-
pory. 

Nastupujú 
e-bicykle novej 
generácie
trh s elektrickými bicyklami je na trvalom vzostupe. 
Jedným z dôvodov je scéna plná inovácií, keď 
výrobcovia neustále prezentujú nové modely. 
V roku 2018 preradili na ešte vyššiu rýchlosť.

AUTOR: JüRGEN GARNEyR  
FOTO: BoSCh, RohLoFF, PiNARELLo, FoCUS 

Bosch ukryl batériu 
Powertube 500 do 
robustného hliníkového 
plášťa bicykla.
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ABS na elektronické bicykle značky Bosch. Prvý cestný elektrobicykel Project y firmy Focus.

inovatívny 
prehadzovač mení 
rýchlosť prostým 
stlačením tlačidla.



Jablkové novinky
Spoločnosť Apple už šesť rokov pravidelne v septembri predstavuje sve-
tu svoje novinky. Tento rok v americkom meste Cupretino ohlásil šéf 
firmy Tim Cook tri nové telefóny. Vlajková loď trojice dostala názov 
iPhone XS. Má byť odolný proti vode a OLED displej bude využívať 
technológiu organických elektroluminiscenčných diód. Model XS 
má displej s uhlopriečku 5,8 palca. Apple plánuje aj väčšiu verziu 
XS Max s uhlopriečkou 6,5 palca. Pôjde o doteraz najväčší telefón 
od tohto výrobcu. Telefóny sú vybavené procesorom Apple A12 Bio-
nic, ktorého súčasťou je nová neutrálna časť, schopná spracovať 
päť miliárd operácií za sekundu. Zlepšený bude aj fotoaparát, oba 
modely majú duálny 12-megapixelový snímač. Firma ohlásila aj lac-
nejšiu verziu modelu X s názvom iPhone XR. Mal by mať LCD displej 
a jednoduchšiu kameru. A, samozrejme, nižšiu cenu. Ešte pred pred-
stavením telefónov Apple ukázal nové hodinky Apple Watch Series 4. 
Majú o tridsať percent väčší displej a sú výrazne tenšie. Ako prvé hodin-
ky na svete majú funkciu elektrokardiogramu na monitorovanie činnosti 
srdca. V balíku predstavených noviniek bol ešte operačný systém iOS 12 pre 
mobilné zariadenia a macOS Mojave pre počítače.

Roomba: vyprázdni sa sama
Robotické vysávače robia už dnes dosť veľa úkonov samostatne. Auto-
maticky sa zapnú, zmapujú si priestor, vysajú špinu, a vrátia sa na svoje 
miesto, kde sa dobijú. Ešte stále ich však musí niekto po každom upratova-
com kole vyprázdniť. To sa však čoskoro zmení. Spoločnosť iRobot s veľ-
kými očakávaniami predstavuje robotický vysávač Roomba i7+ – v nabíja-
cej stanici má integrovaný veľký zásobník, ktorý automaticky vysaje smeti 
z vysávača. Vrecko v nabíjacej stanici má kapacitu tridsiatich zberných nádob 
Roomby. V praxi to znamená, že po naplnení zbernej nádoby sa vysávač neza-
staví, ale obsah odovzdá v svojej základni a vysáva ďalej. Model i7+ má aj nový 
softvér. Používa iAdapt 3.0 s technológiou vSLAM a Imprint Smart Mapping. Zna-
mená to, že robotický vysávač už nevytvára iba mapu priestoru na jednorazové vy-
sávanie, ale robí si mapu pre každú miestnosť či poschodie. Do pamäte vie uložiť až 
desať rôznych priestorov. Keď sa vysávač naučí priestor rozpoznávať, budete si môcť 
jednotlivé miestnosti aj pomenovať. A pomocou hlasových asistentov Amazon Alexa 
alebo Google Assistant budete vedieť vysávaču hlasom prikázať, akú miestnosť má 
isť povysávať. Roomba i7+ však bude ovládateľná aj na diaľku, keďže výrobca do nej 
integroval podporu Wi-Fi.

Strážca psov
Moderné technológie pomerne zásadne uľahčujú ľudom život. Niekedy dokon-
ca pomáhajú k správnym rozhodnutiam. Napríklad také fitnes náramky vám 

pomôžu urobiť niečo so svojím zdravím. A dnes dokonca vedia poradiť, či váš 
pes potrebuje schudnúť. Whistle 3 je malé GPS zariadenie, ktoré keď 

pripojíte na obojok domáceho miláčika, budete môcť cez mobil-
nú aplikáciu monitorovať jeho správanie a kontrolovať pohyb. 

Zaujímavou funkciou je možnosť vytvoriť si takzvané bez-
pečné miesto pre vášho psa. V aplikácii mu určíte hrani-
ce priestoru, kde sa môže bezpečne pohybovať. Ak bude 
zariadenie pripojené na Wi-Fi, cez správu alebo noti-
fikáciu vás upozorní, keď zviera tento priestor opustí. 
Rovnako môžete Whistle 3 používať aj na lokalizovanie 
psa v prípade, že sa rozhodne utiecť za dobrodružstvom. 

Užitočná sa zdá aj možnosť tvorby akéhosi fitnes plánu. Po 
zadaní veku, hmotnosti a plemena do aplikácie softvér vy-

počíta, koľko by mal denne spáliť kalórií. Čiže vám pomôže ur-
čiť čas, ktorý by ste mali stráviť so psom na prechádzke.
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Fréza na domáce použitie
CNC fréza je stroj, ktorému cez počítač zadáte, čo chcete vyrezať z dreva, plas-

tu alebo kovu, a on sa postará prakticky o všetko. V skutočnosti super vecička, 
ak máte blízko k tejto kombinácii kreativity a poctivého remesla. Potrebovať 
k nej však budete stredne veľkú miestnosť, garáž či prázdnu pivnicu. Ale-
bo sa uspokojíte s relatívne bezbolestným kompromisom. Spoločnosť Shaper 

myslí aj na tých, ktorí si k fréze nemôžu obstarať extra miestnosť. 
Viac ako dva roky vyvíjala prístroj Shaper Origin, ktorý teraz ide 
do predaja. Otcom myšlienky kompaktnej frézy je hlavný inži-
nier tímu Joe Hebenstreit, ktorý vyvíjal Google Glass. Shaper 
Origin má do všetkých strán pohyblivú hlavu. Všetko ovláda 
počítač s množstvom senzorov. Nastavenia však môžete zadá-
vať aj cez dotykový displej priamo na zariadení. Tam sleduje-
te stopu, ktorej sa musíte pri frézovaní držať. Na to, aby Origin 
vedel, aký tvar má frézovať, potrebuje okrem počítačového prí-

kazu aj vodiace pásky, ktoré nalepíte na surový materiál. Fréza si 
takto označenú plochu naskenuje a vytvorí mapu frézovania. Potom už 

stačí len frézu tlačiť po materiáli v smeroch, ktoré ukazuje displej.

Vínna injektáž
Corvin Model Eleven je naozaj zaujímavý vynález. Ale na to, aby bol pre vás aj 
užitočný, treba splniť niekoľko predpokladov. V prvom rade musíte byť milov-
ník vína – v sklenej fľaši s korkovou zátkou. Toto je základ. Ak takúto fľašu po 
otvorení nezvládnete vypiť celú, Corvin bol vymyslený práve pre vás. Zaria-
denie má dlhú tenkú ihlicu s priemerom dva milimetre. Prepichne ňou zátku 
a dosiahne až na dno fľaše. Potom už len stlačíte gombík, vyberiete si, či chce-
te piť plný alebo polovičný pohár, a zariadenie do fľaše pustí plyn. Ide o inert-
ný argón, ktorý sa predáva v bombičkách podobných tým do sifónových fliaš. 
Plyn víno vytlačí do pohára. Všetko funguje automaticky. Ak už budete mať 
nápoja dosť, „čapovacie zariadenie“ jednoducho vytiahnete. Korková zátka má 
schopnosť vrátiť sa do pôvodného tvaru, takže diera po ihle sa úplne uzavrie. 
Víno nevyteká a do fľaše sa nedostane žiaden vzduch. A teda vôbec nestratí na 
pôvodnej kvalite. K zariadeniu je aj mobilná aplikácia, ktorá poradí s výberom 
vína k vášmu jedlu a rovnako ráta a robí štatistiku, koľko argónu ste už do fľaše 
vpustili.

Canon bez zrkadla
Medzi fotografmi koluje vtip, že Canon si vyberáte srdcom a Nikon rozumom. 
Pravdepodobne vznikol veľmi dávno a určite by potreboval modernejšiu ver-
ziu. Tam by už nebolo len srdce a rozum, ale aj Sony, ktorý až doteraz kraľo-
val v segmente bezzrkadlových fotoaparátov. Konkurovať mu mohla spoloč-
nosť Fuji a trochu Leica. Velikány Canon a Nikon sa držali svojich digitálnych 
zrkadloviek. A nech boli dôvody akékoľvek, nakoniec pochopili. Nikon už 
skôr a teraz konečne aj Canon ponúkol zákazníkom bezzrkadlový aparát 
s full-frame snímačom. Naozaj veľká a dlho očakávaná udalosť. Canon 
EOS R je fotoaparát postavený úplne od základov. Nové je telo, bajonet 
a ovládanie. Ostal len časom overený 30,3-megapixelový plnoformá-
tový snímač a najnovší procesor Digic 8. Z technických údajov by sme 
mohli vybrať rýchlosť ostrenia 0,05 sekundy. Pri kontinuálnom sní-
maní vie prístroj urobiť osem záberov za sekundu. Nová je aj funkcia 
Touch and drag AF, ide o intuitívny výber z 5 655 pozícií automatického 
ostrenia. Canon R podporuje 4K ultra HD videá. Elektronický hľadáčik 
má rozlíšenie 1 440 x 900 pixelov. K prístroju sú vyrobené aj nové objek-
tívy s novým – 54-milimetrovým bajonetom. S adaptérom budete môcť po-
užívať aj všetky ostatné objektívy Canonu.



www.siemens.sk/digitalizacia

Digitalizácia pre váš podnik

Pre úspech v budúcnosti sa potrebujete chopiť 
príležitostí, ktoré poskytuje digitalizácia práve teraz. 
Digitalizácia prináša nižšie náklady, vyššiu kvalitu 
výroby, flexibilitu a efektívnosť. To vedie k rýchlej-
ším reakciám na požiadavky zákazníkov a trhu.  
Produktivita a energetická účinnosť sa môžu zvýšiť 
vďaka integrovanému manažmentu energií. 
Riešenia pre digitálny podnik sú už tu – bez ohľadu 
na veľkosť spoločnosti alebo odvetvia.
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