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VISIONS

Vážení čitatelia, milí priatelia,
ľudstvo stojí pred problémom, s akým nemá

žiadnu historickú skúsenosť. V roku 1800 jest -

vovalo jediné mesto s počtom obyvateľov pre-

kračujúcim milión – Londýn. Dnes sú ich stovky

a 35 metropol má väčší počet obyvateľov ako

naša krajina. Mestá už obýva polovica ľudskej

populácie a ďalšia polovica ľudí, ktorá v nich

priamo nežije, existenčne závisí od ich eko-

nomiky. Hoci mestá samy zaberajú iba dve

percentá zemského povrchu, využívajú viac

ako 75 percent svetových prírodných zdrojov.

Menia tak podobu Zeme a zasahujú do ekosys-

 tému planéty. Napríklad ekologická stopa Lon-

 dýna je 125-násobne väčšia ako plocha územia,

ktoré v skutočnosti zaberá. Ani európske veľko-

mestá by už dnes neprežili bez globálnych

dopravných trás – dovážajú sóju z Brazílie,

ropu vyťaženú v Perzskom zálive či v Afrike,

plyn z Ruska, drevo z Kanady a Amazónie, čaj

z Indie, obilie z Kansasu. Už dnes vieme, že

rozvoj miest spôsobom, akým rástli v ostatných

vyše sto rokoch, je neudržateľný. Existuje rad

riešení, ako skrotiť ich „apetít“ bez toho, aby

sa znížil životný štandard obyvateľov. Ekolo-

gické budovy, inteligentná doprava, efektívny

„metabolizmus“ či nakladanie s odpadmi. Prí-

 klady moderných veľkomiest ukazujú, že takto

možno ich rast aspoň čiastočne kontrolovať.

Aj keď to je iba začiatok.

Vladimír Slezák

generálny riaditeľ Siemens s.r.o. 

a predstaviteľ koncernu Siemens na Slovensku
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Miešačka železorudného púdru
Na prvý pohľad to vyzerá ako scéna z kultovej počítačovej hry Unreal Tournament. Toto je
však realita, trochu prozaickejšia, ale rovnako hi-tech. Pozeráte sa na miešací a spekací systém,
ktorý onedlho začne produkovať železorudné granuly v dvoch oceliarňach brazílskej spoloč-
 nos ti Usiminas Group. Riešenie Siemens VAI Metals Technologies umožní využiť pri výrobe
ocele aj ultrajemnú rudu, ktorá obsahuje zrnká menšie ako desatina milimetra. Z ťažobných
závodov prichádza takejto rudy čoraz viac a oceliarne ich bežnou technológiou nedokázali
spracovať. Podobné zariadenia už úspešne pracujú v rakúskej a taiwanskej oceliarni. 
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A srdce bije ďalej
Zúženie aortálnej chlopne je jedno z najčas-

tejších ochorení srdca. Postihne približne

štyri percentá ľudí nad 65 rokov a každo roč-

ne sa len v Európe operuje šesťdesiattisíc

prípadov. Pre pacientov ide o veľmi náročný

zákrok. Vzhľadom na pokročilý vek pacientov

a potrebu otvoriť hrudník môžu operáciu pod-

 stúpiť len dve tretiny chorých. V budúc nosti

by však komplikovanú operáciu mohlo na hra-

diť zavedenie katétra. Pokročilé zobra zova nie

metódou počítačovej tomografie do vo ľuje le -

károvi, aby zo snímky dal vir tuál ne od strá -

niť všetky tkanivá okrem samotnej aorty. 

K nej sa protéza dopraví cievou a na mieste

sa zväčší balónikom. Chi rurg vidí všetko na

monitore a môže tak protézu umiestniť v naj -

vhodnejšej pozícii, ktorú určí softvér. Ide o veľ -

mi delikátny úkon, keďže aorta je rôzne

sto  čená a akákoľvek men šia nepresnosť mô  že

viesť až k infarktu. No vou metódou už ope -

rovali 150 pacientov s priemerným vekom

78 rokov a možno oča ká vať, že sa jej využí-

vanie bude ďalej rozširovať.

Pre pokojnejší žalúdok
Ochorenia žalúdka sú v našej populácii celkom bežné, spôsob ich vyšetrenia je však stále jedným z naj -

nepríjemnejších. Aj napriek použitiu anestetík je klasická endoskopia pomerne bolestivým vyšetrením,

ktoré sprevádzajú silne nepríjemné pocity. Oveľa znesiteľnejšia je magnetická kapsula. Pacient jednoducho

prehltne miniatúrnu kameru a ľahne si do stredu magnetického poľa. Celé zariadenie potom lekár

jednoducho ovláda joystickom. Okrem zvýšenia pohodlia pacientov je prednosťou tejto metódy aj fakt, 

že pri testoch dosahuje vyššiu úspešnosť ako bežná endoskopia.

Učme sa od kvetín
Aby kvety využili čo najviac energie zo Slnka, otáčajú sa počas dňa

za ním. V budúcnosti by sa tak mali rovnako správať aj fotovol tické

články. Nové panely sa za svetlom otáčajú pomocou elektromotorov

riadených softvérom, ktorý monitoruje polohu Slnka na oblohe. Soft-

 vér zohľadňuje denné i ročné obdobie vrátane zemepisnej polohy

a dokáže určiť polohu Slnka s presnosťou 0,0003 stupňa. Modul sa

môže kedykoľvek a kdekoľvek na svete natočiť tak, aby lúče vždy do -

padali kolmo na povrch článku, aby sa dosiahol najväčší energetický

zisk. Účinnosť otočných panelov je potom v porovnaní s klasickými

vyššia o celých 35 percent.



Svieži vietor na koľajniciach
Časy, keď bola letecká doprava najrýchlejším spôsobom cestovania,

začínajú pomaly ustupovať. Čoraz väčšiu konkurenciu pre lietadlá

znamenajú moderné rýchlovlaky. Jedným z nich je aj nový model

Velaro. Rýchlosťou 350 kilometrov za hodinu je schopný prepraviť

cestujúcich na vzdialenosť 1 200 kilometrov za čas porovnateľný s lie-

tadlami (ak prihliadneme na odbavovacie časy). Nejde pritom len

o rýchlosť: motor vlaku dosahuje silu 11-tisíc koní, spotreba je pritom

len 0,33 litra paliva na sto kilometrov na jedného pasažiera. Energia

sa vo vlaku využíva maximálnym možným spôsobom. Pri brzdení sa

spätne zužitkúva na každom kolese prakticky bezo zvyšku. Lepšia aero-

 dynamika vlaku je zdrojom ďalších úspor (až osem percent), podobne

aj LED osvetlenie. To v porovnaní s klasickými svetelnými zdrojmi pro-

 dukuje menej tepla a nezaťažuje natoľko klimatizáciu. Zvláštnosťou

je aj pohon, ktorý nie je riešený klasicky dvoma lokomotívami na oboch

koncoch vlakov, ale pohonnými jednotkami umiestnenými v každom

druhom vagóne. Špeciálne upravené stroje budú od roku 2014 obslu -

hovať aj Eurotunel. Jeden vlak dlhý štyristo metrov bude schopný

prepraviť až deväťsto cestujúcich. (O rýchlovlakoch aj na s. 34 až 37).

Vreckový detektor pre astmatikov
Výraznú pomoc astmatikom by mohol priniesť nový detektor oxidu

dusnatého (NO), ktorý určuje jeho obsah vo vydychovanom vzduchu

a dokáže tak indikovať blížiaci sa astmatický záchvat. Možno mu predísť

včasným podaním liekov, NO sa však musí detegovať včas. V súčas-

nosti preto mnoho pacientov užíva pravidelne lieky len pre prevenciu.

Senzor je veľký zhruba ako mobilný telefón, napriek tomu dosahuje

citlivosť jednej častice na miliardu. To na predstavu zodpovedá zrie -

deniu jednej kocky cukru v päťdesiatmetrovom bazéne.
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Ďatlie vynálezy budú chrániť jazdcov F1
Anatómia hlavy a krku ďatľa Melanerpes aurifrons inšpirovala vedcov z Kalifornskej univerzity,

aby odhalili tajomstvo jeho odolnosti. Tento vták búši do stromu dvadsať ráz za sekundu

a jeho mozog je pri týchto otrasoch vystavený preťaženiu až 1 200 G. Ľudský mozog čelí

pri autohavárii preťaženiu 100 G a vtedy už prudko klesajú jeho šance na prežitie. Vedci

zistili, že značnú časť nárazu pohltí samotný zobák. Ďalší tlmič vytvárajú svaly jazyka, ktoré

sa upínajú na kosť nazývanú jazylka. Pôsobia ako pružiny a pohlcujú časť energie úderu

ďatlieho zobáka. Do tretice pomáha ďatľovi eliminovať enormnú záťaž špeciálna porézna

kosť lebky, pričom úlohu hydraulického tlmiča plní mozgomiešny mok. Technici sa pokúsili

zostrojiť nárazovzdorné puzdro pre elektronické prístroje, ktoré by využívali anatómiu hlavy

ďatľa. Valcovitý tvar puzdra navrhli tak, aby simuloval tlmivý efekt zobáka. Svaly na jazylke

nahradili vrstvy gumy a poréznu kosť výplň zo sklených guľôčok. Funkciu mozgomiešneho

moku prevzali hliníkové komponenty. Do puzdra umiestnili elektronický snímač a ako projek-

 til ho vystrelili proti hliníkového bloku. Súčiastka prežila preťaženie 60-tisíc G. Záujem o prácu

kalifornských vedcov prejavil aj riaditeľ tímu F1 Mercedes GP Petronas Nick Fry.

Na bludných planétach môže byť život
Základná podmienka života, kvapalná voda, by sa mohla nachádzať

aj na planétach, ktoré sa potulujú hlbinami vesmíru. Nie všetky planéty

krúžia okolo svojich hviezd, ktoré ich zahrievajú. Sú medzi nimi aj

bludné planéty, ktoré gravitačná sila iných planét či hviezd vyhnala

z rodného planetárneho systému. Ako informoval NewScientist podľa

astronómov z Chicagskej univerzity napriek tomu, že sa potulujú

mrazivým medzihviezdnym priestorom, nemusia byť nutne zamrz -

nuté. Pod silnou ľadovou pokrývkou na ich povrchu by mohli existovať

oceány, ktoré by zohrievalo teplo uvoľňované pri rozpade rádioaktív -

nych prvkov v jadre. Bludná planéta s podobnou skladbou ako Zem

by si dokázala udržať kvapalné oceány, ak by bola aspoň 3,5-krát

hmotnejšia. Ak by však mala desaťnásobne väčší podiel vody alebo

silnú vrstvu zmrznutej atmosféry, stačila by jej na udržanie oceánov

aj tretinová hmotnosť Zeme. Vďaka rádioaktívnemu ohrevu by voda

mohla vydržať v kvapalnom stave miliardy rokov. Pokiaľ by na blud-

 ných planétach existoval život, mohli by sa teoreticky podieľať na

šírení života po galaxiách.

Trpasličí počítač meria len milimeter
Vedci z Michiganskej univerzity zostrojili zatiaľ najmenší počítač.

Meria jeden milimeter a ide o prototyp na sledovanie vnútorného

očného tlaku u pacientov so zákalom. V budúcnosti by mali byť trpas-

ličie počítače schopné navzájom komunikovať a vytvárať bezdrôtové

siete. Nájdu uplatnenie napríklad pri monitorovaní znečistenia, kon-

 trole štrukturálnej pevnosti alebo sledovaní osôb a vecí. „Vo svete

počítačov menších ako príručných ide vždy o monitorovacie

zariadenia. Ďalším krokom bude vývoj milimetrových

systémov s rozličnými aplikáciami, ktoré budú slúžiť

na sledovanie rôznych ukazovateľov v našom tele,

životnom prostredí či budovách,“ povedal pre

server STV David Blaauw, ktorý na novom mini-

počítači pracoval. Predstavený počítač by mal

nepretržite monitorovať postup glaukómu. Zatiaľ

však nedokáže komunikovať s ďalšími počítačmi.

Údaje odovzdáva pomocou rádiových vĺn čítačke,

ktorú lekár pridrží pri oku pacienta. Všetku potrebnú

energiu počítaču dodáva malý solárny panel.



Ekologickejšie autobusy pre mestá
Autobusy, tak ako všetky ťažké vozidlá, sú hlučné a produkujú emisie

škodlivé pre ľudí aj pre klímu. Vhodným riešením by boli čisto elek-

 trické pohony, ktoré sú však relatívne finančne náročné. Príkladom

využitia tejto technológie je Čína, kde už jazdí niekoľko autobusov

poháňaných lítiovými batériami. Mestské autobusy často zastavujú

na zastávkach a pri semaforoch, a preto sú vhodné aj na použitie

hybridného pohonu. Predstavuje medzistupeň na ceste k autobu-

som produkujúcim nulové emisie. Takým je nový pohonný systém

Elfa od spoločnosti Siemens, ktorý kombinuje naftový a elektrický

motor. Generátor poháňaný naftovým motorom využíva výkonovú

elektroniku na zásobovanie jedného alebo viacerých pohonných

motorov elektrinou. To prináša spotrebu paliva o tretinu nižšiu

ako pri konvenčných autobusoch. Elektrické motory pôsobia tiež

ako generátory pri brzdení, čím privádzajú elektrinu späť do batérií.

Možno ju využiť na pohon vozidla, čo znamená, že niekedy ide auto-

bus výhradne na elektrinu, bez produkovania akýchkoľvek emisií.

Systém Elfa však neznižuje len spotrebu paliva, ale aj hlučnosť, keďže

naftový motor nezabezpečuje zrýchlenie a pracuje len v tichých a eko-

nomických otáčkach.

Digitálna sieť pre bezpečie seniorov
Starší ľudia chcú žiť vo svojich domovoch tak dlho, ako im to ich

zdravie dovoľuje. Spoločnosť Siemens sa spolu s ďalšími partnermi

preto rozhodla pre projekt Inteligentné služby pre seniorov. Moni-

toruje zdravotný stav seniora prostredníctvom senzorov pripojených

na jeho telo. Senzory merajú vitálne funkcie a parametre vrátane

pohybu a hladiny kyslíka v krvi. Údaje sa prenášajú do zdravotného

strediska, ktoré v prípade núdze okamžite vyšle záchranný tím. Prvé

prototypy by mali byť k dispozícii v polovici roka. Projekt sa realizuje

v Nemecku a financuje ho tamojšie ministerstvo pre výskum. Očakáva

sa totiž, že o 25 rokov bude viac ako polovica obyvateľov Nemecka vo

veku nad päťdesiat rokov a tretina populácie bude staršia ako šesťde-

siat rokov.

Inteligentné hrádze zlepšia 
ochranu pobrežia
Na celom svete existuje takmer 140 pobrežných miest s populáciou

nad jeden milión, ktoré sa spoliehajú na ochranu priehradami a hrá-

dzami. Tlak na tieto ochranné bariéry neustále rastie, pretože zmena

klímy spôsobuje dvíhanie morskej hladiny a častejšie búrky. Až doteraz

sa hrádze zabezpečovali zvýšením alebo spevnením. Ale to sú len

dočasné riešenia. Dôležitá je predovšetkým analýza hrádze, aby sa

zistili úseky, ktorým hrozí narušenie. „Inteligentné hrádze“ by mohli

predpovedať praskliny alebo vplyv povodní predtým, ako k takej si-

tuácii dôjde. Siemens preto vyvíja monitorovaciu technológiu, ktorá

umožní detekciu poškodenia hrádzí už v ranom štádiu. Vedci očaká-

 vajú, že pomocou senzorov bude možné sledovať stabilitu ochranných

múrov. Na základe presných meraní môže samoregulačný softvér

predpovedať nebezpečné situácie, aby sa dalo prijať potrebné opatre-

nia ešte pred ich vznikom. Systém v súčasnosti testujú v holandskom

prístavnom meste LiveDijk Eemshaven.



Ak by mal nový bratislavský primátor Milan Ftáčnik rozprávkového oslíka, z ktorého by sa sypali
euromince, vybudoval by hlavné mesto Slovenska sčasti ako Kodaň, New York, Londýn, Ľubľanu
a Viedeň. Z každej z týchto metropol by niečo zobral a preniesol do Bratislavy.

Pomôže Bratislave 
kybernetický mozog?

AUTOR: VLADO DUDUC
FOTO: EMANUEL BOSON

I N T E R V I E WĽ U D I A
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Aká by mohla byť Bratislava, keby ste

mali neobmedzené zdroje?

Plány politikov sú vždy limitované finanč ný mi

zdrojmi. Zadlžená Bratislava je na tom v tom -

to smere veľmi zle. Ak by som sa však nemu -

sel pozerať na mestskú pokladnicu, určite

by ste tu našli kúsok Kodane, kde si nie je

problém požičať bicykel a dopraviť sa rýchlo

na požadované miesto. Samospráva zaviedla

verejný systém požičiavania bicyklov a vybu-

dovala perfektnú dopravnú infraštruktúru

pre cyklistov. Ďalej by som postavil zelené

oddychové zóny a parky pre deti, aké vidieť

v New Yorku. V americkej metropole nájdete

množstvo ihrísk, ktoré sú integrálnou sú čas -

ťou obytných blokov. Inšpiroval by som sa

aj Londýnom, ktorý zdaňuje vjazd áut do

centra mesta a veľmi úspešne tak reguluje

premávku. Rovnaký efekt možno dosiahnuť

aj cez poplatky za parkovanie, ktoré by prinú -

ti li vodičov odstaviť autá na záchytných par-

koviskách a nasadnúť na verejnú hromadnú

dopravu. Využil by som aj skúsenosti Ľub ľa ny,

ktorá sa odhodlala na štvorprúdových cestách

vyčleniť vždy jeden pruh pre autobusy a taxí -

ky a na križovatkách im umožniť voľný pre-

 jazd. Určite by som sa pokúsil preniesť do

Bratislavy aj ducha Viedne, ktorá sa v rebríč -

koch kvality života pravidelne umiestňuje

na popredných priečkach.

Väčšina z miest, ktoré ste vymenovali,

má úplne inú finančnú základňu. Môže me

čerpať poučenie aj z iných miest, ktoré sú

Bratislave podobnejšie?

Inšpiráciou pre nás určite môže byť aj Praha.

České hlavné mesto vychádzalo z rovnakej

východiskovej situácie ako Bratislava, na

rozdiel od nás však dokázalo cez privatizáciu

bytového fondu vytvoriť dostatok zdrojov na

svoj rozvoj. Zatiaľ čo u nás sa podľa zákona

predávali byty za dvadsaťtisíc korún, v Prahe

sa za ne nebáli pýtať pol milióna. Nebol to

u nich neférový obchod, pretože trhová hod-

 nota bytov bola niekoľkonásobne vyš šia. Spo -

kojná bola samospráva aj občania. Tento vlak

nám však už ušiel. Moravská metropola Brno

pre nás zasa môže byť príkladom v zavádzaní

systému integrovanej dopravy, do ktorého sa

jej podarilo začleniť viac ako dve desiatky

dopravných podnikov a obsluhovať s ich po-

mocou územie celého Juhomoravského kraja.

Realita je neúprosná a roz práv kové ho

oslíka nemáte. Napriek obmedzeným

zdrojom v čom bude Bratislava o dvadsať

rokov iná, ako je dnes?

Bratislava má napísanú svoju budúcnosť

zhru ba na desať rokov dopredu. Vlani mestské

zastupiteľstvo schválilo plán hospodárskeho

a sociálneho rozvoja, z ktorého možno všeličo

vyčítať. V rámci pomerne širokej diskusie so

zástupcami samosprávy mesta a mestských

častí, občianskymi združeniami, akademickou

sférou, predstaviteľmi priemyslu a verej nos -

ťou sme vybrali šesť kľúčových oblastí, v kto-

rých by sa mala zmeniť. Ak sa budem držať

tohto dokumentu a extrapolujem ho ešte do

vzdialenejšej budúcnosti, tak Bratislava bude

o dve desaťročia nadregionálne centrum, kto-

ré bude mať silne rozvinutú znalostnú eko -

nomiku, bude podstatne lepšie fungovať

verejná doprava, bude ohľaduplnejšia k život-

nému prostrediu, bude mať regulovaný inves-

tičný rozvoj s jasnou urbanistickou víziou

a bude metropolou, ktorá bude oveľa otvo -

renejšia voči občanom.

Bratislava sa v European Green City

Indexe umiestnila spomedzi tridsiatich

európskych metropol na dvadsiatom mies -

te, pričom zabodovala najmä verejnou

dopravou. Tá však, paradoxne, patrí k naj -

viac kritizovaným oblastiam. Prečo?

Je to tak, Bratislavčania vnímajú dopravu ako

najzávažnejší problém mesta. Naše posta -

ve nie v podobných rebríčkoch skresľuje

skutoč nosť, že 60 percent ľudí chodí do práce

mestskou hromadnou dopravou. To však ne -

znamená, že je aj kvalitná. Našou prioritou je

posilniť verejnú dopravu. Nechceme rozširo -

vať cesty, budeme sa snažiť znížiť počet áut

prechádzajúcich cez mesto. K odľahčeniu

tranzitnej premávky prispeje vybudovanie

nultého obchvatu a rýchlostnej komunikácie

R7 s napojením na južné Slovensko. To je

však úloha pre štát a potrvá viacero rokov. Čo

môžeme urobiť my a už teraz, je zabezpečiť

preferenciu verejnej dopravy, napríklad aby

električky prichádzajúce na križovatku mali

voľný prejazd. Snímač zaregistruje blížiacu

sa električku, automaticky prepne svetelnú

signalizáciu a po jej prejdení nabehne opäť

na štandardný cyklus. Cieľom je, aby sa občan

dostal električkou do cieľa rýchlejšie ako

au tom. Preferencia verejnej dopravy sa však

musí urobiť kvalitne, nie ako naposledy na

karloveskej radiále, kde dnes električky jaz-

dia pomalšie ako predtým.

Aké projekty pripravujete v oblasti

verejnej dopravy?

Prioritu majú projekty, na ktoré už máme



pripravené peniaze z európskych fondov.

Týkajú sa už spomínanej preferencie verej -

nej dopravy na ďalších dvoch električko vých

radiálach – račianskej a vajnorskej. Druhou

oblasťou je rozširovanie systému verejnej

dopravy. Chceme vybudovať koľajovú dráhu

z konca Petržalky do centra Bratislavy. Vy-

ze rá to tak, že sa nám podarí získať aj na

tento projekt európske peniaze. Zo začiatku

budú po tejto trati jazdiť električky, per-

spektívne ju možno nahradí mestský vlak,

pričom časť dráhy povedie aj pod zemou.

V súčasnosti však na prerazenie tunela

pod Dunajom ne máme prostriedky.

Ďalšou vecou, s ktorou chceme začať, je

výstavba záchytných par kovísk typu Park

and Ride.

Nosným dopravným systémom teda

bude električka?

Bratislava nutne potrebuje nosný dopravný

systém a električka je v súčasných podmien -

kach jediná možnosť. Za posledných dvadsať

rokov sme nepostavili žiadnu novú električ  ko -

vú trať. Naším ďalším zámerom je aj predĺ žiť

existujúcu linku z Dúbravky do Devínskej

Novej Vsi a Záhorskej Vsi. Radi by sme tiež

prepojili vajnorskú a račiansku električ ko vú

radiálu. S využitím súkromného kapitálu

prostredníctvom PPP financovania nie sú

tieto plány nereálne.

Spomínali ste Brno ako príklad ús -

peš  ného fungovania integrovaného do-

prav ného systému. Prečo ho Bratislava

nemá?

Bratislava spolu s Bratislavským samospráv -

 nym krajom v roku 2005 založili spoločný

podnik s príznačným názvom Bratislavská

integrovaná doprava. Zatiaľ sa však o tomto

projekte viac hovorilo, ako urobilo. Na území

bratislavského regiónu dnes pôsobia traja

významní dopravcovia – Dopravný podnik

Bratislava, Slovak Lines a Železničná spo loč -

nosť Slovensko. Treba však otvorene priznať,

že stá le sme len na začiatku. Zavedenie inte-

 gro va nej dopravy si vyžiada veľké investície,

pre to že okrem riadiaceho systému bude po-

 trebné postaviť nové prestupové uzly, želez -

ničné zastávky, zdvojkoľajniť niektoré trate

a záchytné parkoviská. Niektoré kroky však

možno urobiť pomerne rýchlo, napríklad

zaviesť jednotné lístky. 

Riešenie dopravy v Bratislave, to sú

len samé slová a žiadne skutky. Vyzerá

to, ako by mestu chýbala jasná stratégia.

Má ju?

V tomto volebnom období chceme pripraviť

dopravný generel, ktorý sa naposledy robil

v roku 1994. Pôjde o víziu dopravy ako takej

na najbližších dvadsať rokov. Bude odpovedať

napríklad na otázku, či nám bude postačovať

päť mostov ponad Dunaj, alebo budeme po-

trebovať ďalšie, a ak áno, kde sa majú na -

chádzať. Budeme si tak môcť rezervovať

územie, aby sa nám nestalo, že sa zastavia

na iné účely.

Bratislava sa v minulých desaťročiach

vyvíjala ako mesto s ťažkým priemyslom.

Podľa plánov by ho mali postupne na hrá -

dzať výroby s vyššou pridanou hodnotou.

Pred rokmi sa začalo hovoriť o techno-

logickom parku CEPIT. V akom štádiu je

tento projekt? 

Videl som už niekoľko štúdií, ktoré po spi so-

vali prínosy tohto projektu, ale realita je zatiaľ

úplne iná. Nenašlo sa dostatok záujemcov,

ktorí by chceli využiť kapacity tohto parku. Je

to stále viac plán ako realita. Som však pre -

svedčený, že Bratislava má na to, aby na jej

území takýto technologický park našiel uplat-

nenie. Máme silnú vedecko-výskumnú základ-

ňu, vysoké školy a priemysel.

Ako chcete využiť vedecko-výskumný

potenciál mesta?

Prenos poznatkov vedy do praxe nie je len

slabinou Bratislavy, ale celého Slovenska.

Inovačná politika, čiže využívanie vedeckých

poznatkov, je pritom kľúčovou podmien kou

rozvoja znalostnej ekonomiky. Po inšpiráciu

nemusíme chodiť ďaleko. Poľská Lodž bola

v minulosti sivým priemyselným centrom.

Dnes má celkom iný charakter. Staré prie my-

 selné areály pozatvárali a začali systematicky

podporovať vedecko-výskumné aktivity, kto -

ré mesto dvíhajú hore. Úlohou samosprávy

je vytvárať podmienky, ktoré zabezpečia pre-

nos poznatkov z akademickej a vedecko-vý -

skum nej bázy do praktického života, či už to

budú daňové prázdniny, subvencie alebo

priestory. Brnu sa celkom osvedčilo regio -

nálne inovačné centrum. Niečo podobné

chceme zriadiť aj v Bratislave. Pôjde o akúsi

bratislavskú SARIO, čiže agentúru na pod-

poru rozvoja a obchodu. Bude slúžiť ako kon-

 taktný bod, na ktorý sa budú môcť obracať

potenciálni investori, napríklad pri hľadaní

vhodných lokalít a priestorov.

Domnieval som sa, že také niečo už

dávno existuje.

Téma ekonomiky sa na bratislavskom magis-

tráte dlhodobo podceňovala. V organizačnej

štruktúre som nenašiel jediného človeka, kto-

rý by sa jej venoval.
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Je pre hlavné mesto Slovenska blíz kosť

Viedne výhodou alebo skôr prekážkou?

Myslím si, že je to jednoznačne výhoda. Vie -

deň je pre nás príkladom, ako sa z mesta,

ktoré ešte pred dvadsiatimi rokmi nebolo

úplne na výslní, stala metropola, ktoré je

dnes v Európe pojmom. Preto aj koncept

TwinCity, čiže užšieho prepojenia našich

miest, chceme posunúť na vyššiu úroveň.

Nie azda preto, aby sme sa zliali do jedného

celku, to sú nereálne predstavy, ale aby sme

využili blízkosť oboch miest na vzájomný

prospech.

Bratislava má vysoký podiel obyvate -

ľov s prechodným pobytom, ktorí sem

pri chá dzajú pracovať a študovať z celé -

ho Slo venska. Nie sú tu doma a taký je

aj ich vzťah k mestu. Považujete to za

problém?

Mojou prioritou je, aby srdečnejší vzťah 

k svojmu mestu mali predovšetkým Brati -

slavčania a cítili sa tu doma. Pozitívny vzťah

k mestu určite príde, ak ľudia pocítia, že my

ako samospráva sa o nich zaujímame a počú-

vame, čo považujú za dôležité. 

Toho sa dosť napočúvame pred kaž dý -

mi voľbami. Ako to chcete docieliť prak-

ticky?

Pripúšťam, že je to komplikované, lebo aj 

v komunálnej sfére sa uplatňuje zastupiteľ ská

demokracia. Prídu komunálne voľby, občania

si zvolia primátora a poslancov, ktorí za nich

rozhodujú. Výsledok je zvyčajne taký, že štyri

roky sa nestarajú o to, čo si myslia ich voliči.

Potom zasa prídu voľby a politici sa začnú

pýtať, čo by ľudia asi tak potrebovali. Ja pri -

nášam zmenu v tomto vzťahu. Konkrétne

chcem podobne ako vláda začať zverejňovať

všetky závažné dokumenty na pri po mien ko-

vanie. Kto bude chcieť, bude sa k nim môcť

vyjadriť a magistrát sa bude pripomienkami

občanov zaoberať.

Bude to stačiť na zmenu kvality?

Chcem aj vytvoriť priestor pre participatív ny

rozpočet. Časť prostriedkov rozpočtu vyčle ní -

me, aby o ich použití samostatne roz hod o vali

občania. Tento systém vznikol v Latinskej

Amerike, ale prevzali ho aj niektoré európske

mestá, napríklad Paríž, Rím či Berlín. V prí-

pade Bratislavy by mohlo ísť o jedno percento

z mestského rozpočtu, čo je zhruba 2,8 milió-

na eur. Plánujeme s tým začať už na budúci

rok. Zostávajúci čas chceme využiť na hľa -

danie optimálnych rozhodovacích mecha-

nizmov.

Ako to funguje?

Vytvorí sa takzvaný participatívny strom, čo

je štruktúra oprávnená hovoriť za občanov.

Skúsenosti z iných miest ukazujú, že tieto

peniaze ľudia smerujú predovšetkým na

lokál ne projekty. Občania vlastne robia to, čo

politici, ale v malom. Majú obmedzené zdroje

a veľké plány a musia rozhodnúť, kam nasme-

rujú peniaze. Takýmto spôsobom mož no akti-

vizovať okolo desať percent obyvateľov. Bolo

by fantastické, keby sme mali v Brati slave šty -

ridsaťtisíc aktívnych občanov, ktorí by doká za li

oponovať rozhodnutia samosprá vy. To by

mestu prinieslo nové, pozitívne impulzy.

Čo bráni tomu, aby sa z Bratislavy sta lo

mesto s kvalitným životným pro stre dím?

Je to len nedostatok finančných pro stried-

kov?

Určite to nie je len o peniazoch, je to skôr

otázka úcty k životnému prostrediu. Brati -

slava akoby si nevážila, že je zeleným mestom

s množstvom parkov. Sme schopní zastavať

každú voľnú plochu len preto, že si to zmyslí

nejaký developer. Niektoré európske metro -

po ly začali vyvíjať aktivity na znižovanie

emisií skleníkových plynov preferovaním

ekologickej dopravy, energeticky úsporných

bytov či efektívnejšieho verejného osvetlenia.

Určite je to aj téma pre Bratislavu. Zatiaľ síce

nemáme konkrétny plán, ale beriem to ako

výzvu. Musíme sa inšpirovať tým, ako to robia

v iných mestách.

Doc. Milan Ftáčnik, CSc., (54) je prvým ľavicovým primátorom Bratislavy. Vyštudoval
teoretickú kybernetiku na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského. Od
roku 1990 pôsobí vo verejnom živote. Štyri razy bol zvolený za poslanca Národnej rady
SR, pôsobil aj ako minister školstva a starosta bratislavskej najväčšej mestskej časti
Petržalka. Zaoberá sa umelou inteligenciou a je zástancom bezpapierovej kancelárie.
Snaží sa osobne odpovedať na všetky e-maily.
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Metropoly 
pre 21. storočie

Od začiatku 21. storočia žije väčšina
ľudskej popu  lácie v mestách a tento
trend mení podobu Zeme. Už dnes
vieme, že ak ho chceme udržať, musia
mestá budúcnosti spĺňať tri podmienky:
byť pria teľské k prírode, energeticky
efektívne a duchovne napĺňajúce, aby 
sa stali miestom, kde sa naplno rozvíja
ľudský potenciál. Premena nebude ľahká.
Najmä pre metropoly v strede Európy,
ktoré pozna či li experimenty sovietskej
éry.

Obsah
Čo robí mesto pozoruhodným?
Osobitnou kapitolou medzi postkomunistickými mestami je Berlín. 
Východná časť rástla ako socialistická metropola, západnú brzdil fakt, 
že zostala ostrovom v „červenom mori“.....................................................15

Znovuzrodený Berlín má zelený nádych
Od pádu múru sa do obnovy Berlína investovalo 2,7 miliardy dolárov.
Mesto sa stalo centrom urbanizmu a lákadlo pre developerov 
z celého sveta. Plán obnovy však určil rad prísnych pravidiel ...................16

Praha rozšíri sieť metra
K šesťdesiatim kilometrom podzemnej siete pribudne 
ďalších osemnásť kilometrov .....................................................................19

Viedeň: Rakúsku metropolu obdivuje celý svet. Monumentálne, veľkorysé, otvorené mesto plné
lesov a parkov poskytuje zázemie pre plnohodnotný život 1,7 milióna obyvateľov. 
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K
anadské a austrálske mestá – Van-

 couver, Sydney či novozélandský

Auckland – obsadzujú pravidelne

najvyššie priečky v prestížnych

ratingoch britského Economist Intelligent

Unit. Americký Mercer Consulting zasa vy so-

ko hodnotí nemecky hovoriace metropoly.

Viedeň je pre ňu už niekoľko rokov jednotka,

švajčiarske trio tvoria Zürich, Ženeva a Bern

a nemecké esá nesú názov Düsseldorf, Frank-

 furt a Mníchov. 

Existuje viacero analýz, ktoré porovnávajú

svetové metropoly a hodnotia infraštruktú ru,

možnosti vzdelávania, kultúru, dostupnosť

bývania, pracovné príležitostí, zdravotníctvo,

ale aj úroveň tolerancie, bezpečnosť, sociál ne

a životné prostredie. Viedenská technická

univerzita koordinuje projekt, ktorý vyhod-

nocuje „smart“ potenciál menších miest. Na

prvom mieste bol vlani Luxemburg nasledo -

vaný dánskym Aarhusom a fínskym Turku.

Časopis fDi zasa zaujíma rozvojový potenciál

európskych regiónov a tu hrajú prím Lon dýn,

Paríž a Moskva. Známy Geen City Index spo-

ločnosti Siemens hodnotil európske metro po-

ly z hľadiska životného prostredia. V tomto

účtovaní skončili najlepšie severské metro po-

ly na čele s Kodaňou, nasledované Viedňou.

A čo stredná Európa?
Z postkomunistických metropol poskytuje

v strednej Európe najlepšie podmienky svo-

 jim obyvateľom Praha, pár priečok za ňou

Budapešť s Ľubľanou. Najsilnejšou stránkou

Prahy je obrovská ponuka kultúry a využitia

voľného času. Vyniká tiež vzdelanosťou,

kva litou univerzít a kapacitou verejnej do-

pravy, čím predstihuje aj Viedeň. Horšie je

to s ba riérami podnikania a najmä sociál-

nymi pod mienkami, predovšetkým kvôli

cenám bý vania a bezpečnosti. Zaostávajú

aj inovácie, zdravotníctvo a najhoršiu vizit ku

Prahe vystavuje životné prostredie.

V ratingu EIS obsadila vlani česká metro -

pola 60. miesto (Bratislava 65.), Mercer jej

pridelil 70. priečku (Bratislave 87.). Podľa

agentúry Roland Berger je v rámci strednej

Európy hneď za Viedňou, Bratislava je sied ma.

Inšpirácie z Berlína
Osobitnou kapitolou medzi postkomunistic-

kými mestami je Berlín. Východná časť rástla

vyše polstoročia ako socialistická metro po la,

západnú brzdil fakt, že zostala izolovaným

ostrovom v „červenom mori“ bez zázemia,

ktoré potrebuje na rozvoj každé veľko mesto.

Po zjednotení sa Berlín stal príkladom pre

celú Európu. Praha, Bratislava či Budapešť

nemajú financie, aby si mohli trúfnuť na

hlavné mesto moderného Nemecka. Mnohé

trendy a prístupy sú však inšpiráciou aj pre

nás. Berlín sa vďaka nim po dvoch desaťro -

čiach systematického rozvoja prepracoval

na 17. priečku v globálnom hodnotení Mer-

cera a ôsmu v kvalite životného prostredia

v rám ci Európy, keď predstihol aj Londýn 

a Paríž. 

Viedeň, Ženeva, Vancouver, Zürich, Melbourne... To sú mestá 
s najlepšími podmienkami pre život. Poradie na špici si vymieňajú
len podľa toho, aká ratingová agentúra ich posudzuje.

Čo robí mesto 
pozoruhodným?
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Ž
iadne mesto v Európe nezažilo v no-

vodobej histórii to, čo musel zvlád  -

nuť Berlín. Po druhej svetovej voj ne

tu zo stalo zničených štyridsať per-

 cent obytných domov a neskôr pribudla ďal šia

jazva – vyše stokilometrový Berlínsky múr.

Západná časť sa rozvíjala ako izolovaný os-

trov bez zázemia v prosovietskom mori, kto-

rého vládcovia sídlili vo východnej časti. Tá

sa ma la stať vzorom socialistickej metropoly

po dob ne ako Praha, Varšava či iné veľko mestá

za že leznou oponou. 

Od pádu múru sa do obnovy Berlína investovalo 2,7 miliardy
dolárov. Mesto sa stalo centrom najmodernejšieho urbanizmu 
a lákadlo pre developerov z celého sveta. Plán obnovy však určil
rad prísnych pravidiel. Stavajú sa len energeticky efektívne budovy,
ktoré využívajú najnovšie materiály a ladia s pôvodnou architektúrou
mesta. Všetko sa sústreďuje do snahy vybudovať najekologickejšiu
európsku megametropolu.

Znovuzrodený Berlín 
má zelený nádych

Berlínsky downtown: V deväťdesiatych rokoch sa holá
pláň hraničného pásma medzi Východom a Západom
zmenila na najväčšie stavenisko v Európe. Dnes je
Potsdamer Platz výstavnou skriňou svetovej architek-
túry a urbanizmu. 



Prvý medzi veľkými
Novú kapitolu začal Berlín písať v roku 1989.

Už v októbri 1990 prijal mestský senát pro-

gram budovania mesta s dôrazom na životné

prostredie a ochranu prírodných častí. Zá ro-

veň vyčlenil približne 550 hektárov pre nové

kancelárske, bytové a komerčné projekty. No -

vý územný plán schválili v roku 1994 a platil

až do roku 2000. Potom nasledovali ďalšie

priority do roku 2020 – patrí medzi ne tvor ba

ekologicky priateľských a „zelených“ častí

v kombinácii s projektmi open space, teda

otvorených verejných priestranstiev.

Program už prináša prvé výsledky. Podľa štú-

die spoločnosti Siemens nazvanej European

Green City Index sa Berlín medzi tridsiatkou

európskych hlavných miest umiestnil na

ôs mej pozícii. Zaostal len za severskými

metro  polami – Amsterdamom, Zürichom 

a Viedňou. Ale medzi porovnateľnými vyše

trojmiliónovými veľkomestami drží prvé

miesto – pred Londýnom, Parížom, Rímom

i Madridom. Do roku 2010 sa v nemeckej

metropole podarilo znížiť emisie oxidu uh-

ličitého o 25 percent, a to aj napriek tomu, že

od pádu múru zažila neporovnateľne väčší

prírastok áut, nových budov či infraštruk-

túry. 

Ekologické snahy však nekončia a v ďalších

desiatich rokoch chcú Berlínčania redukovať

emisie oproti roku 1990 o 40 percent. Iné

metropoly si svoj strop určili na dvadsiatich

percentách. Dnes platí, že Berlín nebol vo

svojej pošramotenej histórii ešte nikdy taký

„zelený“.

Mozog z Londýna
Berlín sa za ostatné dve desaťročia stal cen-

trom najmodernejšieho urbanizmu a sídlom

svetových architektonických ateliérov. Pred-

 biehajú sa, aby získali možnosť podieľať sa

na jeho budovaní alebo sa učili na naj nov ších

technológiách. 

Svetoznáme londýnske štúdio Foster & Part-

 ners tu má doslova svoj vlastný mozog. Ber-

línsky mozog je jednou z najnovších budov

v centre metropoly, ktorá predstavuje takzva-

né inteligentné stavby dneška. Budova kniž-

nice Filologickej fakulty Freie Universität,

inak prezývaná Berlin Brain, sa pre svoj vý -

raz ný vzhľad pripomínajúci lebku stala iko-

 nou. Foster & Partners sa držali nových

pravidiel, ktoré dnes určujú developerské

trendy v Berlíne. Budovy v niektorých čas-

tiach môžu mať maximálne päť poschodí.

Prioritou metropoly je znižovať emisie, vy -

užívať nové technológie a najmä nenarúšať

starú patinu. Berlínsky mozog podobne ako

mníchovská Allianz Arena využíva materiál

ETFE (etylén-tetrafluóretylén) na zníženie

hmotnosti plášťa a zlepšenie izolačných vlast-

ností. Membrána zo sklených vlákien filtru je

denné svetlo a otvory v nej umožňujú prie -

hľady na oblohu. 

Centrum namiesto múru
Do budovania nového Berlína a obnovy mes -

ta sa podľa správy Senátu pre rozvoj mesta

(Senatsverwaltung für Stadtentwicklung)

už vložili dotácie v celkovej hodnote 2,7 mi-

liardy dolárov. Prispela aj Európska centrálna

Ostrov múzeí: Ostrov na rieke Spréve ponúka oddych v jedinečnom súbore piatich múzeí svetového 
významu. Na snímke Bode Museum a televízna veža, symbol socialistickej éry.

Open space: Architektúra na Potsdamer Platz rozširuje
priestor pre obyvateľov a spája intimitu s ruchom mo-
 derného mesta. Sklená kopula Sony Centra ukrýva
veľkorysé zábavné centrum.



banka, ktorá na urbanistické aktivity v y čle -

ňuje pôžičky. Banka podporuje niekoľko

veľkých projektov obnovy a financuje celé

integrované plány zamerané na dosiahnu-

tie lepšieho využitia mestských priestorov.

Niekedy pomocou opätovného využívania

opustených pozemkov a budov, v iných prí-

padoch revitalizáciou historických častí

pos tihnutých mestským úpadkom a spolo -

čen skou depriváciou. Väčšina týchto projek-

 tov patrí do programov ekonomickej ob novy

s vysokou návratnosťou. 

Príkladom je námestie Potsdamer v Berlíne,

ktoré sa rozprestiera v bývalej hraničnej zó ne

medzi východnou a západnou časťou. V de-

 väť desiatych rokoch sa stalo najväčším sta -

veniskom Európy. V krátkom čase vzniklo

veľkorysé širokospektrálne mestské centrum

s budovami renomovaných architektov a sta-

vebných firiem, kde sídlia centrály nie koľ kých

svetových koncernov (Sony Center, Daim-

ler-Chrysler či Deutsche Bahn), hotely (Ritz-

-Carl ton, Grandhotel Bellevue a Grand-Hyatt),

ale aj divadlá, kinosály, nákupné centrá, ka-

viarne a reštaurácie.

Eco-friendly dizajn
„Berlín je v novodobom developmente oso-

bitý,“ tvrdí architekt Matthias Griffin, ktorý

navrhol ekologickú budovu centrály spo loč -

nosti GSW. Dodáva, že kľúčovým v novom

Berlíne je spájanie energeticky samostatných

a efektívnych budov. Nové technológie umož-

ňujú znížiť výdavky na energiu aj o štyridsať

percent a zároveň dokážu moderný di  zajn

zosúladiť s pôvodnou architektúrou mes ta.

„V mojich návrhoch využívam ener giu sln ka

a chcem, aby budovy lepšie narábali s klímou

v interiéri a neohrozovali tú v exte riéri.

Určite nejde o malé finančné pro stried ky,

ktoré sa do nových dizajnov, projektov a tech-

 nológií v Berlíne vkladajú, ale mesto ráta 

s dlhodobou udržateľnosťou a podpo rou

ži votného prostredia. Sú to investície, kto ré

majú vysokú návratnosť,“ vysvetľuje M. Grif-

fin.

Energeticky efektívny urbanizmus sa začal

vý raznejšie presadzovať koncom roka 2006

po dokončení hlavnej stanice Hauptbahnhof 

s kapacitou tristotisíc cestujúcich denne. Je

najväčšou európskou päťúrovňovou želez nič-

nou stanicou. Projekt vytvoril hamburský

ateliér Gerkan, Marg & Partners, ktorý vyhral

architektonickú súťaž už v roku 1993, pričom

základný kameň položili až o päť rokov ne -

skôr. Osem ďalších trvala samotná výstavba

komplexu a jeho náklady sa vyšplhali na se-

demsto miliónov eur. Ale Hauptbahnhof je

najmä raritou svojím dizajnom a energetic-

 kou efektivitou. Traťovú strechu stanice 

s plo chou až 2 700 štvorcových metrov tvorí

78-t i síc solárnych panelov. Je samostatným

obrovským generátorom elektrickej ener gie.

Zelená pridaná hodnota
Berlínsky prístup k energetickej účinnosti je

vzorom iným európskym metropolám. Aj keď

pokračuje využívanie uhoľnatých zdrojov

energie, Berlín skúša vyrábať energiu vlast-

nými silami na mestskej úrovni. Eike Krüger

je riaditeľom Berlínskej vodárenskej spo loč -

nosti, ktorá vybudovala vlastnú elektráreň.

Energiu vyrába oddeľovaním vody z kalov

a ich spaľovaním. Elektráreň zásobuje ener-

giou niektoré budovy a obytné časti Berlína.

Sama využíva o polovicu menej energie ako

iná elektráreň, keďže spätne používa aj ener -

giu, ktorú sama vyrobí. „Program obnovy

mesta umožňuje financovať aj podobné pro-

 jekty,“ vysvetľuje E. Krüger.

Stavebný rozmach v Berlíne pokračuje. Na-

priek zhoršenej finančnej situácii hlavné mes-

to a jeho obyvatelia dostali nedávno ďalší

dar, keď v blízkosti Ríšskeho snemu vznikla

nová mestská lokalita s kvalitnými bytmi a ob-

 chodmi. 

„Berlín investoval už stovky miliónov eur.

Architektúra si napriek tomu vytvorila nový

princíp, ako s minimálnymi nákladmi vy tvo-

riť efektívne riešenia, ktoré neškodia doteraj-

šej architektúre. Rovnako aj nové materiály,

ktoré sa využívajú pri navrhovaní budov

sú v tomto smere z dlhodobejšieho hľa dis -

ka lep šou investíciou,“ popisuje M. Griffin.

Tak sa môžeme vrátiť k budove knižnice – Ber-

línskemu mozgu. Podľa spoločnosti Foster

& Partners je budova energeticky koncipo-

va ná tak, že oproti bežným ventilačným

systé mom spotrebuje o 35 percent menej

energie. A to je len jedna z budov, ktoré 

patria do plá nu environmentálnej obnovy

Berlína. 

T É M A  Č Í S L A
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Priestor pre všetkých: Pred hlavnou železničnou stanicou, najväčšou a najmodernejšou v Európe, nachádzajú
Berlínčania útočisko pred hektikou veľkomesta.

Berlínsky mozog: Budova plná filozofických kníh,
pripomínajúca ľudskú lebku, sa stala novou ikonou.



P
ražská podzemná železnica vďačí

za svoj vznik aj historickej absur-

di te. V šesťdesiatych rokoch sa

váž  ne de batovalo, či by nebolo

vhod nej šie namiesto metra vybudovať

podzemnú elek tričku. Do rozhodovania

však zasiahli ministerstvá vnútra a obra -

ny, pre ktoré by výstavba klasického metra

vyriešila aj inú otázku: budovanie proti-

jadrových krytov. 

Dnes metro slúži najmä ako kľúč k nadvä-

zujúcim dopravným systémom a podľa plá-

 nov pražského magistrátu ho čakajú ďalšie

roky rozvoja. Praha chystá stavbu novej trasy

metra D i predlžovanie trasy A.

Na juh, len na juh! 
Čoraz väčšou prioritou mesta sa stáva plá no-

 vaná trasa D, ktorá by sa pridala k súčasným

A, B a C. Malo by ju tvoriť desať staníc medzi

Písnicou a Námestím Mieru. Dopravní pod-

nik ráta so stavbou metra na klasických koľaj -

ni ciach. Nová trasa by mala byť dlhá takmer

jedenásť kilometrov. Náklady na samotnú stav-

bu, teda hĺbenie tunelov a zastávok, by mali

dosiahnuť štyridsať miliárd českých korún. 

Trasa D by mala na jednej strane odľahčiť

situáciu na trase C a mala by tiež umožniť,

aby sa realizovala nevyhnutná údržba Nusel-

 ského mosta. Podľa nového vedenia mesta

by sa mohla stavba začať za priaznivých

okolností o štyri roky. 

Do pražského metra by mala trasa D pri niesť

niekoľko technických noviniek. Po nových

podzemných koľajniciach by sa mali pohy-

bovať súpravy, ktoré umožnia bezobslužnú

prevádzku. Nebude ich riadiť strojvodca, ale

bude ich ovládať centrálny dispečing. 

Dĺžku súprav na „déčku“ bude možné podľa

aktuálneho vyťaženia počas dňa upravovať.

V špičke by mali plný počet vozňov, do po lud-

 nia alebo večer by jazdili len dva či tri. Na lin -

kách A, B a C to v súčasnosti nie je mož né.

Pre  to na trase C funguje takzvaná pásmová

pre vádzka: do staníc Střížkov, Prosek a Letňa -

ny zachádza v pracovné dni len kaž dá druhá

súprava. 

Motolská rýchla linka
Už v minulom roku sa začal raziť druhý pod-

zemný projekt v Prahe: predĺženie trasy A zo

stanice Dejvická do Motola. Nová trať bude

dlhá 5,7 kilometra a budú ju tvoriť stanice

Červený vrch, Veleslavín a Petřiny. Do pre-

vádzky ju majú uviesť na jeseň 2014.

Potom sa plánuje pokračovanie až k letisku

Praha-Ruzině, kam má metro začať jazdiť

možno už v roku 2018. O podobe tohto úseku

nie je stále definitívne rozhodnuté, nevy-

lučuje sa, že obsluhu tejto trate zvládne aj

povrchový vlak. 

Na predĺženie trasy A využije Praha aj európ-

ske dotácie. Z Bruselu by malo prísť vyše osem

miliárd korún, mesto by malo zo svojho za -

platiť ďalších zhruba desať miliárd. Trasa D sa

podľa všetkého bude realizovať len z pro -

striedkov mesta, prípadne s pomocou sú -

kromných investorov. 

Pražské metro má za sebou 37 rokov prevádzky. V štyridsiatke
by sa podzemná sieť dlhá takmer šesťdesiat kilometrov mala
začať rozrastať o ďalších zhruba osemnásť kilometrov. 

Praha rozšíri sieť metra



O
tázka efektívnosti električiek je

namieste. Po Bratislave sa vo všed -

ný deň preháňa vyše dvesto vo -

zi diel, a hoci sa modernizujú,

kon  štrukcia väčšiny z nich siaha do šesťde-

siatych rokov minulého storočia. Akákoľvek

rekonštrukcia nedokáže preklenúť skok, kto -

rý urobila technika za toto polstoročie. 

Aj Viedeň má problém s električkami, ale iný

ako Bratislava. Moderné súpravy v ra kúskej

metropole ponúkajú všetok mysli teľ ný kom-

fort – nízkopodlažné usporiadanie, infor-

mač   né systémy, kvalitný systém ventilácie

i kli  matizáciu. Každý luxus však niečo stojí.

„Kúrenie, klimatizácia a ventilácia môžu 

v ex trémnych prípadoch tvoriť 30 až 40 per-

cent celkovej spotreby vozidla,“ hovorí Walter

Struckl, expert na systémy verejnej dopra vy

zo spoločnosti Siemens. To sú čísla, nad kto-

 rými sa Rakúšanom oplatí porozmýšľať.

Dve desiatky návrhov
Vo Viedni preto vznikol projekt Ecotram, kto -

rý spoločne rieši Siemens, výrobca klimati-

začných systémov Vossloh Kiepe, viedenská

Technická univerzita a dopravný podnik. Cie-

ľom poldruharočného výskumu je nájsť pri

udržiavaní klímy vo vozidle rovnováhu medzi

energetickou efektivitou, ekonomikou pre-

vádzky a uspokojivým pohodlím cestujúcich.

„Klimatizácia a ventilácia jedinej súpravy

spotrebuje ročne stotisíc kilowatthodín elek-

triny,“ približuje motiváciu dopravného pod-

 niku jeho výkonný riaditeľ Günter Steinbauer.

„Ak sa nám podarí znížiť toto číslo pri všet -

kých našich troch stovkách nových električiek

o desatinu, ročne usporíme tritisíc mega -

watthodín elektriny.“ To zodpovedá spo tre be

1 200 domácností. 
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D O P R A V AT E C H N O L Ó G I E

Električky zvonia ulicami už 130 rokov. Denne prepravia 
milióny cestujúcich bez toho, aby centrá zaťažili 
čo len jediným gramom emisií. Považujeme ich 
za efektívny a ekologicky šetrný spôsob 
cestovania. Napadlo vám, že by mohli 
byť ešte „zelenšie“?

Električky: Ako skresať
spotrebu na polovicu

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SIEMENS 



Cieľ je jasný, riešenia však nie sú jednoznač -

né. Dobrá izolácia vozidla zníži v zime spo -

trebu energie potrebnej na vykurovanie, ale

zasa po celý rok zvyšuje jeho hmotnosť. Vý-

sledok takéhoto opatrenia je tak neistý. Preto

chcú partneri v projekte Ecotram detailne

preveriť efektivitu dvadsiatich úsporných

návrhov.

Hi-tech i jednoduché nápady
V hre sú vyspelé technológie i jednoduché

opatrenia. Dnešné ventilačné systémy sú di-

 menzované na plnú obsadenosť električky.

Senzory monitorujúce aktuálnu hladinu oxidu

uhličitého preto môžu pomôcť určiť potrebnú

mieru obmeny vzduchu vo vozidle. Tím sa

zníži množstvo vzduchu, ktorý treba zohrie-

vať alebo chladiť. 

Profesor Martin Kozek z Technickej univer zi-

ty vo Viedni zase uprednostňuje prediktívne

riadiace jednotky. Ak vieme, že na trati je

tu nel, môžeme pre intenzívne vyvetranie

vozidla využiť chladnejší vzduch v podzemí.

Električka prechádza rovnakú trasu niekoľ -

kokrát za deň a pre dosiahnutie úspor tak

postačí trochu plánovať. 

K slovu prichádza aj psychológia. „Pri stude-

 nom osvetlení vnímajú ľudia okolitú teplotu

ako o dva stupne chladnejšiu,“ vysvetľuje

W. Struckl. „Ak pri osvetlení vozidla použi-

jeme LED diódy, ušetríme značné množstvo

energie len prepínaním medzi teplými a stu-

 denými tónmi osvetlenia.“

Jazda v klimatickom simulátore
Mnohé z týchto odporučení majú podstat nú

nevýhodu. Efekt prinesú len pri špecifických

podmienkach. Experti preto skúmali menia cu

sa energetickú bilanciu električky v klimatic -

kej komore, kde sa snažili napodobniť reálne

prevádzkové podmienky. Na merania použí-

 vali dve klimatické komory unikátneho tes -

tovacieho zariadenia Rail Tec Arsenal. Ko mo ry

umožňujú simulovať arktické zimy i horúce

tropické dni, vánok aj víchricu, dážď i sne že-

nie. Plynule sa dá nastavovať dokonca vlhkosť

vzduchu.

Pri testoch električiek sa pracovalo v roz sa hu

štandardných viedenských teplôt, teda medzi

mínus 20 a plus 32 stupňami Celzia. Simu lo-

vali sa rôzne rýchlosti, ktorými sa električky

pohybujú. Na zastávkach sa otvárali a zatvá -

rali dvere, cestujúcich na sedadlách na hra di li

ohrievacie podložky. Klimatizačné a ventilač -

né systémy električky sa rovnako ako pri bež-

nej prevádzke snažili udržať požadovanú

vnútornú teplotu. A experti zaznamenávali

ich energetickú spotrebu.

Hudba blízkej budúcnosti
Vlani v máji projekt opustil laboratóriá. Ďal -

ších šesť mesiacov sa riešenia overovali na

súprave nasadenej v každodennej premáv ke.

Získané údaje sa porovnávajú s modelmi

vytvorenými na základe pokusov v klimatic-

kej komore. Výsledkom všetkých testov bude

softvér, ktorý umožní simulovať jazdu po

jed notlivých linkách, overiť vhodnosť ús-

por ných konceptov a optimálne nastaviť

systémy v električkovej súprave.

Tým sa však práca nekončí. „Hlavnými trend -

mi v budúcnosti je vyššia energetická úspor-

nosť všetkých systémov, znižovanie hmot nos ti

celej súpravy a dôsledná rekuperácia ener gie

získanej pri brzdení i z odpadového tepla kli-

matizačných systémov,“ uzatvára W. Struckl.

„Do roku 2030 by vďaka tomu mohla spo tre-

ba električiek klesnúť na polovicu.“ 

Dvadsať návrhov: Projekt Ecotram preveril dve desiat -
ky návrhov, ako zlepšiť efektivitu prevádzky električiek.

Klimatický simulátor: V strednej Európe je bežné
roz pätie teplôt veľmi vysoké – od mínus 20 do plus
32 stupňov Celzia. Udržať optimálnu vnútornú teplotu
nie je jednoduché.



O
zývajú sa aj kritické hlasy, že vý -

stav ba zimného štadióna bola

predražená a investičné náklady

boli niekoľkonásobne vyššie ako

pri podobných stavbách v zahraničí. Kým na-

príklad hokejová hala v Rige, dokonca s vyššou

kapacitou, vyšla na tridsať miliónov eur, bra-

tislavská si po zvýšení investícií vyžiadala

takmer 86 miliónov. „To sú neuveriteľné roz-

diely,“ čuduje sa minister financií Ivan Mikloš

a sľubuje, že po šampionáte pošle na štadión

kontrolu. Jedno sedadlo v desaťtisícovej aréne

vyšlo v prepočte na závratných 8 600 eur.

Investor s týmto názorom nesúhlasí, podľa

neho toto porovnanie nie je korektné. Brati -

slavský Zimný štadión Ondreja Nepelu je

komplexná viacúčelová stavba. Postavili

nový suterén, dve poschodia podzemných

garáží v komplikovanom teréne, niekoľko

sto metrov nájomných priestorov, preorga-

ni zovali sa dopravné komunikácie, pred

šta dió nom vzniklo nové námestie, hala má

pre sklené plochy, zdvíhacie schodiská, špič-

kové technológie, tri ľadové plochy. A to

niečo stojí.

Z nových priestorov sú nadšení diváci aj

ho kejisti, ktorí si ich mohli vyskúšať už vo

feb ruári počas medzinárodného hokejo-

vého turnaja Slovakia Cup. „Hala je úžas -

ná. Je nádherná zvonka aj znútra. Takú

obrovskú ľadovú plochu hádam nemajú

ani v Rusku,“ nešetril chválou jeden z naj -

lepších súčasných slovenských hokejistov

Pavol Demitra.

Ako v Amerike
Nová hala vyrástla na základoch starého zim-

ného štadióna. Z pôvodnej arény zostali iba

železobetónové nosníky, inak je všetko nové.

Už na pohľad je väčšia ako starý „zimák“. 

Z pred nej a zadnej strany je o desať metrov

dlhšia a po bokoch o osem širšia. Pribudlo

jedno poschodie, suterén a dve podzemné

podlažia pre 370 áut. Okrem hlavnej ľadovej

plochy sa v areáli nachádzajú ďalšie dve tré -

ningové. Problematickým miestom bolo

podložie, ktoré tvorí štrk so spodnými vo-

dami. Preto tesniace steny siahajú až do

hĺbky pätnásť metrov. 

Do novej haly sa zmestí desaťtisíc divákov.

Pre majstrovstvá sveta možno málo, ale v bu -

dúcnosti by sa vyššiu kapacitu nepodarilo

využiť. Fanúšikovia na štadióne nájdu komfort,

na aký doteraz neboli zvyknutí. V hľadisku

bude štandardne nastavená teplota na prí-

jemných 18 stupňov Celzia, pohodlné čalú-

nené sedačky, bufety, bezdotykové toalety. VIP

diváci budú môcť sledovať zápasy z preskle -
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Bratislavský zimný štadión, na ktorom sa budú hrať zápasy sveto vé ho
šampionátu v ľadovom hokeji, je pripravený. „Mať tri ľadové plochy
pod jednou strechou v centre mesta je unikát stredo európ skeho
významu,“ tvrdí hlavný architekt rekonštrukcie starého „zimáku“
Dušan Fischer.

„Zimák“ je pripravený 
na prvé buly AUTOR: VLADIMÍR DUDUC

FOTO: JOZEF JAKUBČO

Hala pre šampionát: Kapacita desaťtisíc
divákov je možno pre majstrovstvá nedo-
statočná, väčšiu halu by však v budúcnosti
bol problém využiť.



ných skyboxov. Nad klziskom visí veľká in-

formačná kocka.

O ľadovú plochu sa stará 60 kilometrov chla-

d iacich rúrok. Zaujímavosťou je posuvné

hľadisko. Prvých päť radov sa dá zasunúť

pod tribúnu, čím sa plocha zväčší zo 180 na

280 štvorcových metrov. Vďaka tomu bude

možné halu využiť aj na iné športy a kultúr ne

podujatia. Unikátne riešenie predstavujú i pa -

dacie schody, ktoré sa spúšťajú dolu na ná-

mestie, odkiaľ sa návštevníci dostanú priamo

na tribúny. Ich bezpečnosť stráži inteligentný

kamerový systém.

Hokejisti budú mať k dispozícii luxusnú

dvoj podlažnú kabínu. Na dolnom poscho -

dí je malá telocvičňa a posilňovňa, na vrch-

 nom priestory na prezliekanie, kuchynka,

minibar, televízna miestnosť, wellness

centrum s bazénmi so studenou a teplou

vodou, sauna a ďalšie rehabilitačné zaria -

denia. Slovenský hokejový reprezentant

Ľubomír Bartečko po vedal, že sa v kabínach

cítil ako v Amerike. Aj tam sú také pohodl né

a priestranné.

Elektrické žily
Na rekonštrukcii bratislavského zimného

štadióna sa podieľal aj Siemens. Mal na sta -

rosti komplexnú inštaláciu silnoprúdovej

infraštruktúry. Zabezpečil všetky potrebné

technológie – od prípojky vysokého napätia

až po osvetlenie ľadovej plochy. Dodal vyso -

konapäťový rozvádzač, transformátory, nízko-

napäťové rozvádzače, silnoprúdovú kabeláž,

svietidlá a elektrické zásuvky. „Dovedna

sme natiahli okolo 250-tisíc metrov silnoprú-

dovej kabeláže,“ hovorí vedúci projektu Tomáš

Mižikár.

Siemens nainštaloval aj motorový dieselový

generátor, ktorý slúži ako záložný zdroj pre

požiarno-technické systémy, ako sú núdzové

osvetlenie, tlak v hydrantoch, požiarny výťah,

odsávanie dymu či samotné protipožiarne

zariadenia. Bezpečnosti venoval investor,

ktorým je mestská organizácia Generálny

investor Bratislavy, mimoriadnu pozornosť,

keďže v prípade ohrozenia musí byť za bez -

pečená rýchla evakuácia tisícov ľudí. Nízko -

napäťový rozvádzač umožňuje pripojiť tiež

mobilný záložný generátor, aby pri výpadku

prúdu mohol zápas pokračovať a štadión ne-

 zostal potme.

Nový impulz pre hokej
Štadión Ondreja Nepelu má pred sebou novú

etapu existencie a s modernou halou nebu de

niekoľko desaťročí potrebné nič robiť. Pô vod-

ný „zimák“ dokončili v roku 1952. O sedem

rokov neskôr ľadovú plochu prekryli oceľo vou

strešnou konštrukciou a Bratislava po prvý

raz hostila svetový hokejový výkvet, keď sa

tu hrala jedna zo skupín majstrovstiev sveta

1959. Zimný štadión bol potom svedkom ras-

tu bratislavského Slovana – v nasledujúcom

desaťročí nastúpila silná generácia Dzurillu,

Staršieho, Čaplu, Golonku či mladého Nedo-

 manského. 

Málokedy dvakrát vstúpime do tej istej rieky,

ale možno sa po polstoročí história zopakuje.

Nový stánok môže priniesť nový impulz do

rozvoja slovenského hokeja, a to aj prípade,

že o niekoľko týždňov nezískajú naši re pre-

zentanti žiaden cenný kov. 

Pod ľadovou plochou: O chladenie sa stará 60 kilometrov chladiacich rúrok,
ktoré sa rozvetvujú z čpavkovej strojovne.

Dieselový generátor: Siemens nainštaloval motorový dieselový generátor, ktorý slúži
ako záložný zdroj pre požiarno-technické systémy. Srdcom generátora je motor Volvo.

Vysokonapäťový rozvádzač: Spoločnosť Siemens zabezpečila všetky potrebné
technológie – od prípojky vysokého napätia až po osvetlenie ľadovej plochy.

Nízkonapäťový rozvádzač: Umožňuje pripojiť aj mobilný záložný generátor, 
aby zápas mohol pokračovať pri výpadku prúdu.



Cesta k modernej 
kancelárii

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS
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Spočítali ste si niekedy, koľko času trávite v kancelárii
a koľko doma? U väčšiny z nás bude bilancia jedno z-
načne v prospech zamestnania. V kancelárii nielen
pracujeme, ale do istej miery aj žijeme. Preto nároky
na jej vybavenie bývajú vysoké. Musí byť funkčná,
zdravotne vyhovujúca, ale aj esteticky na úrovni. 
V poslednom čase sa však k týmto kritériám pridávajú
aj ďalšie: mali by zapadať do konceptu trvalej
udržateľnosti. 



Operačný sklad: Certifikácia C-o-C (chain of custody of wood – reťazec dohľadu nad drevom) spoločnosti Techo
je zárukou, že do pražského závodu prichádza drevo len od subdodávateľov, ktorí môžu preukázať, že nepochádza
z kontroverzných zdrojov. Veľkoplošné, povrchovo dokončené materiály sa z hlavného skladu navážajú do operač-
 ného skladu, ktorý sa plní podľa výrobného plánu, a potom putujú k deliacim pílam. 

Olepovanie hrán: V závode Techo pracujú len počítačom riadené stroje. Štvorstranná
linka s otočným dopravníkom dielcov je vybavená agregátmi na formátovanie na čistý
rozmer, drážkovaním a olepovaním hrán vrátane ich obrobenia. Je vhodná pre väčšie
série. Dvojstranná linka je opakom, hodí sa pre malosériovú až kusovú výrobu. Je vyba-
 vená zdvojenými obrábacími agregátmi na frézovanie s automatickým polohovaním,
automatickou výmenou nástrojov na obrábanie až štyroch druhov olepovacích hrán.
Výsledkom je hotový pravouhlý dielec na výrobu stolov, skríň a zásuvkových kontejnerov.

Rezanie: V ďalšom výrobnom kroku treba veľkoplošné formáty dosiek narezať na čistý
prierez dielca. Vstupnými údajmi je v tomto prípade súpis výrobnej dávky zhodné-
ho dezénu podľa expedičného termínu zákaziek. Cieľom je optimalizovať čas re-
zania.

Používané materiály: Okrem tradičných aglomerovaných materiálov, ako sú lamino va-
né drevotrieskové dosky (LTD), stredne tvrdé drevovláknité dosky (MDF) a kompakt né
dosky (Ciranol), používa Techo hliníkové voštinové dosky známe napríklad z letec kého
priemyslu. Nábytok vyrobený z týchto dosiek je samonosný (nepotrebuje žiaden rám),
pevný, ale pritom extrémne ľahký. Čo je však najpodstatnejšie: sendvičová kompozícia
umožňuje až 30-percentnú úsporu materiálu.

Úprava povrchu: Zvýšené nároky na odolnosť pracovných plôch sa riešia polepením
DTD, MDF a voštinových dosiek vysokotlakovým laminátom, fóliami HPL. Na dosku
sa ručne nanesie z tlakového zásobníka vrstva disperzného lepidla, priloží sa fólia
a to celé sa vsunie do etážového lisu, kde teplotou a tlakom lepidlo vytvrdne. Ručné
nanášanie nezaťažuje natoľko životné prostredie (pri čistení strojových nanášačiek
sa produkuje veľké množstvo odpadovej vody znečistenej lepidlom). Laminované dosky
sa nakupujú hotové v certifikovanej kvalite, ostatné polotovary sa pripravujú doma.

P
rvou nábytkárskou spoločnosťou

so sídlom mimo Veľkej Británie,

ktorá sa stala členom ekologické ho

programu FISP (Furniture Indus-

 try Sustainability Programme), je pô  vod ne

česká firma Techo. Momentálne je vo vlast-

níctve holandskej firmy Royal Ahrend a vý -

robný závod má v Prahe. Techo je zaujímavé

aj ďalšími oceneniami, napríklad pred dvo -

ma rokmi získalo jednu z najprestížnejších

sve tových cien priemyselného dizajnu – Red

Dot Award – za univerzálny stolový systém

W.O.T. 
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Vŕtanie, frézovanie: Moderné obrábacie centrá, ktoré Techo používa, dokážu vykonať množstvo operácií na takzvané
jedno upnutie. Najmodernejšie vŕtacie centrum obrába dva dielce naraz. Na jedno upnutie dokáže vŕtať dielec
nielen z plochy, ale aj do všetkých štyroch bočných hrán. Dielce nemusia mať rovnú hladkú plochu na upnutie,
ako to býva pri bežných CNC strojoch. Ďalšie obrábacie centrá dielce vyfrézujú aj do zložitejšieho tvaru (napríklad
kruhu, elipsy), oblepia hrany a začistia.

Frézovanie drážok: Posledným článkom v reťazci technológií obrábania je frézovanie
drážok. Napríklad pre žalúziové dvierka. Drážky sa frézujú opäť na multifunkčnom
stroji, ktorý dokáže aj vŕtať.

Ručné čistenie: Do montáže môžu putovať len dokonalé dielce. Preto všetky, osobitne
však zložitejšie tvary, prechádzajú ešte ručným dokončovaním a čistením. Skúsení
pracovníci všetky dielce prehliadnu a podľa potreby urobia dokončenie či profiláciu
hrán, morenie a lakovanie a finálne dočistenie.

Kovanie: Druhá etapa výroby začína prípravou kovania. Zámky, úchytky, plastové profily posuvných a žalúzio-
vých dverí, soklové profily či retifikácie sa nakupujú ako hotové polotovary a v závode si ich pripravia na požado-
vaný rozmer. Niektoré kovové časti sa potom ešte lakujú podľa želania zákazníka.



Balenie: Tak ako veľké nábytkové zostavy aj jednotlivé dielce demontovaného nábytku, ktoré odchádzajú z expedič-
ného skladu, sa musia starostlivo zabaliť. Tento proces je už takmer plne automatizovaný. Z expedičného skladu
sa potom výrobky odvážajú priamo k zákazníkovi, kde ich montážni špecialisti nainštalujú. Firma Techo sa totiž
špecializuje len na výrobu pre konečného zákazníka, a preto jej výrobky ne nájdete v obchodnej sieti. 

Príprava montáže: Hotové kovové a plastové kom-
ponenty spolu s obrobenými dielcami postupujú do
sekcie prípravy montáže. Tu sa všetky potrebné dielce
korpusu skrine osadzujú kovaním a plastovými či hli-
níkovými profilmi. Táto presná práca sa robí ručne,
pretože ručná výroba najlepšie vyhovuje flexibilným
požiadavkám výroby. 

Montáž: Na montáž prichádzajú dielce, z ktorých sa
zostavuje konečný produkt. Spoja sa do presného pra-
 vouhlého tvaru a zlepia v korpusovom lise. Dodržanie
technologických časov na lepenie stráži automat.
Ďal šia časť montážnej linky je vybavená zdvižnými
prvkami, aby robotníci mali na prácu optimálne pod-
mienky.

Firemná stratégia: „Nevyhoďte ju do povetria – dobré
planéty sa ťažko hľadajú“ hlása svetoznáme motto,
ktoré sa objavilo aj v prestížnom magazíne Time. Techo
sa svojou „zelenou“ filozofiou k tomuto odkazu hlási.
Všetky výrobky sa totiž navrhujú už vzhľadom na život -
né prostredie. Znižuje sa obsah použitého materiálu,
používajú materiály, ktoré možno recyklovať a všetky
výrobky možno jednoducho rozložiť na jednotlivé ne-
cyk lovateľné komponenty. Z hľadiska obalových ma-
teriálov Techo dosahuje každoročne 10-percentné
úspo  ry. Zaujímavé sú tiež projekty na využívanie od-
padového tepla z lakovne, rekuperácia odsávaného
vzduchu zo strojovne a inštalácia fotovoltických panelov.

Lakovanie: Súčasťou prípravy kovových komponentov je automatická prášková lakovňa. Pripravené dielce sa vo
fosfátovej odmasťovacej linke očistia, opláchnu a nakoniec vysušia v sušiacej peci. Odtiaľ pokračujú do striekacieho
boxu, kde sa na ne nanesú polyesterové práškové farby v elektrostatickom poli. (Farba sa elektrostaticky nabije
a striekacou pištoľou nanesie na dielec.) Farba sa na záver vytvrdí v peci pri 180 až 190 stupňoch Celzia.



T
vorba sociálnych sietí je v podstate

to isté ako socializácia, zo spolo čen -

štenie. Tieto slová neznamenajú nič

iné ako vzájomnú interakciu, zdie -

ľanie a komunikáciu informácií medzi ľuďmi.

Teda aktivity, ktoré existovali už v najranej ších

ľudských spoločenstvách. Čím iným boli na-

príklad zhromaždenia pravekých lovcov okolo

ohňa, ktoré tak často vídame zobra ze né na

jaskynných maľbách? Rovnako možno chá-

pať aj divadlo, býčie zápasy a v novodobej

histórii trebárs futbalový zápas. 

Spoločný menovateľ je jasný – vytvorí sa sku-

pinka ľudí, ktorá má spoločný zážitok či zá -

ujem a je v podstate jedno, či ide o lov mamu-

ta, kultúrne predstavenie alebo zbie ra nie

poš  tových známok. Podstatné je, že na za-

čiatku ich niečo spája. A to „niečo“ sa ďalej

začne rozvíjať ako klbko nití a tkať sieť, do

ktorej sa chytia noví jednotlivci. Tak sa svet

stáva bohatším o ďalšiu sociálnu sieť. 

Priateľ na diaľku
Jednou z hlavných vymožeností moder ných

sociálnych sietí je komunikácia na diaľku.

Svoje dojmy si tak môžu vzájomne vy mie ňať

aj ľudia, ktorí sa nezišli pri rovnakom oh nis-

 ku alebo nekorzujú v rovna kých divadelných

kuloároch. 

Potreba komunikovať na diaľku sa objavila

veľmi skoro. Už starovekou krajinou cválali

rýchli poslovia, aby odovzdali včas dôležitú

depešu. Alebo lietali poštové holuby. Celá

história ľudského spoločenstva je v podsta te

pretkaná linkou vývoja „technológií“ diaľko -

vého prenosu informácií. 

Čo považovala história v tejto oblasti za

úpl    ne prelomové objavy – telefón a telegraf,

vy bled lo po vzniku internetu. Hranice ko mu-

ni kač ných možností sa posunuli neuve riteľ -

ným spôsobom všetkými smermi: do diaľky,

z hľa diska rýchlosti, ale aj v tom, že cez in-

ter net sa môžete „priateliť“ aj s niekým, kto

možno dokonca ani vôbec neexistuje – s vir-

 tuálnym priateľom.

Záľuba pre čudákov
Myšlienka vzájomne prepojiť počítače sa ob-

javila už v šesťdesiatych rokoch. Na začiat ku

Dnešný svet pretkali sociálne siete. Stali sa neoddeliteľnou súčasťou
našich životov. Pred doslova niekoľkými rokmi o ich existencii nikto
nevedel, pretože jednoducho neexistovali. Je to však naozaj tak?
Opak je pravda.

Ako to bolo pred
Facebookom
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najmä v hlavách vojakov. Počítače boli vtedy

doménou len niekoľkých jednotlivcov či skôr

organizácií, a preto sa logicky spájali s mocou. 

Tento stav však netrval dlho a osobné počí-

ta če sa začali rozširovať aj medzi „normálny -

mi“ ľuďmi. A nápad pospájať počítače medzi

se bou, ich prostredníctvom diskutovať o spo-

 ločných témach a dokonca sa zoznamovať 

s novými ľuďmi nedal na seba dlho čakať.

Hovoríme o sedemdesiatych rokoch minu -

lého storočia.

Počítače boli však stále vzácne a navyše ich

strojový jazyk bol pre väčšinu ľudí ne po cho-

 piteľný. Zdalo sa, že možnosti počíta čov sú

obmedzené. Tým skôr, že dlhé vy sedávanie

pred nevzhľadným monito rom a ťukanie do

veci zvanej klávesnica bolo nudné a člo veka

izolovalo od okolitého sveta. Dohromady to

dávalo obraz média, ktoré je dobré len pre

najväčších technických entuziastov, hovoria-

 cich nezrozumiteľným jazykom, ktorých oko-

litý svet považoval za čudákov. Aký to bol

omyl! Pod rúškom „nenormálnosti“ začalo

vyrastať čosi, čo sa malo do roku 2009 stať

všadeprítomným kultúr nym javom nedozer -

ného významu, ktorý nás nielen silne ovplyv-

 ní, ale dokonca ho aj budeme milovať.

„Včera večer som si písala listy s matkou, po-

 tom som usporiadala večierok pre jedenásť

ľudí z deviatich krajín. A to jediné, čo som mu-

 sela potom urobiť, bolo umyť jeden pohár...“

Tak znela jedna z prvých reklám systému

CompuServe, ktorý vznikol v sedemdesia tych

rokoch ako špeciálne riešenie pre obchodnú

komunikáciu a koncom osemdesia tych rokov

sa rozšíril do obchodných sfér. Com  puServe

umožňoval deliť sa o údaje a mať prístup 

k správam a udalostiam. Ponúkal však aj čosi

iné, čo dovtedy zažil len málokto – skutočnú

interakciu. Už nemusíte posielať správy pria -

teľom len pomocou os ved čenej technológie

e-mailov. Môžete sa zapo jiť do kto rého koľ -

vek z tisícov diskusných fór CompuServu 

a do sýta sa vyrozprávať tisícom iných členov

na ľubovoľnú tému dňa. Fóra si rýchlo zís -

kali obrovskú popularitu a pri pra vili pôdu

pre modernú interakciu, ako ju poznáme

dnes.

A biznis prekvitá
Ďalším logickým krokom vo vývoji počíta čo -

vých či internetových sociálnych sietí bol po-

sun od „témy“ k výberu „priateľov“. „S kým

sa môžem selektívne spojiť? So spolužiak mi!“

Tak znela odpoveď na otázku, ktorá položila

základ stránkam Classmates.com (Spolužiaci).

Ihneď získala obrovskú popularitu a po tvr -

dila, že myšlienka virtuálneho opätovného

stretnutia je príťažlivá. 

Prví používatelia „Spolužiakov“ si ešte ne -

mohli vytvárať vlastné profily. Mohli však

hľadať stratených kamarátov, vymieňať si

dojmy so súčasnými, mladšími či, naopak,

omnoho „služobne“ staršími spolužiakmi 

a vracať sa k nezabudnuteľným okamihom

študentských rokov. Sláva týchto stránok

vyletela strmo ku hviezdam a pretrváva do

súčasnosti, keď vykazuje štyridsať miliónov

registrovaných účtov.

Podobný úspech však nezopakovali Six-

-Degrees.com, ktoré od roku 1997 ako jedny

z prvých umožnili používateľom vytvárať si

vlastné účty, pozývať si priateľov, organizo vať

skupiny a prezerať si profily druhých.

Agre sívna politika zriaďovateľov, nútiaca

používa teľov registrovať nových a nových

ľudí, na pokon pripravila tieto stránky o ži -

vot. A na ich hrobe vyrástli noví giganti. 

Pripojte sa: Reklama vždy zveličuje, aj v prípade prie-
 my selných produktov. Fantazírovanie tvorcov reklám
zo začiatku éry telefónov či počítačov však pri dnešných
možnostiach vyvoláva len zhovievavý úsmev.
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V
eľký krok dopredu urobili sociál ne

siete v roku 2002, keď sa objavili

stránky Friendster. Prišli s ideou

nazvanou Kruh priateľov, v kto rom

je reálne vyznačená spojnica medzi dvoma

ľuďmi. Bohatá online komunita tak môže

existovať len medzi ľuďmi, ktorí majú sku-

točné spoločné väzby. A zároveň zabezpečuje,

že k vytvoreniu týchto ciest vedie nespo čet né

množstvo ciest. 

Najväčšiu popularitu si však nesporne vydo -

byl Facebook, ktorý je počtom vyše šesťsto

miliónov používateľov celosvetovo na prvej

priečke. Vznikol celkom nenápadne v roku

2004 v útrobách harvardského univerzitné ho

kampusu a do roku 2006 o ňom takmer nikto

nevedel. Za štyri roky sa však stal jedným 

z najväčších biznisov všetkých čias a z jeho

zakladateľov dolároví miliardári. 

Príčiny nevídaného úspechu Facebooku sú

stále predmetom diskusií a dohadov. Môže to

byť vďaka jednoduchému používaniu, množ -

stvu ľahko dostupných funkcií. 

Informácií na sociálnych sieťach je v súčas-

nosti už toľko, že sa v nich nedá jednoducho

orientovať. Živnou pôdou softvérových fi riem

sa preto v ostatnom čase stalo vytváranie naj-

rôznejších nástrojov: vyhľadávačov, updatov,

organizérov či bookmarkov. Facebook v tej to

oblasti došiel najďalej, prípadne sa vydal naj-

 jednoduchšou cestou. A možno je populari ta

Facebooku výsledkom jeho geniálne zvole -

né ho názvu. Jedno je však jasné. Facebook

sta vil na správnu kartu – na úprimnosť a otvo-

 renosť. 

„Stay in touch“
Zostaň v spojení – tak znie pokyn pri chá -

dza júci z ďalšej populárnej siete – Twitteru.

Rov nakými slovami sa lúčia aj pria telia na

chate, aby sa tam za okamih zasa vrátili 

a aktualizovali svoj mikroblog „čo práve

teraz robím“. Milióny ľudí po celom svete

trávia čas tým, že informujú svojich takzva-

 ných priateľov a nielen ich o tom, čo sa deje

v ich životoch. 

Aký je však skutočný prínos tohto feno mé nu?

Potrebujeme naozaj vedieť, že niekto, koho

sme v živote nevideli a pravdepodobne ani

neuvidíme, sa práve chystá obedovať. To asi

nie, ale pre študenta, ktorý dlhodobo ocho rie,

je isto prínosom ďalej sa deliť o pracov ný, ale

aj spoločenský život so svojimi spolužiak  mi,

síce na diaľku, ale „online“. 

To však nie je všetko. Z miliárd zdanlivo ne -

škodných a banálnych informácií možno aj

geniálne profitovať. 

Veľký brat vás sleduje
Večer ste strávili chatovaním s priateľmi 

o tom, kam v lete vyrazíte na dovolenku. 

A odrazu – aká náhoda – vám ráno príde po -

nuka cestovnej kancelárie. Úplne nedávno

ste sa zúčastnili diskusie o tom, aké pod-

vodné tarify ponúka mobilný operátor X. 

A dnes, opäť úplne „náhodou“, vám v schrán-

ke pristane ponuka operátora Y šitá na mieru

práve vám. Že by niekto vedel čítať vaše myš-

Pomocník 
alebo život 
v Matrixe?
Aká je podstata sociálnych sietí? Sú dobré alebo zlé? Obohacujú
náš život, alebo ho skôr ochudobňujú, či dokonca ohrozujú? 
A aká ich čaká budúcnosť? Dokážeme na tieto otázky vôbec
odpovedať? Sme naozaj my, kto ich vytvoril, alebo si skôr 
ony pretvárajú nás?

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: TIME A ARCHÍV



lienky? Ale nie. Pravda je oveľa jednoduchšia:

cestovná kancelária i operátor Y si kúpili je -

den z mnohých ponúkaných softvérov, ktoré

v pravidelných intervaloch prehľadávajú

podľa kľúčových slov sociálne siete a zhro-

mažďujú informácie, ktoré firmy dokážu

využiť vo svoj prospech. Faktu, že sa tieto

roboty pohybujú len v takzvaných otvore ných

priestoroch, teda v profiloch, do ktorých im

zriaďovatelia sami umožnili prístup, nezo -

stáva nič iné len veriť.

Nová identita na počkanie
Opojnou možnosťou, ktorú tento virtuálny

svet poskytuje, je vytvoriť si vlastnú identi tu.

Takú, akú kto chce mať. A navyše! Možno ju

meniť podľa potreby či nálady aj nie koľ ko -

krát za deň. Spravodlivé na tom je, že túto

možnosť majú všetci. Dá sa teda v tomto

priestore vlastne odlíšiť realita od ilúzie? 

Bol to opäť Facebook, ktorý na konci minu lé -

ho roka prišiel s čiastočným riešením – roz -

poznávaním tvárí na fotkách. Nejde o úplnú

novinku, Facebook ho využíval už nejaký

čas predtým. V rámci nahraného albumu

dával k sebe tváre patriace rovnakej osobe.

Novin kou je, že teraz už softvér sám na -

vrhne, ako sa daná osoba volá. Označené

fotografie sa potom automaticky zviažu s pro-

filom prísluš ného človeka a pod jeho me nom

ich možno ihneď nájsť. 

Sociálne siete menia tvár sveta
Čo je najväčším zločinom 21. storočia? Keď

si vás niekto vyhodí zo zoznamu priateľov na

Facebooku. Nový, ôsmy smrteľný hriech. Nie,

to nie je hyperbola, ale realita, ktorú žijú

milióny mladých ľudí po celom svete. Aby

zostali v hre, sú ochotní zaplatiť svojou

slobodou, voľným časom, skutočnými

citovými väzbami. Nejde však len o psy-

chickú závislosť. 

Byť v sociálnych sieťach sa stáva čoraz väčšmi

aj existenčnou závislosťou. Profily majú na

sieťach už aj politici, verejné inštitúcie, sú -

kromné firmy, neziskové organizácie, záuj-

mové združenia a školy. Moderné sociálne

siete sa stali novým životným prostredím pre

reklamu, podnikanie a záujmovú činnosť.

V porovnaní s tradičnými nosičmi majú totiž

jednu obrovskú výhodu: s minimálnymi ná-

kladmi a okamžite dokážu osloviť milióny

ľudí a navyše majú v podstate nevyčerpa teľ -

nú kapacitu. Jeden link tu dokáže obsiahnuť

to, čo by nedokázali žiadne noviny ani te le -

vízne vysielanie. 

Týka sa to napríklad aj servera WikiLeaks,

ktorý vlani spôsobil celosvetový rozruch. Naj-

skôr pre zverejnenie tajných správ z voj ny

v Afganistane, krátko potom sa objavili utajo-

 vané americké dokumenty o vojne v Ira ku

a napokon boli zverejnené diplomatické de  pe -

še, ktoré sa nelichotivo vyjadrovali o osob-

nostiach svetovej politiky. Pritom server

fi nancujú len dary súkromných osôb a podľa

svojich vlastných informácií zamestnáva len

päť ľudí. To by žiadne iné médium nikdy

nedokázalo. Je jasné, že tu nastupuje nová

forma, ktorá by veľmi skoro mohla úplne

zmeniť spravodajstvo. 

Tváre prvej dekády: Trojica mužov, ktorí na začiatku
21. storočia zmenili našu komunikáciu. Mark Zucker berg
Facebookom, Steve Jobs inteligentnými pomocník mi
a Julian Assange novým spravodajstvom na WikiLeaks.
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R
ádiologické, srdcovo-cievne a neuro-

 logické oddelenia nemocníc pra cu -

jú pri diagnostike s čoraz väčším

množstvom obrazových údajov.

Presne na toto myslel Siemens, keď inovoval

svoj zobrazovací softvér syngo.via. Navrhol ho

tak, aby zdravotníci mohli naplno využívať

možnosti, ktoré im poskytujú moderné vy še t-

rovacie prístroje. Zrýchľuje totiž spraco va nie

obrazu, zvyšuje kvalitu diagnostiky a umož -

ňu je sprístupňovanie 3D a 4D ob ráz kov.

(Tretiu a štvrtú dimenziu v tomto prípade

predstavuje čas, ide teda o časový záznam

plošných a priestorových zobrazení).

Lekári zostali pozadu
Za ostatné desaťročie technologický po krok

v medicínskych zobrazovacích technikách

urobil obrovský skok. Lekári dokážu od ha liť

aj malé lézie či anomálie v tkanivách. Majú

k dispozícii trojrozmerné obrazy komplex -

ných anatomických štruktúr. To si však vy -

žia  dalo svoju daň. Zatiaľ čo sa zvyšovali

schop   nosti počítačovej tomografie, magne -

tickej rezonancie, molekulárneho zobrazo-

vania, možnosti lekárov narábať s in  formá-

ciami sa zmenili len málo.

Tisíce obrazových záznamov z každého vy -

šetrenia je oveľa viac, ako môže niekto vy užiť

bez inteligentného informačného systému.

Lekári potrebujú softvér, ktorý bude automa-

ticky a najvhodnejším možným spôsobom

zobrazovať more údajov o pacientovi. Po tre-

 bujú mať prístup aj k starším snímkam, prí-

 padne si vymieňať diagnostické výstupy 

s ďalšími špecialistami v nemocnici.

Keď lekár začína vyhodnocovať diagnózu,

syngo.via mu na počítači zostaví všetky do-

stupné informácie o pacientovi, ktoré sú

sústredené na nemocničnom serveri. Využí va

pritom takzvané špecifické usporiadanie

zobrazení. Keďže vie, že pacient má napríklad

Pred desiatimi rokmi bolo výsledkom vyšetrenia na počítačovom
tomografe približne päťdesiat snímok. Dnes je ich okolo dva 
a pol tisíca. Lekárom hrozí, že sa utopia v záplave informácií.
Mohol by im pomôcť nový zobrazovací softvér syngo.via.

Kompas pre röntgenové more

AUTORI: IRÈNE DIETSCHI, OLIVER KLAFFKE
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Na jednom mieste: Systém automaticky pripraví pre le-
 ká ra všetky dostupné informácie o pacientovi, ktoré mu
umožňujú určiť dôkladnú analýzu podľa typu choroby.

Flexibilný systém: Zobrazovací softvér syngo.via má otvorenú architektúru, možno ho postupne rozširovať 
a vďaka použitej koncepcii klient/server sa ľahko udržiava a aktualizuje.

rakovinu pľúc, zobrazí všetky relevantné

snímky a údaje. Softvér navyše pomáha le -

károm dodržiavať určené protokoly a postu py,

ktoré sú súčasťou nemocničného systému

riadenia kvality.

Všetko na jednom mieste
Doteraz sa obrazové údaje ukladali v rôznych

systémoch, takže lekár často musel pre chá -

dzať z jedného počítačového pracoviska na

druhé a zasa späť. Trojrozmerné obrazy boli

archivované inde ako dvojrozmerné, ba do -

konca ak potreboval staršie dáta, musel po

nich pátrať v treťom systéme. Syngo.via sú-

streďuje všetky diagnostické údaje o pacien-

 tovi na jednom mieste, takže ich má okamžite

k dispozícii.

Nejde však len o to, čo röntgenológ vidí, ale

aj ako to vidí. Trojrozmerné zobrazenie bolo

donedávna považované za niečo pre skutoč -

ných špecialistov a používalo sa len v niek-

torých prípadoch. Syngo.via zobrazuje 3D

snímky okamžite, na jedno kliknutie na klá -

vesnici. Lekár ich dokonca môže sprostred-

kovať kolegom. Jednoducho pošle obrázky

špecialistovi, ktorý si ich nájde vo svojej

schránke a môže potvrdiť, pozmeniť alebo

vyvrátiť diagnózu.

Nový motor rastu
Toto všetko neprináša len medicínsky osoh,

ale aj ekonomický efekt, čo poteší finanč né ho

riaditeľa každej nemocnice. „Informačné tech-

 nológie sú novým motorom rastu v oblasti

zdravotnej starostlivosti. Systémy ako syn -

go.via budú zohrávať kľúčovú úlohu pri

zvyšovaní ziskov nemocníc a zdravotníckych

zariadení,“ zdôrazňuje Stefan Braitinger, ma-

jiteľ siete rádiologických ordinácií v juž nom

Nemecku. 

Integrácia údajov, sieťová architektúra a sys-

 tém typu klient/server pomáhajú šetriť penia-

ze napríklad tým, že zabraňujú duplicitným

vyšetreniam, sprehľadňujú štruktúru nákla -

dov a umožňujú efektívnejšiu spoluprácu

lekárov. „V našom rádiologickom podniku

sa nám týmto spôsobom podarilo znížiť vý-

davky na hardvér, údržbu a obsluhu o po lo-

vicu,“ dodáva S. Braitinger. 

Dva systémy v jednom pohľade
Na diagnostických snímkach pri kardiologickom a cievnom vyšetrení pomocou počítačovej
tomografie sa srdce automaticky segmentuje, koronárne tepny oddelia a hrudný kôš s aku-
mulovanou krvou „odstránia“. Pri magnetickej rezonancii srdca sú zasa snímky z funkčnej
a zostatkovej/stresovej perfúzie znázornené v špeciálnom automatizovanom zobrazení.
Vďaka kombinácii snímok z oboch diagnostických metód lekár vidí obrazové údaje tak, ako
sa používajú pri echokardiografii. Pri rolovaní nahor a nadol má v jednom súbore dáta
z rôznych segmentov, pričom sa zobrazujú v rovnakej anatomickej polohe. Toto previazanie
dát je osobitne užitočné pri získavaní rýchleho a ľahkého prehľadu v zložitých situáciách,
keď je možné odhaliť aj drobné abnormality. Z kombinovaných údajov počítačovej tomo-
 grafie a magnetickej rezonancie možno určovať aj komplexné neurologické poruchy v hlave
a krku. Pri onkologických pacientoch softvér automaticky dokáže vypočítať rast a celkovú
záťaž nádoru, ako aj poskytnúť 3D segmentáciu lézií. Čítanie výsledkov z magnetickej rezo-
 nancie v onkológii uľahčuje zobrazovanie celých sérií a obrazov. Aj tie najkomplexnejšie
údaje sú prezentované rýchlym a štruktúrovaným spôsobom. Röntgenológ môže jedným
kliknutím prepnúť na 3D prehliadku ktorejkoľvek sekvencie a skombinovať 2D a 3D obrazy
na jednom usporiadaní.
(Článok bol prevzatý z magazínu Medical Solutions z decembra 2009)



C
esta po súši zaváňa aj dnes rovna -

kým dobrodružstvom ako v časoch

Marca Pola. Až to prekvapí. Veď

hospodársky sú obe oblasti tesne

poprepájané a jedna bez druhej prakticky

nemôže existovať. Európska únia považuje

Čínu za svojho hlavného obchodného part-

nera a prudko rastúceho odberateľa. V rokoch

2005 až 2009 stúpal dovoz EÚ z Číny ročne

v priemere o 7,5 percenta a vývoz EÚ do Číny

dokonca o 12,3 percenta. Rozmach čínsko-

-eu rópskeho obchodu potrebuje dopravné

spo jenia všetkých druhov. Námorná dopra va

prestáva postačovať a podporuje skôr len

oblasti v okolí prístavov. 

Hospodárskym povznesením vnútrozemia

D O P R A V AI N O V Á C I E
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Hoci Európa s Čínou spoločne ležia na kontinente Eurázia, 
ich naj  spoľahlivejšie spojenie dnes vedie po mori a vzduchom. 
Po mori sa plaví väčšina nákladu. A ak sa chceme na Ďaleký 
východ pozrieť osob ne, sadneme do lietadla, ktoré hltá 
kilometre nad vodou i pevninou.

Do Číny vlakom?
Za poldruha dňa!

AUTOR: JOSEF JANKŮ
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Najrýchlejší a najdlhší
Priemerná rýchlosť prepravy cestujúcich
na čínskych železniciach sa v ostatných
pätnás tich rokoch zvýšila z necelých 40 km/h
na viac ako 70 km/h. Pritom cestujúcich
stále pribúdalo. Čínska železnica každý
rok pre praví vyše jeden a pol miliardy
cestujúcich a za osem rokov pri súčasnom
raste pre ko ná toto číslo dve miliar dy. Že lez-
nice v Číne sú už niekoľko rokov naj vý kon-
nejšie na svete. Hoci predstavujú len čosi
vyše šesť percent dĺžky sveto vých želez níc,
prepravia celú štvrtinu objemu dopravy na
svete. Objem cestujúcich je takmer štvor -
násobne vyšší ako v Rusku či USA.
Kým ešte v deväťdesiatych rokoch by ste
na čínskych železniciach videli aj parné
lokomotívy, dnes má Čína najrozsiahlejšiu
sieť želez níc stavaných na rýchlosť cestova-
nia nad 200 ki lometrov za hodinu – už tak-
mer 7 500 km. Z toho vyše tisíc kilometrov
je projektova ných pre vlaky pohybujúce sa
nad 350 km/h.
Dodávateľom väčšiny technológii pre prvú
etapu stavby vysokorýchlostných železníc
boli najmä západoeurópske firmy. Európ -
ske technológie sa používajú aj vo vlakoch,
ktoré sa dnes vyrábajú v Čine. Napríklad
dnes najrýchlejší vlak sveta CRH380BL vznikol
v spolupráci so spoločnosťou Siemens. Na
čínskych tratiach sa má časom pohybovať
podľa súčasných objednávok zhruba 180
týchto vlakov. Väčšina z nich bude dvakrát
dlhšia ako spoločnosťou Siemens tradične
pre Európu vyrábaný vlak Velaro, s ktorým
má spoločný rad technológií. Namiesto
dvesto meria až štyristo metrov a tvorí ho
16 vozňov, kto ré odvezú okolo 1 200 ces-
tujúcich. Vlaky takejto dĺžky sa v Európe
uplatnia na spoj nici Paríža s Londýnom.

ázijského svetadiela sa zaoberá India, Rusko

i Turecko. Najďalej sa v úvahách dostala Čína.

Vlani niekoľkokrát vypustila pokusný baló -

nik s nápadom postaviť vysokorýchlostnú

že lez nicu Európa – Čína. Most cez pevninskú

prie pasť medzi Východom a Západom, cez

kto rú sa kedysi ťahala šnúra karaván po Hod-

vábnej ceste, by v dohľadnom čase mohli to-

 vary i ces tovatelia prejsť len za poldruha dňa. 

Rátajme spolu
Železnica by mohla perspektívne pri dopra-

ve ľudí nahradiť letecké spojenie. Na prvý

pohľad to znie ako priveľká fantázia. Let

medzi Európou a Áziou je na vzdialenosť

deväť- až desaťtisíc kilometrov. Pri rých los ti

900 km/h trvá okolo desať hodín. Aj s nevy-

hnutným zdržaním cestou na letisko a pria-

mo na letisku je výsledný čas okolo dvanásť

až trinásť hodín. 

Ako dlho by to trvalo vlakom? Najrýchlejší

prostriedok, ktorý možno zarátať do tejto

kategórie, je takzvaný maglev pohybujúci sa

na vankúši magnetického poľa. V Japonsku

síce v roku 2003 dosiahla súprava rýchlosť

581 km/h, ale magnetických vlakov jazdí po

svete len pár, trate majú maximálne niekoľ ko

desiatok kilometrov a kvôli nízkemu dopytu

sa veľké rozšírenie ani nepredpokladá. 

Najrýchlejším sériovo vyrábaným koľajo -

vým vozidlom je od januára čínska súprava

CRH380BL (poháňaná technológiou Siemens),

ktorá na trati Peking – Šanghaj dosiahla

487 km/h. V štandardnej prevádzke však

jazdí o sto kilometrov za hodinu pomalšie.

Pri cestovnej rýchlosti okolo 250 km/h by

vlaková súprava deväťtisícovú trať zvládla

zhruba za 36 hodín. To znamená, že cestu-

júci strávia vo vlaku noc, deň a noc – troj -

násobok času v lietadle. 

Môže teda vlak konkurovať lietadlu? Tvorco -

via myšlienky transkontinentálnej želez nice

tvrdia, že áno. Dlhý let lietadlom, aj vzhľa -

dom na časové posuny, nie je nič príjemné.

Pred odjazdom a po prílete nám tak nezostáva

nič iné, len sa na cestu alebo po jej absolvo-

vaní vyspať. Plány na transkontinentálnu

železnicu preto obsahujú nasledujúcu po -

Najrýchlejší vlak sveta: Súprava CRH380BL vznikla v spolupráci so spoločnosťou Siemens.



Čínska pýcha: Vysokorýchlostný vlak CRH380A je prvým dielom čínskych konštruktérov. Prekonáva japonskú 
i francúzsku konkurenciu a vyrovná sa mu len upravené nemecké Velaro.

Stanica Wuhan: V hlavnom meste provincie Hubei slúži cestujúcim od minulého roku supermoderná stanica
za dve miliardy dolárov. V popredí súprava Velaro spoločnosti Siemens.
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nuku: večer nastúpite vo svojom európskom

meste do vlaku a pokojne sa vyspíte. Ďalší

deň môžete stráviť prácou, štúdiom alebo

odpočinkom – vlak na toto všetko ponúkne

dostatok miesta. Večer pôjdete podľa svoj ho

rozvrhu znova spať, ráno sa osprchujete, na-

raňajkujete a vystúpite v cieli. 

Unikát podľa normy
Z technického hľadiska to nie je žiadna fan tá -

zia. Projekt železnice, ktorý možno označiť aj

ako vlak „Noc-deň-noc“, by bol len dlhšou ob-

dobou bežných rýchlostných tratí, ktoré dnes

vznikajú v Európe i Číne a ktoré by pre pojil.

Vysokorýchlostné trate v Európe sa stavajú

na rýchlosť jazdy 350 km/h. Táto hranica je

určená dohodou, z technického hľadiska sa

vlaky môžu pohybovať aj o niekoľko desiatok

kilo metrov rýchlejšie. Štandard popisuje 

a ur  ču je všetky základné prvky systému: koľa-

 jiská, na pájanie, zabezpečenie aj vozidlá.

A ázijské trate sa v absolútnej väčšine držia

európ ske ho štandardu. 

Je však taký projekt vôbec reálny investične?

Odpoveď treba hľadať v Číne, odkiaľ nápad

prišiel. Tempo rozvoja tamojšej železnice je

v ostatných rokoch – nedá sa to nazvať inak

– veľkolepé. „Možno k tomu prirovnať len roz -

voj železnice v USA na začiatku dvadsia teho

storočia,“ komentoval nedávno čínsku želez -

ničnú explóziu pre britský denník Times John

Scales zo Svetovej banky. Pritom samy Spoje -

né štáty takisto nestoja bokom, veľkorysé plá-

ny na výstavbu sietí vysokorých lost ných

že lezníc v husto osídlených oblastiach na zá-

padnom i východnom pobreží získavajú vlád -

nu podporu a čoskoro sa majú stať reali tou.

Krízový skok vpred
Aj raketové tempo rozvoja čínskych ko leso -

vých dráh je z veľkej časti protikrízové opa-

trenie. Vláda infraštruktúrnymi výdavkami

podporovala rast čínskej ekonomiky. „V roku

1997 sme sa s ázijskou finančnou krízou vy-

rovnali vďaka podpore stavby ciest. Tentoraz

pôjdu peniaze do železničnej dopravy,“ zhr -

nul pre China Daily jeden z poradcov pekin-

skej vlády Čeng Sin-li. 



Magnetický vlak: Čína kúpila technológiu superrýchleho maglevu od nemeckého
konzorcia Transrapid.

Vysokorýchlostné trasy z Pekingu
Železničné prepojenie Európy s Čínou sa má uskutočniť troma zá -
klad nými koridormi. Severný povedie cez Rusko, ale južný ho môže
obchádzať. Čínsky Panázijský projekt siete vysokorých lostných
železničných tratí zahŕňa sedemnásť krajín. Sieť bude vychádzať
z Pekingu. 
Prvá trasa mieri z Pekingu na západ do Urumči a odtiaľ do Strednej
Ázie. Tam sa rozvetví na Blízky východ, Turecko a Balkán, s po kra -
čovaním na západ Európy. Jedna vetva povedie cez Stredomorie
a druhá cez strednú Európu. 
Druhá trasa je severo-južná a vedie cez Šanghaj, Hongkong, Kam-
 bodžu, Vietnam a Malajziu do Singapuru. Na južnom úseku zabočí
na západ do Mjanmarska, Indie, Pakistanu a Iránu. Ani tam nemusí
mať konečnú a môže smerovať na Blízky východ. 
Tretia trasa prebrázdi územie Ruska, aby pokračovala cez východ-
nú Európu do Nemecka, s konečnou zastávkou v Londýne. Do Ruska
vstúpi cez rieku Amur v severovýchodnej čínskej provincii Chej-
lung-ťiang. Na západe Ruska bude mať odbočku do južnej a ju ho -
východnej Európy s napojením na Blízky východ. 
Trasy budú zo začiatku využívať existujúcu koľajovú sústavu upra -
venú pre rýchlosť do 250 ki lometrov za hodinu. Nové trate už budú
vysokorýchlostné. V Rusku povedú po koľajach so širokým rozcho-
dom, vo väčšine krajín však so štandardným európskym. 

Pôvodne sa malo v päťročnici 2006 až 2010

do železničnej siete investovať 182 miliárd

dolárov. Keď sa Čína rozhodla z krízy vyjsť

po koľajniciach, vláda len v roku 2009 do roz -

voja železnice napumpovala celkove sto mi -

liárd dolárov! Rovnaké tempo chce Peking

držať aj v rokoch 2011 a 2012. 

Na konci roka 2007 mala krajina 78-tisíc kilo-

metrov tratí, v roku 2009 už 86-tisíc a v tom -

to roku 91-tisíc. Na začiatku budúceho roka

to bude vyše stotisíc kilometrov a do roka

2020 potom 120-tisíc. Veľkú časť by mali tvo-

riť rýchlotrate postavené podľa európskych

štandardov. Zatiaľ ich je v prevádzke niečo

vyše tisíc kilometrov. 

Do roku 2020 chce Čína postaviť 25-tisíc kilo-

 metrov vysokorýchlostných tratí. Dovedna

za tristo miliárd dolárov. Krajina by tak po -

čas budúcich piatich rokov dokázala posta viť

aj trať do Európy a pár tisíc kilometrov by ešte

zvýšilo. Keďže ceny za stavbu želez ni ce sa

celosvetovo až natoľko nelíšia, možno z čín-

skych čísel približne odvodiť, koľko by dráha

„Ázia – Európa“ mohla stáť. Malo by to byť

o niekoľko desiatok miliárd dolárov menej,

ako Peking investoval do rozvoja tu zemskej

železničnej siete v rokoch 2009 a 2010.

Smädné automobily, 
lietadlá i lode
Nad finančnou rentabilitou projektu možno

dnes len špekulovať. V porovnaní so súčasný -

mi cenami leteniek by železnica asi výrazné

zlacnenie nepriniesla. Ale čo nás čaká o pät-

 násť rokov, keď by mohla trať najskôr stáť?

Koľko bude stáť letenka?

Železnica je jediným dopravným pro -

stried kom, ktorý už dnes môže fungovať

výlučne na elektrinu. Kvapalné fosílne

palivá treba dovážať do Európy aj do Číny

a zníženie tejto závislosti je a stále viac

bude súčasťou politiky všetkých štátov.

Globalizovaná ekonomika však vyžaduje

udržanie spojenia medzi čínskou „to vár -

ňou sveta“ a Európou. Vrátane dopravy 

osobnej. Je reálne, že núdza napo kon na -

učí Európanov znovu jazdiť vlakom. Aj do

Číny. 

Vysokorýchlostné železnice v Ázii

Rýchlosť 250 km/h a vyššia
Navrhovaná čínska transkontinentálna sieť 
Existujúce trate
Budované trate
Plánované trate 
Navrhované trate

Nižšie rýchlosti
Hlavné medzimestské trate
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Svet je zmätený z nového faktora – z Číny. Obor vyrástol nebadane v čase, keď západný svet pohl co-
val konflikt v Afganistane a Iraku. Pre sinologičku Marinu Čarnogurskú to nie je až také prekvapenie.
„Západ už splnil svoju historickú úlohu a štafetu opäť preberá Ríša stredu,“ hovorí. Po dvoch sto ro-
čiach polokoloniálneho drancovania, občianskych vojen a komunistických experimentov sa Čína
za pár desaťročí opäť premenila na svetovú mocnosť. Čo to bude znamenať pre svet? Ak chceme
pochopiť, čo sa deje, musíme sa podľa M. Čarnogurskej zamyslieť aj sami nad sebou.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: MAŇO ŠTRAUCH 

Čína už preberá 
štafetu



Zvyknete vravieť, že Čína nastavuje

Západu zrkadlo. Akú mienku majú o nás

Číňania? 

Nie veľmi dobrú. V 19. storočí Západ Čínu

ekonomicky úplne arogantne vydrancoval.

Odvážal absolútne všetko, čo sa len dalo, he -

gemonisticky si vynútil správu a kontrolu

nad jej námornými prístavmi a zároveň platil

za vyvážaný tovar jedine „ópiom“. Za to nás

belochov Číňania dlho nenávideli. Situácia

sa zmenila až koncom sedemdesiatych rokov

20. storočia, keď Teng Siao-pching ukončil

maoistické experimentovanie a dal zelenú

moderným technológiám. Čína zistila, že

bez spolupráce so skúsenými západniarmi

sa v žiadnom odvetví v tom čase ešte ne -

poh ne z miesta. A tak začala so Západom spo-

lupracovať. Ťažko však môžeme chcieť, aby

si po tom všetkom, čo v minulosti zažili, na-

pravili mienku o Západe. 

Ani nám sa pri slove Čína nevybavujú

len pozitíva. Napríklad masové ko píro -

vanie výrobkov. 

Vžite sa do Číňana, rovnakého človeka ako ja

či vy, ako sa cíti, keď príde na Západ? Na kaž-

dom kroku sa tu pohybuje medzi množstvom

technických i kultúrnych artefaktov, ktoré

boli bez akýchkoľvek škrupúľ ukradnuté,

prebraté či odkopírované z Číny. Od por ce -

lánu, hodvábu, papiera či pušného prachu,

magnetického kompasu, pradiarenských

stavov s veľkým množstvom vretien či kú re-

 nia uhlím. Ako sa to sem dostalo? Pýtali sme

si od nich na to povolenie? Tak prečo by mali

mať Číňania výčitky, ak urobia niečo po dob né

dnes, navyše po tom všetkom, o čo ich belosi

v 19. storočí obrali? V pozícii stáročných zlo -

dejov kričíme – chyťte zlodeja! 

A čo ekológia? Čína je jeden z najväč -

ších producentov skleníkových plynov 

a to je dôvod na znepokojenie. Planéta

predsa patrí všetkým. 

Dosiahli sme a stále dosahujeme vysokú úro-

veň aj vďaka ničeniu prírody, máme teda

právo ostatnému svetu zakazovať, aby nero-

bil to isté? Nemajte obavy, Číňania neničia

prírodu. Päťtisíc rokov sú roľníckou civili zá-

ciou bytostne spätou s prírodou a za veľmi

ťažkých podmienok plnia povinnosti, aby

krajina zostala zelená. Nakupujú najmoder -

nejšie svetové technológie, sú najväčším

importérom zelených technológií z Európy.

Navyše, z pozície štátneho kapitalizmu sú

schopní omnoho efektívnejšie zavádzať nové

spôsoby šetrenia životného prostredia než

my tu u nás. Napríklad lotérie, ktorými li -

mi tujú predaj automobilov, elektromobily,

su per obrovské vodné nádrže nielen kvôli

elektrárňam, ale pre zavlažovanie, dopravu

po železnici.

Ani ľudské práva nie sú oblasťou, kde

by Čína hrala prím. Ako vnímate čínsku

tradíciu v porovnaní so západným chápa -

ním práv jednotlivca?

To je popri korupcii a vyciciavaní štátu úrad-

níkmi asi najcitlivejšia Achillova päta sú čas-

 nej Číny. Napriek všetkému obrovskému

pokroku to potvrdzuje fakt, že tu ešte stále

vládne tvrdý režim. Aj keď sa to navonok už

nezdá. Podobne ako kedysi v Rusku či u nás

ešte stále sa, žiaľ, aj niektoré čínske psychiat-

rické kliniky zneužívajú na likvidáciu názo -

rovo nepohodlných ľudí. Čínske najvyššie

vedenie sa však zdá byť už omnoho pre zie -

ravejšie a dúfam, že sa postupne vzdá ta kých-

to praktík. 

Je vôbec Čína schopná prijať západnú

demokraciu, ako to od nej žiadame? 

Naša „demokracia“ sa vygenerovala v západ-

 nom spoločenskom organizme. Ani chirurg

nemôže človeku transplantovať cudzí orgán,

ak to nemá s pacientom „spoločnú krvnú

skupinu“. Čína v súčasnej podobe existuje

päťtisíc rokov a stále platia slová starých čín-

 skych mysliteľov, že človek má najprv splniť

svoje povinnosti, až potom má „právo na svo-

je práva“. Bez systému pevného riadenia by

nastal chaos, krviprelievanie, občianske voj -

ny. Zatriasol by sa celý svet a nikomu by to

nepomohlo. Západ, žiaľ, stále svetu niečo

vnucuje – svoju hegemóniu, vieru v Boha

či spoločenské zvyky. 

Možno je to len obrana, aby nás ne -

ovlád li iní. Máme sa obávať, že Čína raz

ovládne svet? Niektorí futurológovia ne -

vylučujú o niekoľko desaťročí vojnový

stret s USA. 

Čína nepotrebuje vojensky dobíjať svet. Ne-

badane ho infiltruje, veď svet sa už ani teraz

bez nej nezaobíde. Už vyše päťtisíc rokov exis-

tuje na jednom a tom istom mieste, v svojej

Ríši stredu. Vojensky vždy pacifikovala len

okolitých barbarov, ktorí do nej vtrhávali.

Je to intelektuálne i kultúrne veľmi vyspelý

činiteľ v dianí sveta, a ani USA si na ňu ni kdy

netrúfnu. Videli ste, ako okázalo vítali ne dáv-

no vo Washingtone prezidenta Chu Ťin-tchaa?

Prečo asi?!

Ak nejde o vojenské podmanenie, tak

možno o ekonomické. 

Ak sa tak stane, tak len vďaka našej západnej

ľudskej hlúposti! Západ zatiaľ ťahá svetovú

ekonomiku len ako kôň s klapkami na očiach.

Ženie ho len finančný zisk, nie snaha, aby tu

život udržal aj pre svoje deti. Číňania roz mýš-

ľajú v komplexných súvislostiach životného

udržania si svojej ríše ako organicky mocné ho
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celku v múdrej symbióze s okolím, ktorá im

zabezpečí prvenstvo – nič v tom nesmie

pre kročiť svoje možné proporcie! A teda ani

po čet obyvateľov. Preto je tam rozumná dis-

ci plí na, napríklad aj žien v otázke potratov.

Sme blázni, že to my pochopiť nevieme! 

Naše „čínske traumy“ sú zrejme spôso -

bené aj tým, že Číňanov vlastne ne po zná -

me.

Ak existujú „čínske traumy“, potom len ako

výsledok našej absolútnej neschopnosti to le-

 rovať iného človeka než akí sme my. V pod sta-

te sme konzumní materialisti, ktorí du   chovno

prenechali monopolu cirkví. Hráme sa na

dobrých ľudí, ale v podstate je západný typ

človeka nenásytným dravcom. 

A v čom nás môže Čína inšpirovať?

Reálnym pohľadom na svet. Mali ho predsa

už aj naši prapredkovia, aj všetky pradávne,

s prírodou zrastené kultúry pred svojím po -

kresťančením. Svet je celistvý živý organiz-

mus, v ktorom všetky bunky musia sy ner gicky

fungovať, inak odumrú. Aby sme tak do ká -

zali fungovať s inými ľudskými kultúrami,

musíme rešpektovať ich životnú auto nó miu.

Múdri protivníci dokážu žiť vedľa seba bez

boja!

Čím sa Čína od nás myšlienkovo od li -

šuje?

Naša civilizácia žije od platónskych čias v ne-

reálnom rozdvojení skutočnosti: rozdelili

sme si ju na duchovné „transcendentno“ 

a „ním stvorenú životnú realitu sveta“, ktorá

je len akoby výsledkom Božej iniciatívy. Na

rozdiel od Číňanov sme realitu zbavili pri -

rodzeného samopohybu, život vnímame len

v „stavoch“, ktoré sa podľa nás lineárne vy -

víjajú k vysnívanej „utópii“. Nie v dialek-

tic kom, neustálom organickom kolobehu

pro tikladov, kde aj škaredé má šancu stať

sa pekným a naopak. Radi si vsugerúvame tú-

to „drogu“, uspokojujeme sa, že až po smrti

nás čaká „raj“. A ten skutočný raj, ktorým

je pozemská príroda, jednoducho, úplne

absurdne ničíme. 

Takže Západ nie je schopný pozrieť

sa reálne na svet?

Neustále sa držíme pozície monoteistické ho

náboženského dogmatizmu a ten sa dnes

začal opäť tvrdohlavo vnucovať ľuďom na

Západe. Obávam sa, že si preto nedo ká že me

vytvoriť potrebnú úctu k realite Zeme. Naše

náboženské systémy berú prírodné pro stre -

die ako niečo, kde sme pánmi situácie. Len že

práve príroda, na ktorej parazitujeme a kto rá

nás vlastne vôbec nepotrebuje, nám diktuje

svoje podmienky života. Bez toho, aby sme

ju začali ctiť a milovať väčšmi než „Boha“,

tu neprežijeme, pretože planétu zaslepene

zničíme. Prečo nedokážeme našu Zem po-

važovať za taký posvätný priestor ako Boží

chrám? Dovolili by ste si v kostole rozhadzo-

 vať odpadky, sekať a vyrubovať v ňom jeho

funkčné veci? Prečo s takou obrovskou rados-

ťou ničíme lesy? Len pre zaujímavosť: Čí ňa-

 nia v poslednom desaťročí vysadili vyše tri

miliardy stromčekov, aby zabrzdili dehydra -

táciu krajiny a sladkú vodu, skôr než ju pus-

tia do mora, už päťtisíc rokov hospodárne

využívajú na organické zavlažovanie. 

Má teda Čína lepšie predispozície stať

sa lídrom sveta? 

To ešte nie je celkom isté. Čína sa dnes ocitla

v bode, v ktorom sa rozhoduje, akou cestou

sa celý systém bude ďalej uberať. Podobne

ako v bifurkačnom bode Ilyu Prigogina sa ne -

dá dopredu určiť, akú cestu si systém zvolí.

Buď sa rozpadne v chaose, alebo preskočí do

novej, vyššej úrovne poriadku. Až potom Čína

získa predpoklad, aby prevzala veľký diel

zodpovednosti za vývoj sveta.

Svet je prekvapený schopnosťou Číny

osvojiť si najnovšie technológie, ďalej ich

rozvíjať a vymýšľať nové. Očakáva sa, že

o pár rokov sa stane svetovým technolo -

gickým lídrom. Čo to prinesie?

Svet sa vráti do normálu. Až do 17. storočia

bola Čína technicky najvyspelejšou krajinou

sveta. Západ bol ďaleko za ňou. Možno aj pre-

to, že vďaka vizuálne vnímanému ide ogra fic-

kému písmu si Číňania odnepamäti tré novali

a rozvíjali obe mozgové hemisféry. Mysleli

a myslia nielen rečovo-sluchovým centrom,

v ktorom myšlienky vytvárame my pri použí-

vaní fonetického písma, ale vďaka zna ko vé mu

písmu myslia aj zrakovým centrom, ktoré sa

nachádza v opačnej mozgovej pologuli. A tak

Číňania si trénujú a používajú obe mozgo vé

hemisféry, my len jednu. Iba naši umelci ve-

dia myslieť aj v obrazoch. 

Známe sú tradičné čínske vedy, ale ako

Čína zvládla nástup tých moderných?

Mgr. Marina Čarnogurská, CSc., absolvovala sinológiu a filozofiu na Filologickej a Filo-
 zofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v roku 1969. Po roku 1972 nemohla vedecky
pracovať a publikovať. Dizertačnú prácu tak obhájila až po rehabilitácii v roku 1990. Odvte -
dy pôsobí v Kabinete (dnes Ústave) orientalistiky SAV. V rokoch 1993 a 1997 absolvovala
študijné pobyty na Taiwane. Zároveň v rokoch 1997, 1999, 2004, 2006, 2007 a 2009 bola
hosťom Čínskej akadémie spoločenských vied v Pekingu a navštívila rôzne provincie v ČĽR.
Špecializuje sa na výskum klasickej čínskej filozofie a literatúry a do slovenčiny preložila
diela Konfucia, Lao-c’a a iných čínskych majstrov. Publikovala vyše 290 článkov a vedeckých
štúdií. Je členkou European Association of Chinese Studies, ako aj International Society
for Comparative Studies of Chinese and Western Philosophy. 



K O M E N T Á R Ľ U D I A

Vďaka vytrénovanej vizuálnej pamäti (čo

majú rovnako aj Japonci), vedia si Číňania

zrekonštruovať mnohé veci aj bez toho, aby

dostali písomné návody. Pravdepodobne pre -

to sú dnes Číňania a Japonci najlepšími imi -

tátormi, ale zároveň vlastnou inteligenciou

aj tvorivými rozvíjateľmi tých nápadov. Istý

náš podnikateľ vraj priviezol svojim čínskym

partnerom sadeničky dvoch odrôd sloven-

ského vína. Keď tam najbližšie prišiel, mali

z toho už kombinácie na výrobu desiatich

nových odrôd špeciálnych vín. To sú Číňania:

nadchnú sa nejakým nápadom a potom z ne -

ho vytvoria úplne neuveriteľné generiká. Ich

akadémie vied zamestnávajú obrovské množ-

stvá vedeckých pracovníkov všetkých rôznych

odborov, z ktorých v niektorých už majú sve-

 tové prvenstvá. 

Ale zasa na druhej strane, špičkoví svetoví

vedci či architekti pracujú na čínskych objed-

 návkach, ak sú lepší ako čínski, bez problé-

mov si ich zaplatia. Pretože ak má Čína

re prezentovať, všetci sú vítaní. 

Sme súčasťou Európskej únie. Po mô že

nám toto spoločenstvo, aby sme sa nestra -

tili v naštartovaných globálnych zme nách? 

Inú možnosť nemáme. Ani v Číne nežije je den

národ, ale vyše päťdesiat väčších či menších

národností. Už dávno zistili, že na veľkom

území, ak má fungovať, potrebujú postaviť

veľké stavby, napríklad zavlažovacie, ktoré

presahujú hranice jednej provincie, čiže ná-

roda. Cisár Čchin Š’-chuang-ti v 3. storočí

pred naším letopočtom vybudoval diaľnice

i vodné kanály, ktoré umožnili, aby juh záso -

boval sever potravinami. Rímska ríša či hab s-

 burská monarchia fungovali na podobnom

princípe. Ak ľudia na určitom území dosiah-

nu istú ekonomickú a kultúrnu úroveň, po -

trebujú stavby, bez ktorých si neudržia mož nú

prosperitu. V Európe to na čas zastavilo ob-

dobie, keď zosilnel faktor národných štátov.

Ale teraz aj Nemecko zisťuje, že oproti USA

a Číne je malé, takisto Veľká Británia a Fran-

cúzsko, najmä keď stratili všetky kolónie.

Únia je z núdze cnosť a netreba filozoficky

hľadať dôvody pre jej existenciu. Pri veľkým

mocnostiach ako Čína, USA, India, arabský

svet či Rusko, nemôže Európa zostať rozpar-

celovaná. Môžeme frflať na bruselských úrad-

 níkov, koľko chceme, ale malé štátiky ne ma jú

dnes šancu. Možno ich nikto vojen sky ne ob-

sadí, ale ekonomicky ich poriadne vyžmýka

a stanú sa len príveskom mocnos tí. 

Čínske autá nestoja za veľa. Nič to však nemení na všeobecnom
očakávaní, že do konca desaťročia Čína predbehne USA i Japonsko
a stane sa najdôležitejším globálnym centrom inovácií. Pár príkladov
z ostatným mesiacov ukazuje, že najľudnatejšia krajina sa naozaj
rozbehla. 

Najvýkonnejší počítač s rýchlosťou vyše

2,5 biliardy operácií za sekundu. O polovicu

prekonal druhý v poradí, americký systém

Cray XT5 Jaguar. Rekordman Tianhe-1A je

navyše ekologickejší – spotrebúva 4,4 mega -

wattu, kým americký konkurent zhruba se -

dem. Nový superpočítač vyvinutý na Národnej

univerzite obranných technológií sa bude

využívať pre výskum nových materiálov,

astrofyziku, biochémiu a meteorológiu. Jed-

 nou z úloh bude aj modelovanie rozsiah lych

prachových búrok sužujúcich čínske vnútro -

zemie.

Najrýchlejšie vlaky na svete. V polovici

januára dosiahol vlak CRH380BL bez špe -

ciál nych úprav rýchlosť 487,3 kilometra 

za ho dinu. Súprava vyvinutá v spolupráci

so spo  ločnosťou Siemens o kilometer pre -

ko nala vlak CHR380A, ktorý je dielom čis to

čínskych konštruktérov. Pred Via  nocami

dosiahol rýchlosť 486,1 km/h. Zdá sa, že

súboj o svetový rýchlostný primát sa už

bude odohrávať len na čínskych železnici-

ach. Oba typy súprav umožnia zaviesť na

najmodernejších vysokorýchlostných tra-

tiach cestovný štandard 380 km/h.

(O čínskych železniciach aj na stranách 

34 až 37).

Šéf NASA Charlie Bolden si vlani v októbri

pre  zrel všetky dôležité čínske zariadenia pre

piloto vané kozmické lety. Partnerom z Čín ske -

 ho národného vesmírneho úradu položil 

v ná  zna koch aj otázku, ktorá sa doteraz vy my -

 ka  la akejkoľvek fantázii – mohli by americ kí

astro nauti po odstavení raketoplánov lietať

k ves  mírnej stanici ISS v čínskych lodiach? Čín-

 ska reakcia nie je zatiaľ jednoznačná. Kra jinu

ne prizvali do medzinárodného progra mu ISS

a do konca desaťročia plánuje vybudovať vlast -

nú výskumnú orbitálnu stanicu. Čína vla ni

zvýšila aktivitu vo vesmíre a vypustila pät násť

rakiet, čo je doteraz najviac v jednom roku. 

Najväčšie prekvapenie má názov J-20 Black

Eagle. Technologický demonštrátor super

stíhačky piatej generácie zaskočil celý svet.

„Neviditeľné lietadlo“ prešpikované elektro -

nikou, novými materiálmi a pokrokovou kon -

štrukciou je natoľko technologicky zložitý

výtvor, že doteraz jeho vývoj zvládli len dve

veľmoci: USA a o desať rokov neskôr Rusko.

Ani India si netrúfa a spojila sa s Ruskom.

Komentátori sa pri pohľade na nový stroj

zhodujú v názore, že Čína je technologicky

najmenej o päť rokov ďalej, ako sa predpo -

kladalo. Ťažké stíhacie lietadlo je dielom fir -

my Chengdu a do letectva by malo nastúpiť

v rokoch 2017 až 2019. Ľubomír Jurina

Vlastnou cestou: Čínske technológie v letectve boli doteraz len kópie ruských strojov. Aj preto sa nová 
„neviditeľná“ stíhačka považuje za prelom.

Technológie, ktoré 
prekvapujú svet



H
amburská Coffee Plaza nie je Me-

ierovou typickou budovou. Naj -

mä vežiak je v porovnaní s jeho

členitými, „mnohovrstvovými“

stavbami, v ktorých pútajú pozornosť po -

čet né prieniky geometrických tvarov, ne -

zvy čaj ne jednoduchý. V hustej zástavbe si

ame rický architekt zvolil kompaktný tvar,

rozmery parcely mu zasa nedovoľovali uplat-

niť kruhový pôdorys, čo by bolo bližšie jeho

architektonickému tvarosloviu. 

Interpretácia pojmu káva
Eliptickým tvarom budov, ktorý pripomína

kávové zrno, sa vraj zavďačil investorovi

Neumann Kaffee Gruppe, najväčšej firme

na svete obchodujúcej s nepraženou kávou.

Majiteľa areálu identifikuje popri názve prie -

stranstva Coffee Plaza aj trojtonová exterié -

rová plastika zrna od rakúskej sochárky Lotte

Ranftovej. 

K novému dvanásťposchodovému sídlu spo-

ločnosti patria dve lichobežníkové budovy

s polovičnou výškou, ktorých dve strany sú

v jednej línii. Severná budova spolu s južnou

boli dokončené minulý rok, majú po päťtisíc

štvorcových metrov a spoločnosť ich prena jí -

ma. Hlavná budova má osemtisíc štvorco vých

metrov. Jej prednosťou je dispozícia – kan -

celárie nie sú obrátené do obligátnej dlhej

chodby, ale do vzdušného priestoru v strede

oválu. 

Stavby majú štandardný súčasný program

energetickej úspornosti. Patrí k nemu systém

prirodzeného vetrania a maximálne využitie

denného svetla. Na južnej a západnej fasáde

sú charakteristické otočné mechanické skle né

lamely, ktoré nielen filtrujú slnečné svetlo,

ale podieľajú sa aj na kompozícii fasády, kde

zdôrazňujú vertikalitu.

Rozmach HafenCity
Komplex stojí v dnes samostatnej štvrti Ha -

fenCity na území bývalého prístavu, a to práve

v jeho západnej časti, kde boli prístavné skla -

dy kávy, kávová burza a spoločnosť tu mala

pražiareň. Vďaka jej súhlasu s premiestne -

ním pražiarne, hoci mala na ňu užívateľské

právo až do roku 2013, výstavba v okolí

kom plexu rýchlo napredovala a dokončia

ju už počas budúceho roka. Prestavba celej
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Nedávno dokončený hamburský komplex Coffee Plaza so sklenou
fasádou, s pravidelnou mriežkou okien a najmä s charakteristickou
bielou farebnosťou nezaprie amerického klasika súčasnej architek-
túry Richarda Meiera, ktorého štýl nazývajú neoracionalizmom.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: KLAUS FRAHM 

Biela pointa 
na móle

Nový komplex v HafenCity: Podľa údajov od architekta stála výšková budova 20 miliónov eur, 
náklady na celý komplex vyčíslil server BauNetz na 50 miliónov.



155-hek tárovej časti prístavu na HafenCity

sa začala v roku 2003 a pravdepodobne sa

skončí o pätnásť rokov. Ide o najrozsiahlej -

ší projekt svojho druhu v Európe, kde vzniká

projekt regenerácie starého prístavu a prie-

myselných budov, ktoré na neho nadväzujú.

HafenCity rozšíri plochu mestského centra

Hamburgu o celých štyridsať percent. 

Meierovi kvitnú ruže
V Nemecku Richard Meier realizoval štrnásť

budov, viac ako v Kalifornii, kde má najväčší

počet realizácií v USA a kde postavil aj svoje

najznámejšie dielo Gettyho centrum (1997).

V susedstve Coffee Plaza stojí desaťpos cho -

dová Meierova budova Hamburg America

Center, postavená priamo na mieste ká vo -

vého sila, kde je kultúrne a obchodné cen-

trum a sídlia v nej americké firmy, prípadne

firmy pôsobiace v Amerike. Budova stála

28 miliónov eur, na vedľajší komplex inves-

tor vynaložil 50 miliónov. 

V rezidenčnej štvrti Aussenalster, ktorá leží

severne od HafenCity v blízkosti konzulátu

USA, stojí ďalšie Meierove dielo, komornej -

šie v porovnaní s ostatnými hamburskými

budovami. Štvorposchodové sídlo starej lo-

diarskej firmy Rickmers (2001) nazývajú ad-

ministratívnou vilou – Bürovilla. R. Meier

projektoval v Nemecku okrem iných objektov

tri budovy súdov, dve radnice, viac ako desať

múzeí, medzi nimi aj Siemens-Forum v cen-

tre Mníchova a sídla niektorých ďalších vý -

znamných svetových firiem. 

Typické prvky: Cez okno sa črtajú pre Meiera typické odsunuté stĺpy. Pozoruje ich aj návštevník Múzea súčasného ume-
 nia v Barcelone, v masívnejšej podobe sú na fasáde Gettyho centra. Na Coffee Plaza pôsobia ako kráľovská koruna.

Screen wall: Horné poschodie je len rámcom, ktorý dopĺňa tvar budovy. Richard Meier ho nazýva screen wall.
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P
octu slávnemu soulskému rodákovi

Nam June Paikovi, ktorý odmalička

žil v zahraničí, najmä v New Yorku,

má zdôrazniť fasáda mosta umož ňu-

 júca projekcie. Bol totiž uznávaný ako prvý

umelec, ktorý využíval v dielach video.

Zastávka medzi brehmi
Medzi až dvadsiatimi siedmimi mostami, kto -

ré prekonávajú vyše kilometer široký Han 

v metropolitnej oblasti hlavného mesta Soul,

dnes vyniká most Bampo vzdialený od mies ta,

kde má stáť nový most, niekoľko kilometrov

proti prúdu rieky. Vlani na ňom zriadili vo -

dopád Dúha mesačného svitu osvetlený LED

žiarovkami, z ktorého padá 190 ton vody za

minútu. 

Paik Nam June Media Bridge pred budovou

národného zhromaždenia by bol však uni -

kátny už svojou šírkou 89 metrov. Najširšie

mosty na svete – pätnásťprúdový diaľničný

Driscollov most v New Jersey a Prístavný most

v Sydney – sú široké necelých 50 metrov, no -

vý Port Mann Bridge pri Vancouveri, ktorý

majú dokončiť v roku 2012, túto šírku do siah -

ne. Širší ako plánovaný most v Soule je len

petrohradský Modrý most (97,3 metra). 

Na novom multifunkčnom moste nebude len

komunikácia, ale ráta sa aj so štyrmi nie koľ -

koposchodovými budovami oblých tvarov,

z ktorých najvyššia by mal mať vyše 72 me t -

rov. Okrem komunikácií by tu k viac ako sto

múzeám v metropole pribudlo ďalšie, v pro-

 jekte sa ráta s knižnicou a obchodnými pa sá-

žami s celkovou plochou stotisíc štvor co vých

metrov. Na každom podlaží budú parky zalie-

vané vodou z rieky, pričom solárne panely na

fasáde zabezpečia energetickú sebestačnosť

stavby. 

Na konci minulého roka
vzbudil veľkú pozornosť 
projekt mosta cez rieku 
Han v Soule, nazvaný podľa 
už nežijúceho klasika moder -
ného umenia Nam June Paika.

Budúci kráľ 
soulských mostov AUTOR: KAROL KLANIC

FOTO: PLANNING KOREA 



Projektanti zo spoločnosti Planning Korea

nezverejnili detaily. Zaujímavý by bol najmä

odhad nákladov. Predpokladajú, že ich projekt

by sa mohol začať realizovať už o dva roky, čo

vzhľadom na ekonomický potenciál druhej

najväčšej metropolitnej oblasti na svete nie

je nereálne. 

Čím všetkým je dnes most?
V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch

minulého storočia sa multifunkčnými mos -

t  ami zaoberal americký architekt Steven

Holl – vy tvoril napríklad štúdie viac úče -

lového mosta z južného Bronxu v New

Yorku na ostrov Ran dall’s.

V súčasnej architektúre pribúdajú príklady

stavieb spojených mostami, takzvanými sky-

walks. Spájajú napríklad osem výškových do-

mov Linked Hybrid (2009) práve od S. Holla,

kde sú záhrady, knižnice a dokonca aj bazén.

V Singapure stavajú rezidenčný komplex výš -

kových domov Reflections podľa projektu

Daniela Libeskinda, v ktorom sú niektoré do -

my spojené sklenými mostami s parkami.

Viacúčelový most zaujíma aj britskú archi -

tektku Zahu Hadidovú. Navrhla ho v projekte

komplexu výškových domov Signature v Du -

 ba ji (2006), ktorého realizácia je pozasta ve ná.

O dva roky neskôr zrealizovala aj projekt

dvojposchodového Mostného pavilónu cez

rieku Ebro pre Expo v Zaragoze. 

O multifunkčnom moste uvažuje aj Londýn.

Konkurz sa uskutočnil už v roku 1996, ale

víťazný projekt od Francúza Antoina Grum-

 bacha sa dosiaľ nezrealizoval. Súčasný sta ros-

ta Londýna Boris Johnson však jeho výstav bu

silno podporuje. Podľa Grumbachovej vízie by

nový most cez Temžu bol zavesený na dvoch

35-poschodových vežových bytových domoch

na severnom brehu, rozprestierali by sa na

ňom záhrady, na ktoré by pri južnom brehu

nadväzoval veľký skleník. 

Nič nové pod slnkom
Soulský projekt Paik Nam June Media Bridge nie je až taký futuristický, ako by sa zdalo
– v Európe stavali viacúčelové mosty od stredoveku. Najznámejšie zo zachovaných sú be -
nátsky Ponte di Rialto cez Grand Canal, na ktorom, ešte keď bol v prvej polovici 15. storočia
drevený, postavili dva rady obchodov, a florentský Ponte Vecchio. Na tomto moste na rieke
Arno, prvom európskom, ktorý bol čisto z kameňa, pôvodne stáli výhradne obchody s mäsom.
Pozoruhodný je aj Krämerbrücke v Erfurte cez rieku Geru, na ktorom pri obnove po po -
žiari v 15. storočí postavili 62 dvojposchodových domov, ktorých je dnes po rozširovaní
polovica.
Okázalé mosty tohto typu stáli v Londýne a Paríži. Takzvaný Starý most cez Temžu
(1201 – 1831) hneď od začiatku husto zastavali až šesťposchodovými domami, v ktorých
bolo okolo dvesto obchodov. Bol síce široký osem metrov, domy však zväčša zaberali dva
metre po oboch stranách – niektoré prečnievali z mosta o ďalšie dva metre, iné stáli naprieč
a prechádzalo sa nimi cez prejazd. 
Pôvodný Pont Notre-Dame v Paríži, zvaný Grand Pont, postavili na začiatku 15. storočia
z dreva aj so šesťdesiatimi drevenými domami. Domy na murovanom moste pretrvali až
do osemnásteho storočia.

Most k novému Soulu: Na pravom brehu stavajú mestskú štvrť Sangam New Millenium City s rozlohou takmer
šesťdesiat hektárov. Súčasťou projektu je komplex digitálnych technológií Digital Media City. Jeho dominantou
bude druhá najväčšia budova na svete, 640-metrový mrakodrap Seoul Lite s plánovaným dokončením v roku 2015.

Starý most v Londýne



S
ystém, ktorý vzniká pod hlavičkou

európskeho projektu SARTRE (Safe

Road Trains for the Environment),

nemá nič spoločné so železnicou.

Autovlak je len výstižnou metaforou pre autá

idúce v organizovanej kolóne bez zásahu

vodiča. 

Pohyb bez chaosu
Nejde o fikciu, čo potvrdil prvý úspešný test,

ktorý uskutočnila automobilka Volvo na svo-

 jom testovacom okruhu neďaleko Göthenbur-

gu. Nákladné vozidlo Volvo nasledoval sedan

Volvo S60, ktorého vodič si čítal noviny. „Hneď

na prvý raz spolupracovali všetky systémy

bez chyby. Je to úspech, pretože pochádzajú

od siedmich členských spoločností situova -

ných v štyroch krajinách,“ zhodnotil Erik

Coelingh, technický špecialista Volvo Cars. 

Myšlienka je úplne jednoduchá. Namiesto

chaotického pohybu sa budú na cestách vy -

tvárať skupinky organizovaných vozidiel,

teda autovlakov. 

Osem áut v kolóne
Projekt počíta s radením šiestich až ôsmich

vozidiel do malých skupín. Prvé vozidlo

bude akousi „lokomotívou“ vedenou profe-

sionál nym vodičom. Šoféri, ktorí sa budú

chcieť do riadenej kolóny pridať, len udajú

svoju polohu a navigátor v aute im nadik-

tuje naj bližší „cestný vlak“. Auto sa potom

zaradí na koniec sprievodu a systém auto-

maticky prevezme kontrolu nad vozidlom.

Každé vozidlo meria vzdialenosť, rýchlosť

a smer a prispôsobuje sa vozidlu pred

sebou. Vodič môže zatiaľ pracovať alebo sa

zabávať na in ternete či sledovaním filmu.

Ak sa automobil priblíži ku konečnému

cieľu, šofér jedno du cho prevezme vedenie

vozidla do vlastných rúk, vyradí sa z cest-

ného vlaku a bude po kra čovať svojím

smerom. 

Systém bude zabudovaný priamo v autách,

takže nevyžaduje žiadnu ďalšiu externú in-

fraštruktúru. Hlavným cieľom projektu však

nie je komfort cestovania. Za všetkým je bez-

pečnosť a ekológia. 
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Zdá sa vám čas strávený za volantom, napríklad na diaľnici, pre mr haný?
Už čoskoro ho možno budete môcť využiť na prácu, čítanie novín alebo
surfovanie po internete. Umožní to systém takzvaných autovlakov.

AUTOR: ANDREJ HORVÁT
FOTO: SARTRE

Budeme za 
volantom čítať 
noviny?

Poriadok namiesto chaosu: Plynulý pohyb po
diaľnici je hlavnou prednosťou organizovaných
skupín šiestich až ôsmich vozidiel. Riziko neho dy
by kleslo až o 80 percent a spotreba o 20 per-
cent.



Ľudské zlyhanie minulosťou
„Jazda v kolóne zlepší bezpečnosť, využíva nie

priestoru na cestách, zvýši pohodlie vodiča

na dlhých cestách a zníži emisie CO2,“ hovo rí

Tom Robinson, koordinátor projektu SARTRE

z britskej spoločnosti Ricardo UK.

Cestný vlak by mohol úplne odstrániť riziko

ľudského faktora, ktoré je príčinou najme nej

80 percent všetkých dopravných nehôd. Ply -

nulá jazda, ako aj zníženie odporu vzduchu

zasa prispejú k redukcii spotreby paliva až

o pätinu. Aj preto sa ráta, že vedúce vozidlo

bude nákladný automobil vedený profesio -

nálnym vodičom. To utvorí za sebou „veterný

tieň“, v ktorom by sa pohybovali ďalšie vo -

zidlá s nižším odporom.

S novým spôsobom jazdy by sme sa mohli

stretnúť na cestách už o desať rokov. Techno-

lógie udržujúce odstup od vozidiel, rýchlosť

či systém aktívneho riadenia sú už dnes rea li-

tou. Komunikácia medzi vozidlami „car to car“

sa už tiež testuje. Európska únia preto plá -

nuje trojročnú skúšobnú prevádzku na diaľ-

niciach vo Veľkej Británii, v Španielsku a vo

Švédsku. 

Čo je projekt SARTRE
Projekt SARTRE (Safe Road Trains for the En-

vironment) čiastočne financuje Európska

komisia pod hlavičkou 7. rámcového pro-

gramu a vedie ho spoločnosť Ricardo UK.

Zúčastňuje sa na ňom ďalších šesť spo loč -

ností: španielske Idiada a Robotiker-Tecnalia,

Institut für Kraftfahrwesen Aachen (IKA) z Ne-

mecka a švédsky technický výskumný ústav

SP spoločne s Volvo Car a Volvo Technology.

SARTRE pripravuje technológie pre zmenu

osobnej dopravy prostredníctvom bez peč -

ných ekologických cestných vlakov. Oficiál ne

práce sa začali v septembri 2009. 

Úspešný prvý test: Funkčnosť systému sa potvrdila
na testovacom okruhu automobilky Volvo. Sedan
Volvo S60 poslušne nasledoval nákladiak rovnakej
značky.

V moci elektroniky: V cestnom vlaku vozidlo
riadi elektronika. Vy zatiaľ môžete oddychovať,
surfovať po internete alebo čítať.



B
olo to niekedy v deväťdesiatych ro -

koch, keď sa médiami začali šíriť

fámy, ako počítače škodia nielen

očiam, ale aj kultúrnemu vývoju

človeka. Mladí ľudia vraj prestávali čítať, kle-

 sala slovná zásoba i záujem o knihy. Dnes je

všetko inak a tí, ktorí kedysi počítače obviňo-

vali z kultúrnej dehonestácie, asi neveria

vlastným očiam. S trochou zveličenia možno

povedať, že po vynájdení písma a kníhtlače

ide o tretiu revolúciu. Tentoraz hlavnú úlo -

hu zohrávajú e-knihy. 

Nečakaný úspech
Niektorí sociológovia tvrdia, že zažívame re-

 nesanciu čítania. Žijeme v čase, keď sa pred-

 biehame, koľko a akých kníh sme prečítali.

A to neubehli ani štyri roky od chvíle, keď

Amazon, jeden z najväčších distribútorov

kníh na svete, predstavil svoj Kindle, malý

počítač pripomínajúci obrovskú kalkulačku.

Išlo o elektronickú čítačku kníh nazvanú 

e-book či e-reader. 

Dnes revolúcia pokračuje. Stačí uviesť jediné

číslo – 10,8 milióna. Presne toľko elektronic-

kých kníh sa predalo počas minulého roka.

Predaj e-kníh pre čítačku Kindle v polovici

januára prekonal aj predaj klasických tla če -

ných „paperbackov“. Amazon aktuálne pre -

dáva v USA na každých sto klasických kníh

s mäkkou väzbou 115 kníh v elektronickej

forme.

Strojcom revolúcie je práve Kindle. Čítačka

spojila prednosti počítača a vlastnosti knihy,

predovšetkým zmenila displej na elektronic -

ký atrament a papier, ktorým možno listovať.

Obrazovka tak získala podobu tlačenej stra ny.

Bol to práve Kindle, ktorý markantne roz hý -

bal trh s elektronickými knihami.

Koncom roka 2009 sa Kindle, ale aj čítačka

PRS-500 od Sony stali dominantnými číta -

cími zariadeniami. Neskôr k nim pribudol

Nook od najväčšej kamennej predajne kníh

Barnes & Noble a vlani v januári uviedla

spo loč nosť Apple na trh multifunkčné za -

riadenie iPad. Apple sa zároveň dohodol

na distribúcii e-kníh cez svoj AppStore s pia-

 timi zo šiestich najväčších amerických 

Najskôr to boli hlinené tabuľky, potom prišiel papyrus, pergamen a nakoniec dokonalý papier. 
Táto priamka sa však na svojom konci opäť vrátila k tabuľkám. Tentoraz k elektronickým.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHÍV

Renesancia čítania
Hlavný hrdina: Kindle od Amazonu naštartoval trh s elektronickými knihami.
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vydavateľstiev. Podľa odhadov spoločnosti

Sony elektronic ké knihy pochovajú tlač do

piatich rokov. 

Pomocník iPad
Niet pochýb, že fenomén s názvom iPad

elektronickým čítačkám výrazne pomohol.

Po nástupe ďalších multimediálnych tabletov

dokonca veľa odborníkov urobilo kríž nad

elektronickými čítačkami s čiernobielym dis-

 plejom. Tabletom sa darí naozaj dobre, iPad

neohrozene vedie rebríček a patrí mu titul

najpoužívanejší tablet na svete s počtom

14 miliónov predaných kusov v roku 2010

a nič nenasvedčuje, že práve uvedenej

druhej generácii by sa malo vodiť horšie. 

Ale Kindle nestráca dych. Vlani si naďalej

udržal najvyšší, až 41-percentný podiel na

trhu s e-bookmi. Jeho konštrukčné riešenie

a predovšetkým cena ho predurčujú, aby sa

stal štandardnou súčasťou domácnosti ako

napríklad mikrovlnka alebo kávovar. Rozdiel,

ktorý Kindle ponúka, je predovšetkým v spô-

 sobe zobrazovania. Kým tablety pracujú 

s tech nológiou LCD, Kindle a ďalšie prí buz né

čítačky využívajú elektronický papier, ktorý

nemá žiadnu obnovovaciu frekvenciu a pre to

nebliká. Nemá dokonca ani žiadne podsvie -

tenie a nevytvára elektromagnetické pole,

tak že zraku vôbec neškodí. Jeho hlavnou

prednosťou je fakt, že pri zobrazení infor-

mácie odráža svetlo podobne ako obyčajný

papier, a tak ho môžeme čítať aj na priamom

slnku. Ďalším veľkým plusom je minimálna

spotreba elektrickej energie, tú potrebuje iba

na zmenu zobrazovaných údajov, teda pri

otáčaní strany. A takýchto otočení zvládne

vraj desaťtisíc.

To však neznamená, že iPad je horším zaria -

 dením. Je ideálnym nástrojom pre všetkých,

ktorí si často a radi prezerajú online svet.

Ďal šou prednosťou je ľahký prístup k apli ká-

ciám cez AppStore. Vďaka dotykovej obra-

zovke sa pocit technologického pohodlia

ešte zvyšuje. 

Od čítačky k tabletu
Kindle vyniká v tom, na čo je určený. Na číta -

nie elektronických kníh a ďalších dokumen-

 tov. Tlak iPadu však núti výrobcov čítačiek

k väčšej interaktivite. Kindle 3 má v sebe WiFi

a najnovší model aj 3G modul. Slabinou je

však vlastný, zatiaľ iba experimentálny pre-

hliadač, ktorý na zložitejšie prehliadanie

internetu určite vhodný nie je. Ale v núdzo -

vých prípadoch či na čítanie e-mailov poslú ži.

K 3G modulom ponúka Amazon internet za -

darmo, a to až v stovke krajín sveta. Amazon

má uzatvorené zmluvy s lokálnymi operátor-

mi a v súčasnosti funguje pripojenie aj na

Slovensku. 

Práve vo výbave nájdeme pri čítačkách naj -

väčšie rozdiely. Zatiaľ čo niektoré, napríklad

PageOne, slúžia výhradne na čítanie, z iných

sa výrobcovia snažia urobiť praktického po-

 mocníka. Čítačky Prestigio majú kalendár,

Sony slovník a zápisník. Hanlin ponúka čí-

tačku RSS, prístup k e-mailom či možnosť

tvorby pripomienok. Naozaj široké možnosti

ponúka práve Kindle. Má výborný anglický

výkladový slovník a zaujímavú experimen-

tálnu funkciu Text-to-Speech, ktorá predčí-

tava písaný text. Zatiaľ iba anglický. 

Čítačky spája elektronický papier a atrament,

ktorý však do veľkej miery obmedzuje ich

ďalší vývoj. Prvým „klasikom“, ktorý pod

tlakom konkurencie tabletov prešiel na dru-

hú stranu, je Nook. Konkrétne NookColor.

Ostatná verzia čítačiek jedného z naj väč ších

kníhkupectiev v USA má už iba veľký doty -

kový displej. Môžeme tak pozorovať prerod

kedysi kvalitnej čítačky na nemenej kvalitný

tablet. Je však otázne, či nejde o vopred pre-

hratý boj. Ťažko totiž konkurovať niekde,

kde sú už jasní víťazi. 

Slabina výhodou
Pri porovnávaní tabletov a čítačiek platí, že

s tabletom získate mnohoúčelové zariadenie,

ktoré určite naplníte aplikáciami pre zábavu,

multimédiá, produktivitu, čítanie kníh alebo

prehliadanie webu. Elektronické čítačky na-

proti tomu ponúkajú v podstate iba to čítanie.

Paradoxné je, že táto slabina sa stáva záro veň

ich výhodou. Každý, kto si chce kúpiť zaria -

denie na čítanie e-kníh, bude rád, že čítačky

toho až tak veľa nevedia. Veď ak si už nájde me

čas na čítanie literatúry, nechceme pritom

kontrolovať e-maily alebo hrať hry. S čítač ka -

mi nás nič neruší, napriek tomu máme po -

ruke pomôcky ako slovník, zvýrazňovač

zaujímavých citátov či písanie poznámok

k textu. Okrem toho displeje, ktoré posú-

vajú čítanie do luxusnej a pohodlnej roviny.

A o to predsa pri čítaní kníh ide. 

Revolúcia pokračuje: Sľubujú, že do piatich rokov nahradia papierové knihy. Neunavujú oči, sú relatívne
lacné, tenké a ľahko prenosné. Niektoré majú aj WiFi či 3G.



A
j hokej podobne ako ostatné špor  ty

zasiahla technologická revolúcia.

Najväčšia zmena sa dotkla prak-

tic   ky všetkých častí hokejového

výstro  ja. Chrániče sú ľahšie a pevnejšie, kor -

ču le pohodlnejšie a stabilnejšie, prilby spo ľa h-

 livejšie a puky presnejšie. Ale naj  rozsiah lejšej

premeny sa dočkali hokejky. Práve tieto ohnu-

té palice sú v rukách hokejis tu alfou a ome gou

úspechu. S hokejkami však súvisí aj naj väč -

šia kontroverzia ľadového športu. 

Drevo na ústupe
Hokejka je zdanlivo len kus zahnutého dreva.

Ale tak ako futbalová lopta dávno nie je kože -

ná, ani hokejky nie sú drevené. Trendy určuje,

ako inak, kanadsko-americká hokejové liga.

Vlani tu už drevené hokejky nepoužíval ani

jeden hráč. Drevo vytláčajú zmesi materiálov,

ktoré sa osvedčili v leteckom priemysle – epo -

xidová matrica s uhlíkovými, grafitovými,

kevlarovými, titánovými či sklenými vlákna-

mi. Ani tieto materiály však neponúkajú

rovnakú kvalitu. Hokejky zo sklených vláken

sú na stupnici kvality najnižšie. Naopak, 

s karbónovými vláknami kvalita rastie. 

Nie všetci hokejisti boli ochotní kompozit né

materiály akceptovať. Klasické drevo im dovo-

ľovalo získavať pri hre cit pre puk. Kľučky,

vedenie puku a prihrávky boli oveľa pres-

nejšie. Kompozitné hokejky vo svojich začiat-

koch nesedeli v rukách, hokejisti nevedeli

odhadnúť ich pružnosť, puky im odskako-

vali. Trh má však svoje pravidlá a náročnú

výrobu drevených hokejok odsunuli sami

výrobcovia.

Jednoznačnou výhodou nových hokejok sa

stala ich hmotnosť a rýchlosť streľby. Puky

dnes lietajú ako nikdy. Hokejka sa pri dotyku

s ľadom ohne, nahromadí sa v nej energia,

ktorá sa pri výstrele puku uvoľní a dodá mu

razanciu a rýchlosť. Odpruženie „palice“ je

v porovnaní s drevenou hokejkou oveľa efek-

 tívnejšie. Ďalšou výhodou je výdrž. Profesio -

nál zlomil počas jednej sezóny v priemere

desať drevených hokejok, kompozitné naj -

viac tri. 

Revolučné riešenia
Producenti sa momentálne sústreďujú na

vývoj čo najpresnejších hokejok, s ktorými

Už onedlho sa pozornosť fanúšikov sústredí na jeden z najväčších
športových sviatkov planéty – Slovensko organizuje majstrovstvá
sveta v ľadovom hokeji. Najlepšie tímy k nám prídu ukázať, čo
všetko dokážu s hokejkami a gumenými pukmi.

Hokejková revolúcia
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budú strely skutočne nechytateľné. Pokrok

napreduje priam kozmickým tempom. 

S revolučným riešením prišla spoločnosť

Reebok. Konštrukčné riešenie jej hokejky

8.0.8 O-Tech Stick umožňuje generovať oveľa

viacej sily, ako to dokáže akákoľvek iná kom-

pozitná hokejka na trhu. Rad ôsmich „dier“

v palici, takzvaných „8 Power Ports“, zvyšuje

rýchlosť hokejky a strely, pričom rukoväť

ostáva maximálne stabilizovaná. Výsledkom

je absolútny prenos energie z hokejky na puk,

a teda aj tvrdšia, razantnejšia a presnejšia

strela. Každý z „Power Ports“ je utvorený dvo-

ma rovnakými oblúkmi, čo výrazne redu ku je

rotáciu palice hokejky pri údere, takže ho -

kejista necíti žiadne brnenie, časté pri kom-

pozitných hokejkách. Otvory znižujú odpor

vzduchu pri streľbe až o tretinu. 

Podobné, nemenej odvážne riešenie ponúka

švédsky výrobca hokejových potrieb Salming.

Na trh uviedol hokejku Salming M11 KZN 

s technológiou Salming KickZone, inšpi ro va -

nú florbalovými hokejkami. Špeciálne zúžené

oblúkové prehnutie shaftu výrazne zvyšuje

razanciu strely a zároveň maximálne zni žu je

najnižší bod ohybu. Prehnutá časť „palice“

hokejku zmäkčuje a pôsobí ako luk. Hokej ka

je pružnejšia, pritom veľmi pevná a pri do -

končení strely väčšie odpruženie dodá strele

rýchlosť. Salming a Reebok sú však len dvaja

z mnohých výrobcov, ktorí na trh hokejok

prišli s doteraz neodskúšanými kon štrukč ný -

mi riešeniami. Vlastné technológie a kon -

štrukcie má každý výrobca. A netýka sa to

iba hokejok. 

Výstroj budúcnosti
Keďže v hokeji sa ešte vždy tolerujú údery do

hlavy, prilba musí byť naozaj spoľahlivá. Väč -

šinou sa vyrábajú z tvrdého plastu a mäkkej

peny. Hoci táto ochrana dokáže tlmiť aj veľmi

silné nárazy, jej účinnosť klesá počtom ďal ších

úderov. Firma Cascade Sport preto začala

pracovať na projekte s príznačným názvom

Messier Project, ktorého výsledkom bola pril -

ba M11 s revolučnou technológiou Seven. Ide

o nový systém tlmenia úderov založený na

efektívnejšom prenose energie z priamych

zásahov. Nový materiál vložky efektívnejšie

odvádza energiu z nárazov a za niekoľko se-

kúnd sa dostáva znovu do stavu, keď môže

prijať nový úder. Testy potvrdili, že Seven

Technology má oveľa lepšiu účinnosť ako

expandovaný polypropylén používaný na

výrobu klasických prílb. Pri druhom zásahu

o 107 percent a pri treťom dokonca o 130 per-

cent. 

Exotickou novinkou medzi mantinelmi sú zasa

korčule na batérie Kanaďana Toryho Webera.

Integroval do nich batériu a výhrevné teleso

ohrievajúce nože. Nejde o komfort nôh, ale

o výkon hokejistov. Nože sa zohrejú na teplo -

tu okolo päť stupňov a hráčom umožňujú

ove ľa rýchlejšie akcelerovať. Okrem toho tech-

nológia zlepšuje kĺzavosť a redukuje vibrácie

pri náročných manévroch. Hráči tak korču ľu-

jú s väčšou istotou a s nižším výdajom ener-

gie. Kanadsko-americká liga je k tomuto

„vynálezu“ zatiaľ skeptická a použitie korčúľ

doteraz nedovolila. To však neznamená, že

sa nesmú používať v iných ligách. 

Je otázne, dokedy budú strážcovia tradícií nos-

talgicky odolávať novým trendom. Ako sa uká-

zalo pri hokejkách, dlho nevydržia. A bude

to víťazstvo, minimálne pre oko diváka. 

Hokej budúcnosti: Prilba tlmiaca údery, hokejka s vlastnosťami luku, vyhrievané
korčule... Ani revolučné technológie však nenahradia krásu gólov v súperovej
bráne. 



O
d nástupu umelých materiálov sa

naša domácnosť neustále premie-

ňa. Po expanzii rozličných nových

hmôt prišla revolúcia v techno ló-

gii spracovania textilných vláken, neskôr

nastúpili inteligentné prístroje. 

Rovnakú revolúciu ako vo vývoji vláken zna-

 menala v sedemdesiatych rokoch elastická

lycra, priniesol do interiéru vynález corianu.

A hoci dnes už máme celý rad materiálov 

s tak mer identickými vlastnosťami, napríklad

hi-macs či montelli, corianu už prvenstvo

nikto nevezme.

Pýtajte sa, čo nevie
Bude to jednoduchšie, pretože corian od fir my

DuPont vie v podstate všetko. Ide o homo gén -

ny a masívny materiál vyrobený z prírodných

materiálov (okolo 75 percent) a polymetyl-

metakrylátu. Corian je trvanlivý, dlhodobo

stály a tvrdý. Môžete ho za studena rezať, brú-

siť, frézovať, lepiť, kombinovať so sklom,

dre vom či kovmi. Pri teplotách okolo 160

stup ňov Celzia sa dá ľahko ohýbať a tva ro vať,

okrem toho je stopercentne opraviteľný.
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Architekti a dizajnéri dokážu šokovať futuristickými 
interiérmi, ktoré sú viditeľné už na prvý pohľad. 

Tie ozajstné premeny sa však odohrávajú potichu
a skryto. A navyše je dnes trendom „klamať telom“.

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHÍV AUTORKY

V obkľúčení 
budúcnosti

Materiál corian: Pracovné dosky možno tvarovať 
v jednom monolitickom kuse vrátane drezu, takže
bezškárovosť je veľkou prednosťou tohto materiálu.
Potvrdzujú to aj kuchyne Rossana.



Jeho hlav nou zložkou je alumínium trihydrát

– v pod state hydroxid hlinitý, ktorý je bež-

nou prí sa dou zubných pást. 

Recyklácia sa podľa výrobcu začína už pri

spracovaní – to, čo odpadne, sa vracia späť

do výroby, takže využitie je takmer stoper-

centné. Samozrejme, pri rezaní a ďalších

úpravách vznikajú jemné piliny a prach, ten to

odpad však môžu dielne s osvedčením spa -

ľovať.

Plastová alchýmia
Corian sa najprv uplatnil v zdravotníctve,

sanita tvarovaná bez škár zaručovala absen-

 ciu štrbín, v ktorých sa držala špina a bakté -

rie, teda dokonalú čistotu. Potom ho objavili

pre interiér, najmä pre kuchyne a kúpeľne,

neskôr aj pre obytné priestory. História toh -

to materiálu siaha až do šesťdesiatych rokov

minulého storočia, do Československa sa

začal dovážať v roku 1991. 

Výroba zmesi pripomína alchymistické la-

bo ratóriá. Živica v úlohe spojiva a prášok 

– pl ni vo so zmesou – vytvoria polotovar pri-

 po mínajúci špagety, znovu sa rozomelie, po

pridaní ďalších zložiek opäť lisuje do „špa -

giet“, a tak stále dokola, až je finálny po mer

približne tretina spojiva k dvom tretinám

plniva. Potom sa vylisujú dosky, pri ktorých

predchádzajúci proces zaručuje homogén-

nosť materiálu a deklarované vlastnosti.

Sa mozrejmosťou je široká farebná škála,

jedi ným mínusom dosť vysoká obstarávacia

cena. Z hľadiska výdrže však ide skôr o vý -

hodnú investíciu, ktorá vám vydrží celý život.

Corian sa predstaví aj v tomto roku na jar 

v Miláne na výstave TRON designs Corian,

inšpirovanej filmom TRON: Legacy z dielní

štúdia Walta Disneyho. 

Nástupcovia a kompozity
Prestížne značky sa, samozrejme, snažia dr -

žať krok a vyvinuli vlastné materiály. Na prí -

klad pri hi-macs (LG) sú prírodné ma teriá ly

takisto zastúpené zhruba 70 percentami a zvy-

šok tvorí polymetylmetakrylát a farbivá. Vlast-

nosti sú v podstate rovnaké. Značka Villeroy

& Boch má quaryl, Španieli sú právom hrdí

na silestone (nová technológia s prírodným

kameňom). 

Ďalšia španielska značka Cosentino predsta-

vila vlani na milánskom veľtrhu nábytku pro-

dukt eco, ktorý pre ňu vyvinuli dvaja bratia,

brazílski dizajnéri Humberto a Fernando

Cam panovci. Eco obsahuje 75 percent recyk-

lo vaných ma teriálov vrátane skla, porcelánu

či zrkadiel, 25 percent tvorí prírodný ka meň

a živica. Výsledkom je materiál v desiatich

farbách rôzneho vzhľadu a textúr. Dokáže sa

tváriť ako kožený povrch alebo mať vysoký

lesk, ale predovšetkým rešpektuje udr ža teľ  ný

vývoj a životné prostredie. 

K slovu sa dnes hlasno hlásia kompozity, vlák-

no obklopené polymérovou štruktú rou. Ma-

 te riá ly novej generácie môžu pripomínať

čo koľ vek a niekedy nepomôže ani si siahnuť,

aby ste rozpoznali pravosť. „Kovový“ stôl pred-

 stavený v Miláne dvoma dizajnérmi Te rencom

Woodgatom a Johnon Barnardom, ktorí vý -

borne ovládajú reč moderných materiálov, je

vďaka kompozitom z vrstvených uhlíkových

vláken neuveriteľne pevný. Aj pracovné plo -

chy v kuchyni môžu vyzerať ako materiál,

ktorý je vám blízky – trebárs drevo alebo ka -

meň, ale skutočnosť je iná. Nová. 

Stôl pre formulu 1: Terence Woodgate a John Barnard vytvorili elegantný objekt dlhý štyri metre, hrúbka dosky
je však len dva milimetre, teda paťkrát tenšia ako pri zvyčajnom stole. Napriek tomu má tento elegantný výrobok
neuveriteľnú pevnosť, čo dokázali vystavovatelia, keď naň položili pretekárske vozidlo. Stôl z vrstvených kompozit-
 ných uhlíkových vlákien tak možno použiť na jedenie či písanie, ale aj na prezentáciu formuly 1.

Vaňa Aveo Vasca: Materiál qauryl v podaní španielskej
značky Villeroy & Boch.



Srdcom počítač
Motorola Atrix 4G vyzerá ako obyčajný smartfón s operačným systémom Google Android a veľkým dotykovým
displejom. Poviete si, takých je veľa. Ak však uvidíte príslušenstvo, ktoré k tomuto telefónu patrí, vaše techno-
 logické srdce určite zaplesá. Motorola Atrix 4G je prvý mobilný telefón vybavený dvojjadrovým procesorom
Tegra 2. Doplnený jednogigabajtovou RAM pamäťou a 16-gigabajtovým harddiskom s možnosťou rozšírenia
pomocou SD karty na 48 gigabajtov. Poteší aj rozlíšenie displeja 540 x 960 pixlov. To hlavné však prichádza 
v podobe dokovacej stanice, ktorej súčasťou je LCD displej s uhlopriečkou 11,6 palca s rozlíšením 1 366 x 768
pixlov, batériou, touchpadom a podporou ovládania dvoma prstami. Nechýba ani plnohodnotná klávesnica.
A ak toto inak „mŕtve“ príslušenstvo spojíte s telefónom, ten okamžite ožije a zmení sa na takmer plnohodnotný
notebook so šesťhodinovou výdržou batérie, troma USB konektormi a HDMI výstupom. 

Hviezdny vyhľadávač
Hoci nejde o žiadnu revolučnú novinku, jej prínos je neprehliadnuteľný. Či už chcete zapôsobiť znalosťami

vesmíru na svoju polovičku, alebo sa túžite len tak pozerať na tajuplné univerzum, s novinkou od spoločnosti
Celestron to bude odteraz oveľa jednoduchšie. S hvezdárskym teleskopom SkyProdigy 130 totiž nebudete
musieť beznádejne blúdiť po nočnej oblohe a hľadať vesmírne objekty. Jeho najväčšou výhodou je systém
ovládania. Stačí, ak si dopredu, napríklad na internete alebo v knižnici, vyhľadáte objekty a ich súradnice,
ktoré chcete pozorovať. Súradnice jednoducho zapíšte do ovládača a teleskop pomocou dvoch motorčekov
nastaví presnú pozíciu. Ak sa vám však vyhľadávať vesmírne objekty nechce, v databáze ďalekohľadu

je uložených štyritisíc „vesmírnych zázrakov“, ktoré čakajú len na vaše znovuobjavenie. Teleskop má
130-milimetrový objektív a päťpalcové zrkadlo, ktorým pohodlne dovidíte napríklad na prstence Saturna.

Batéria v teleskope vydrží podľa výrobcu až tridsať hodín, takže o zábavu máte postarané nielen na
jednu noc.

Bezprúdová nabíjačka
Digitálne hračky sú neustále menšie, užitočnejšie a mobilnejšie. Ale každá zábava s nimi
skončí posledným percentom energie v batérii. Akým smerom by sa mohla budúcnosť
uberať, ukazuje americký výrobca Etón a jeho multifunkčné čudo Etón Scorpion.
Digitálne zariadenie, ktoré si môžete vziať kamkoľvek bez strachu, že mu dôjde
„šťava“. Má totiž integrovaný solárny panel, a aby toho nebolo málo, energiu
môžete dobiť aj pomocou dynama. V zariadení je zabudované rádio s digi-
tálny tunerom a svietidlo. Výhodnou je USB konektor pre nabíjanie mobil-
ných telefónov. Na plné nabitie cez solárny panel vydrží rádio hrať celý
deň. Ešte lepšie to funguje s dynamom. Dobíja sa kľukou a stačí približne
päťsto otočení, čo, mimochodom, nezaberie viac ako minútu a pol, aby ste
rádio počúvali okolo desiatich hodín. Podobne to funguje aj so svietidlom.
Na nabíjanie telefónu budete potrebovať tých otočení, samozrejme, viac.
Ale výrobca uvádza, že desať minút točenia kľukou vám zaručí energiu
na jeden plnohodnotný hovor. 
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Trúby do uší
Počúvať kvalitný džez je najlepšie naživo. Ale celkom dobré to môže
byť aj cez kvalitnú aparatúru. Na tomto fakte stavia v našich končinách
takmer neznámy výrobca Monster, ktorý hudobným fajnšmekrom pripravil
darček v podobe najmenších slúchadiel na svete. Ich malosť je však len fyzická.
Zvuk, ktorý slúchadlá ponúkajú, je rovnako hutný ako tóny z trúbky Milesa
Davisa. Práve po ňom sú „štuple“ pomenované. Monster Miles Davis Trumpet
majú tvar trúbky a ponúkajú kvalitný a čistý zvuk. Nový materiál „špuntov“
SuperTip dokonale izoluje aj bez aktívneho potláčania hluku. Na výrobu
jednotlivých komponentov použili najkvalitnejší materiál. Spomeňme na
ilustráciu 3,5-milimetrový pozlátený audio konektor. Kábel je plochý a nie
okrúhly, aby sa predišlo nepríjemnému zauzľovania. Na kábli sú ovládacie
prvky pre základné možnosti ako „stop“, „play“ či ovládanie hlasitosti. Slúchadlá
môžete navyše využiť aj ako handsfree vďaka zabudovanému mikrofónu. A bonu-
 som na záver je aj pribalený legendárny album M. Davisa Sketches of Spain.

Počítačová atmosféra
Ak by ktokoľvek vyhlásil súťaž o najnezvyčajnejšie príslušenstvo
k počítaču, určite by sa na popredných priečkach ocitlo zariadenie
s názvom Pranarom Yao. A hoci je Yao neobvyklá vec, je naozaj
užitočná. Ide totiž o malý, nenápadný ultrasonický difuzér, ktorý
stačí pripojiť k počítaču cez USB konektor. Difuzér pracuje na prin cípe
ultrasonického vlnenia. Vytvára tak ionizovanú studenú „hmlu“, ktorú
môžete pomocou éterických olejov doplniť aj o príjemnú vôňu. Tento
zvlhčovač vzduchu 21. storočia prečistí a zvlhčí vzduch v okolí vášho
pracovného miesta. Atmosféra pohody je ešte znásobená modrými LED
diódami. A ak sa vám stane, že počas práce na počítači niekedy zaspíte,
nemusíte sa ničoho obávať, pretože Yao sa po desiatich minútach automa-
ticky vypne.

Comp-ferenčný stolík
Nie každý bytový doplnok musí plniť svoj pôvodný účel. Napríklad
ak ešte stále spomínate s nostalgiou na časy, ktoré ste strávili pred
počítačovým monitorom s joystickom v ruke. Určite máte dnes iné

povinnosti a času nie je nikdy dosť, to však neznamená, že by ste nemali
investovať napríklad do konferenčného stolíka. Najmä ak je okrem svojej

prapôvodnej funkcie určený práve nostalgickým hráčom. Pod hliníkovým rámom
je 19-palcový LCD displej a zabudovaný herný automat so šesťdesiatimi pred-

 inštalovanými klasickými hrami. Nechýba legendárny PacMan alebo Space
Invaders. Ale ak by vám to nestačilo, môžete si do tohto priestoru nainštalovať

PC s Windowsom 7 a harddiskom s kapacitou päťsto gigabajtov a výkonnou
operačnou pamäťou. Pri práci na ňom sa môžete ešte aj pokojne naraňaj  ko-

 vať. Povrchovú úpravu si môžete objednať podľa vlastných preferencií.



Môžu byť aj staré budovy rovnako 
energeticky efektívne ako tie nové?

www.siemens.sk/verejnebudovy

Modernizáciou budov k úspore nákladov: 
naše inovatívne riešenia v oblasti energetickej hospodárnosti 
pomáhajú znižovať emisie a zároveň minimalizovať náklady.

Spoločnosť Siemens a jej slovenskí partneri pre riadenie technológií budov ponúkajú komplexné portfólio riešení a služieb, 
spájajúcich šetrenie energiou a modernizáciu budov. Od inteligentných technológií až po finančné riešenia, u našich 
zákazníkov znižujeme produkciu CO2 a pritom podstatne znižujeme náklady.
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