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VISIONS

Vážení čitatelia, milí priatelia,
keď zhruba pred šiestimi tisícročiami v Me-

zo potámii vynašli koleso, išlo o objav, ktorý

mal pre ľudskú civilizáciu nedozerný význam.

Zmenil svet. Sumerským vojskám umožnil

porážať oveľa početnejších nepriateľov. Ale

koleso ako jednoduchý nástroj odštartovalo

postupný rozvoj technológií. Stroje sú dnes

prítomné všade okolo nás a otvárajú nám di-

men zie, do ktorých by človek ako biologická

forma života nikdy neprenikol. Priviezli nás na

Mesiac, na dná oceánov, lietame s nimi nie koľ-

 ko násobne rýchlejšie ako zvuk. Sú presnej šie,

precíznejšie a prekonávajú nás aj v oblas tiach,

ktoré ešte nedávno boli doménou ľudí ako sa-

mostatne mysliacich bytostí. Jediné, čo im chý -

ba, je vlastná inteligencia. Zatiaľ. Či už sa nám

to páči alebo nepáči, ľudstvo sa ocitlo na pra hu

novej paradigmy, keď sa snaží naučiť stroje učiť

sa. Táto schopnosť ich mení na systémy, ktoré

sa budú samostatne vyvíjať. Na rozdiel od ľud-

ského mozgu, ktorý nedokáže z exponenciál ne

narastajúceho množstva znalostí vyťažiť uži-

točný obsah, stroje z nich prosperujú. V každom

prípade, keď už sa raz stroje naučia učiť, čím

viac údajov im poskytneme, tým presnejšie

výsledky nám vrátia. A možno sa raz naučia aj

samostatne myslieť. Učenie je totiž bránou k in-

 teligencii.

Jozef Magic

riaditeľ priemyselných divízií 

IA, DT, SC a BU MT Siemens s.r.o.
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Vrtule rozkrúca morská voda
V úžine Strangfordského jazera v Severnom Írsku vzniká najväčšia prílivová elektráreň. Pred
troma rokmi ju začala budovať britská firma Marine Current Turbines, ktorá je priekopníčkou
technológie prílivových turbín s rotormi umiestnenými pod hladinu. Turbína SeaGen je
štvornásobne silnejšia ako podobné zariadenia kdekoľvek inde na svete. Má hmotnosť tristo
ton a vďaka patentovanej technológii otáča listy rotora o 180 stupňov, takže pracujú za prílivu
i odlivu. Denne tak vygeneruje 1,2 megawattu elektrickej energie. Strangford Lough je
ideálnym miestom na uplatnenie tejto technológie, pretože morská voda prúdi do zálivu cez
úzke hrdlo úžiny. Už v roku 787 využívali tento efekt v prvom známom prílivovom mlyne
na svete. Na budovaní SeaGen parku sa podieľa aj britská pobočka spoločnosti Siemens. 



Vzácne, drahé a kdekoľvek okolo nás
Z Číny pochádza až 97 percent produkcie kovov vzácnych zemín, ktoré sú dôležité najmä pre

výrobu silných permanentných magnetov. Znížiť toto vysoké percento sa snaží celý svet. Spo -

ločnosť Siemens navrhuje hneď niekoľko riešení. Jedno z nich ráta s tým, že dysprózium sa

nebude primiešavať do celého objemu magnetu, ale nanesie sa len tenká vrstva na jeho povrch.

Tá sa následným zahriatím rozptýli po kryštalickej štruktúre magnetu aj do jeho vnútra.

Ďalšou možnosťou je nahradenie magnetov zo vzácnych kovov zmesou železa a ko baltu, 

v ktorej budú nanometrické magnety zoradené do matíc. Či nové typy magnetov uspejú,

ukáže čas. Ich výskum je totiž len v začiatkoch.

Namiesto krištáľovej gule neurónová sieť
Keďže dodávka elektriny z veterných elektrární závisí od počasia, je

dosť nevyspytateľná a rozkolísaná. Napäťové špičky vznikajúce pri sil-

nom vetre či útlmy pri bezvetrí môžu v rozvodnej sieti spôsobiť značné

problémy. Krízovým si tuáciám zamedzí softvér na základe neuró no -

vých sietí, ktorý dokáže dodávku energie predpovedať na tri dny do-

 predu. Robí tak na základe sledovania teploty, rýchlosti vetra a vlhkosti

vzduchu. Dôležitosť tých to parametrov navyše na základe učenia upra vu -

je ča som sám tak, aby sa predpovede čo najviac približovali skutočnosti.

O strojoch schopných učenia čítajte viac v Téme čísla na s. 14 až 19 

Architektúra pre autá budúcnosti
Vývojári spoločnosti Siemens pripravujú informačné a komuni -

kačné technológie (ICT) pre budúce elektromobily. Vodič bude

mať všetky asistenčné a bezpečnostné prvky, ako aj informačné

či zábavné funkcie integrované priamo do riadiacich jednotiek.

Odbúra sa tým súčasná zložitá architektúra ICT a podstatne

vzrastie jej výkon. Výhody centralizovanej architektúry v súčas-

nosti testujú na dvoch prototypoch elektromobilov. Projekt 

po trvá tri roky a na jeho financovaní sa podieľa aj nemecká

vláda.
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Čistá voda rýchlo a lacno
Efektívne riešenie, ako odstrániť problém so znečistenou vodou, po núka

systém SkyHydrant. Ide o meter a pol vysoký prístroj s hmotnos ťou

len dvanásť kilogramov, ktorý na čistenie vody využíva špeciálny filter

zložený z desiatich tisícov rúrok s priemerom jeden milimeter a dĺžkou

jeden meter. Ich steny pokrýva pórovitá membrána, ktorá neprepustí

prakticky nič okrem vody a odstráni tak pevné častice, baktérie a prvo ky.

Odfiltruje aj vírusy, ktoré by boli schopné prejsť pórmi, ale bývajú

zachytené na väčšom organizme a ten filter zachytí. Bez akých koľ -

vek chemikálií tak možno vyčistiť až desaťtisíc litrov vody denne.

Loď na prieskum asteroidov 
NASA pri pra vu je technológie pre uskutočnenie vízie prezidenta

Baracka Obamu navštíviť v budúcom desať ročí blízko letiaci asteroid.

Posádka so sebou povezie so sebou aj špeciálnu loď, zatiaľ pra covne

nazvanú Univerzálny modul pre prácu na vesmírnych telesách

(MMSEV). Keďže na asteroide sa očakáva len minimálna gravi tá cia,

pri skúmaní povrchu bude „vý sadková“ loď nevyhnutná. Dvojica

astronautov v nej zaparkuje pri povrchu, odoberú materiál, na

vhodných miestach pripevnia sondy. Bohato presklená kabína

poskytne výborný výhľad a skvelé pracovné podmienky: kreslá

možno rozložiť na lôžka, počíta sa s toaletou, ktorá by sa v prípade

potreby mohla premeniť na sprchu. Trojtonová loď s dĺžkou 4,5

met ra bude mať dvojitý plášť, pričom obe vrstvy bude od deľovať

2,5 centimetra hrubá vrstva ľadu, chrániaca pred radiáciou i pre-

hriatím. Jemný pohyb v blíz kosti telesa zabezpečí sústava ma névro-

vacích motorov a bude možné pridať aj podvozkové kolesá pre

pristátie na povrchu. V Johnso novom kozmickom stredisku v Hous-

tone mo dul absolvoval v uplynulých týždňoch testy funkčnosti

a obýva teľnosti.

Organické svetlo
Získať zdroj kvalitného svetla s nízkou spotrebou energie je jediným

z cieľov výskumníkov spoločnosti Osram. Výsledkom ich úsilia je

zatiaľ najúspornejší ohybný OLED panel (Organic Light-Emitting

Diode). Vďaka svojej geometrii ponúka nepreberné množstvo použití.

Hrúbka len niekoľko milimetrov a ohybnosť umožňuje panel inšta-

lovať prakticky na akýkoľvek povrch. Najmä v interiérovom dizajne

sa tak otvárajú obzory obmedzené len fantáziou architekta. Špecia li tou

sú panely s OLED vrstvou nanesenou na priehľadný podklad. Tie

môžu cez deň slúžiť ako bežné okná, v noci ako zdroj svetla.
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Supermarket vyrába elektrinu
Prvým energeticky úplne sebestačným obchodným domom v Ra kús-

ku je supermarket Spar v Grazi. Správa sa ekologicky vo všetkých

detailoch už len tým, že sa v ňom dajú kúpiť iba biopotraviny. Zák-

ladom stavby je precízne izolovaný vonkajší obal budovy, aby sa

mi ni malizovali tepelné straty. Izolácia je pokrytá drevom a fasádou

z po zinkovaného oceľového plechu. Využíva energeticky úsporné

LED osvetlenie s automatickým systémom riadenia. O vetranie sa

stará vzduchotechnika s rekuperáciou tepla. Na streche sú systémy na

zber dažďovej vody. Na parkovisku sa potom nachádza fotovoltická

elektráreň, ktorej bude čoskoro pomáhať aj malá vodná turbína v pri-

ľahlom potoku. Vďaka tomu supermarket vyrobí viac elektriny, ako

spotrebuje. Zvyšok putuje do verejnej siete. Špičkové ekologické para-

metre budova dosahuje aj z hľadiska materiálovej skladby. Projektan ti

použili netoxické materiály bez rozpúšťadiel, ktoré možno ľahko

recyklovať.

Automobil na cestu aj do vody
Pokusy o skonštruovanie skutočne použiteľného obojživelného auto-

 mobilu trvajú už niekoľko desaťročí. Najprv to boli vojenské vozidlá

Schwimmwagen, Ford GPA, Su-Ki či LuAZ-967M, ktorým v šesťdesia-

tych rokoch minulého storočia začal konkurovať aj jediný civilný,

sériovo vyrábaný obojživelník Amphicar od firmy Quandt Group.

Potom nesledovala dlhá pauza. Teraz prichádza na trh s novým mo-

delom spoločnosť Gibbs Technologies. Kým vo všetkých predchá dza-

júcich prípadoch bolo na prvý pohľad zrejmé, že ide viac-menej o člny

na kolesách, kabriolet Aquada predstavuje celkom odlišný koncept.

Aby kolesá nekládli pri plavbe odpor vode, sklápajú sa hore. Z Aquady

sa tak stáva vodný klzák s dobrými hydrodynamickými vlastnosťami.

Ďalším inovatívnym prvkom je vodný pohon. Namiesto klasickej lod-

nej skrutky využíva vodnú dýzu, ktorá vozidlo pri plavbe poháňa 

s vyššou efektivitou. Na ceste dokáže vyvinúť rýchlosť 160 kilometrov

a na vode takmer 50 kilometrov za hodinu. Gibbs na podobnom prin -

cípe zostrojil aj vojenskú verziu svojho obojživelníka, päťmiestnu

terénnu štvorkolku a vodný skúter v jednom – Quadski.

Siemens medzi najlepšími 
inovátormi Nemecka
Spoločnosť Siemens získala za turbínu pre paroplynové elektrárne

nemeckú národnú cenu za inovácie, ktorú udeľuje porýnsky Hos po -

dársky klub. Turbína SGT5-8000h dosahuje účinnosť vyše 60 percent

a ponúka ekologicky najšetrnejšie využitie fosílnych palív. Siemens

ju vyvinul v spolupráci s výskumnými ústavmi a univerzitami v Ne-

mecku a USA. Na projekte pracovalo 750 ľudí a počas desiatich rokov

dosiahli investície okolo pol miliardy eur. Prvý raz turbínu spustili

v lete mi nulého roka v elektrárni E.ON v Irschingu. Pod dohľadom

inšpekč nej agentúry TÜV Süd dosiahla svetový rekord v účinnosti

60,75 per centa a výkon 578 megawattov.



Najľahšie metro na svete
Nové Inspiro spoločnosti Siemens je jednou z najľahších súprav pre

podzemnú železnicu na svete. Vďaka rozsiahlemu použitiu hliníka má

zostava šiestich vozňov o šesť ton (tri percentá) menšiu hmotnosť ako

vozidlá od iných výrobcov. Súčasne prepraví viac cestujúcich s nižšou

spotrebou energie. Po zhruba štyridsiatich rokoch životnosti možno

súpravy takmer kompletne recyklovať. Ďalšou prednosťou je variabilita

– vlaky možno poskladať z troch až ôsmich vozňov, vybaviť rôznym

pohonom a rozmery upraviť podľa existujúcej infraštruktúry, ako sú

tunely či podzemné stanice. Ako prvé si nové súpravy Inspiro objednalo

metro vo Varšave, kde sa objavia na jeseň tohto roka.

Hracie konzoly 
na operačných sálach
V budúcnosti si lekár bude môcť pohybom ruky aj počas operácie pre -

chádzať röntgenové snímky pacienta. Dnes ovláda monitory dotykom,

čo operácie komplikuje, pretože členovia tímu nesmú prísť do styku

s inými ako sterilnými chirurgickými nástrojmi. Experti spoločnosti

Siemens skúšajú technológiu hernej konzoly XBox Kinetic od Micro -

softu, ktorá umožní pohybom rúk či paží meniť obrázky na monitoroch,

približovať detaily a otáčať trojrozmerné snímky. Prototyp technológie

čaká na skúšky a potom ho otestujú v nemocniciach, zatiaľ bez pa-

cien tov.

Krvné testy nahradia 
biopsiu pečene
Fibróza vzniká ako dôsledok požívania

alkoholu, vírusovej hepatitídy či nezdra -

vého stravovania a je vážnou príčinu cho -

robnosti a úmrtnosti. Spoločnosť Siemens

uviedla na trh prvý rýchly krvný test biomar -

ke rov na diagnostikovanie tohto chronické-

ho ochorenia. Test trvá približne hodinu 

a vystačí s jedinou vzorkou krvi. Ide o pod-

 statne menej inva zív ne vyšetrenie ako do -

terajšia biopsia založená na odbere vzoriek

pečene. Keďže fibróza nie je v pečeni rov -

nomerne rozmiestnená a odoberá sa len

malé množstvo biologického materiálu, nie

je biopsia úplne spo ľahlivá. Navyše na vý -

sledky sa zvyčajne čaká až týždeň. Nový test

vy vi nu la divízia Siemens Healthcare v spo-

lupráci s londýnskou University College a je

pripravený na rutinné používanie pro stred-

níctvom testerov ADVIA Centaur Immu no -

assay System.
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Vráťme sa konečne 
k zdravému rozumu
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Často má pocit, že sme sa pre-
stali riadiť zdravým úsudkom.
Nahrádzame ho princípmi, kto  ré
sme si sami vymysleli a zdanlivo
nám lepšie vyhovujú. Takéto
zákony a predpisy riadili spo -
loč nosť i svet firiem, až kým
nás nezaviedli do hlbokej krízy.
„Je načase vrátiť sa k zdravému
rozumu,“ vyzýva zdravý skeptik
Vladimír Slezák, generálny riadi-
teľ Siemens, s.r.o., a zástupca
koncernu Siemens na Slovensku.



Ako generálny riaditeľ Siemensu ste

zrejme fanúšik všetkých nových techno -

 lógií.

Určite, ale mám rád len zmysluplné techno-

lógie. Nie veci, ktoré sú síce pekné, ale sú bez

pridanej hodnoty, slúžia len na zábavu. 

Teraz je však trh zaplavený hi-tech

hrač kami. Mapy nahradila navigácia, hu-

dob né nástroje počítače, z iPhonu zaznie

hrkál ka, keď dieťa v postieľke zaplače. 

Lenže stačí jedna veľká slnečná erupcia a zo -

staneme bez nich. Dnešné vyšperkované autá

s hromadou mikroprocesorov prestanú fun-

govať. Ja ani nové auto nemám. To naj nov šie

súkromné – Nissan Patrol – má vyše desať

rokov. Mám rád offroady, a tak som mu tro -

chu vylepšil jazdné vlastnosti v teréne. Sku-

 točné autá do terénu sú nákladné autá, preto

som si zrekonštruoval Tatru 805 z roku 1952

a teraz renovujem Mercedes Unimog z ro -

ku 1975. 

Takže uprednostňujete klasickú tech-

niku?

Mám ju rád od detstva. Otec je technik, takže

som s ňou vyrastal. Najprv som sa venoval

elektrotechnike, ale postupom času som sa

preorientoval na strojárstvo. A odtiaľ nie je

k automobilom ďaleko. 

To bolo v polovici sedemdesiatych ro -

kov. Naplnili sa predstavy, ktoré ste vtedy

mali o technickom pokroku v 21. storočí?

Nie, fantázie boli oveľa väčšie. V rozvoji tech-

 niky sme mohli byť niekde úplne ide. Ovládla

nás však kultúra optimalizácie, všetko sa sí -

ce postupne zlepšuje, je to rýchlejšie, ten šie

a lesklejšie, ale ide v podstate len o deri vá ty,

nie o nové, revolučné riešenia. Nepracuje me

s dlhodobými víziami. Ak diskutujeme o stra-

tégiách, skončíme pri číslach, ktoré chceme

dosiahnuť o rok či dva. Pre mňa je stratégia

čosi iné – debata o tom, kam sa chcem dostať

o desať rokov, v ktorej oblasti chcem domi-

novať. 

Ako sa to stalo? To odrazu prišiel prie -

mysel o inovatívnych ľudí, ktorí sú schop -

ní vymyslieť revolučné riešenia?

Nemyslím si, že je to nešikovnosťou ľudí. Skôr

biznisovým zameraním tohto sveta. Ne kla -

dieme dôraz na to, kam sa môžeme dostať,

ale hneď si položíme otázky: čo to bude stáť,

aké budú náklady, aký výnos a zisk. Takto

nemôže pokrok napredovať. Možno sa dneš-

ná podoba kapitalizmu naozaj prežila – aj

preto, že na prvú priečku svojich priorít kla -

die zisk alebo uspokojenie akcionárov. Chá -

pem, že akcionár chce čo najvyšší zisk, ale

potom všetko ostatné ide na vedľajšiu koľaj.

To sa prejavilo v bankovom sektore, kde pod

tlakom vymýšľali nereálne produkty a dnes

vidíme, kam nás to priviedlo. 

Banky môžu pracovať s virtuálnymi

produktmi, ale iné je to vo výrobných zá -

vodoch, kde sa produkujú konkrétne

stroje, zariadenia a riešenia.

Na to, aby ste vymysleli niečo nové a do vied li

to do dokonalosti, potrebujete veľa času i pe -

ňazí. Dnes síce firmy investujú do výsku mu

a inovácií, ale len za podmienky, že vedia,

kedy sa zisk dostaví. A výsledok sa očakáva

už po niekoľkých mesiacoch. Takýto prí stup

v podstate technologický pokrok neguje. 

Na druhej strane sme v mnohých oblastiach

skostnateli – náš biznis už celé desaťročia

žije z existujúcich technológií, a preto ne -

máme motiváciu ich zmeniť. Vezmite si trh

s palivami: bude dnes niekto seriózne inves-

tovať do iných technológií ako spaľovacích

motorov, keď ešte stále máme zásoby ropy

a dobre sa predáva? 

Je vôbec otázne, či súkromný sektor má

možnosť, aby zásadne zmenil celé zlo ži té

oblasti života, akou je napríklad dopra va.

Nemali by skôr vlády vytvárať spoločen-

skú objednávku a podporovať riešenia,

ktoré by priniesli novú kvalitu pre celú

krajinu? 

Súťaživosť medzi krajinami vyprchala. Ke dy -

si ju podnecovala aj rivalita západného a vý-

chodného bloku. Motorom rozvoja tech ni ky

boli odjakživa konflikty, tie motivovali ľudí

vymýšľať niečo, čo druhí nemajú. Výsledkom

boli technológie, ktoré posúvali dopredu ce lý

civilný sektor – spomeniem len penicilín, roz-

mach dopravného letectva, jadrovú energe-

tiku a lety do vesmíru. 

Dnes existuje spoločenská objednávka, ale

z absolútnej väčšiny sú to veci, ktoré tvoria

zábavu okolo nás. Vývoj teda ide dopredu,

ale svet sa zásadne nemení. 

A Siemens má potenciál, aby ponúkol

svetu zásadné riešenia?

Robíme zmenu, ale v malých, postupných

krokoch. V medicínskej technike máme

naozaj revolučné technológie. Kombinuje me

in vitro a in vivo technológie, pomaly sa do -

kážeme pozrieť na jednotlivú bunku, exakt-

ne určiť hranice nádoru. V energetike má me

najefektívnejšie spaľovacie turbíny pre ply-

nové elektrárne na svete. Sme na špici aj 

v niektorých zelených technológiách. 
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Takže?

Šancu určite máme. Ale aj nám chýba viac

odvahy ísť do rizika, bez ktorého sa nezaobí -

de žiaden prevratný a revolučný projekt.

Pokiaľ budeme hľadať mieru istoty projek-

tov blízku stopercentnej hranici, budeme

stavať na jasných a overených technoló giách.

Z toho nič nové, revolučné nevzíde. Chý ba jú

aj partneri ochotní s nami spolupracovať 

a niesť svoju mieru rizika. Nielen pre našu

spoločnosť platí, že kalkulovaná miera ri zi ka

vo veľkej miere vyjadruje očakávania akcio -

nárov, že budeme vytvárať zisk. Ale ak fir ma

prestane stavať na svojich kreatívnych ľu ďoch,

nepohne sa ďalej. 

Nemôže mať potom globálny gigant

problém s malými, dynamickými firma -

mi?

Tie nemajú šancu. Dobrý nápad predajú väč-

šej firme, ktorá ho doskúma a potom zreali -

zuje. Nepamätám si, že by v ostatných rokoch

niekto z malej alebo strednej firmy prišiel

s hocičím prevratným. To stojí obrovské pe-

niaze a dnes je už veľmi veľa vecí vymys le -

ných. 

Sám som zistil, že malým sa nežije ľahko.

Mám solárnu energiu na dome, vyrábam

elektrickú energiu. Je okolo toho neskutoč -

ne veľa papierovania. Človeka s 13 kW po-

sudzujú rovnako ako elektráreň s výkonom

130 MW, žiadajú rovnakú štruktúru dokla -

dov. Možno aj preto, aby odradili malých, nech

sa do toho ani nepúšťajú.

V budúcnosti možno rátať aj s ho rú -

cej šími patentovými vojnami, čo takisto

môže byť prekážkou rozvoja techno ló gií.

Objavujú sa obavy, že o pokroku nebu -

dú rozhodovať vývojári či zákazníci, ale

vezmú ho do rúk právnici.

Každý si chráni svoje nápady, to je pri ro dze-

né. Ale mali by sme sa držať zdravého ro -

zumu – patentovo chrániť tvar telefónu je

hlúposť. Technológie vnútri telefónu, to znie

logicky – ale dizajn? Bolo by dobré zamyslieť

sa aj nad tým, koľko peňazí sa utratí pri

sporoch na právne služby. Veď honoráre

právnikov sa napokon premietnu do ceny

pre zákazníka. 

Aktuálne sa rozhoreli aj spory o slo-

bodu internetu. Mnohí sa boja, že pod

zámienkou boja proti pirátom sa rozšíri

kontrola internetu.



Internet je fantastická vec, nájdete tam tak-

mer všetky informácie, ktoré potrebujete. Ale

nie som priaznivec otvorených technológií,

sociálnych sietí. Nikde som sa nezaregis tro -

val a ani sa nechystám. Ak niekto dáva na

server údaje, ktoré môže hocikto stiahnuť

– či už oprávnene alebo nie – musí rátať s tým,

že sa budú sťahovať. Zvykli sme si žiť virtuál -

ne, na môj vkus až priveľmi. Aj to je dôsledok

konzumnej spoločnosti: žijeme tak, ako nás

učí reklama. Výsledkom je každodenný zhon

a stres. Dodnes nerád píšem e-maily, pre fe -

rujem osobné stretnutie s partnerom, aby

som mu videl do očí a vedel, na čom som. 

Siemens na Slovensku pôsobí vyše jed -

no storočie. Aké tu zanechal za ten čas

najbadateľnejšie stopy?

Nebudem spomínať technológie, pretože tých

je veľa, či už zdravotnícka technika alebo

energetika. Za dôležitejšie považujem veci,

ktoré posúvajú našu krajinu k vyššej kva lite.

Dlhý čas sa podieľame na zlepšovaní úrov ne

vzdelania technických študentov. Nielen fi-

nančne, ale poskytujeme aj najmodernejší

hardvér. Z vlastnej skúsenosti vieme, že ško -

ly potrebujú podporu. 

Sme relatívne veľký zamestnávateľ so zaují-

mavým sociálnym programom, atraktívny pre

mladých ľudí. Od vlády sme nikdy ne žia da li

úľavy pre podnikanie. Nesťažujem si, len ho-

vorím, že ak sa chce, ide to aj bez stimulov.

Vytvorili sme relatívne veľkú IT komunitu,

boli časy, keď sme mali vyše tisíc vývojárov

a k tomu vyše štyristo aplikač ných inžinierov. 

V Žiline sme založili koncernové kompetenč-

né centrum pre automatizáciu železničnej

dopravy. Pôsobí celosvetovo a stále rastie. 

Spomínali ste, že absolventov technic -

kých smerov je málo. Prečo? 

Ukážte si jeden hollywoodsky film, kde je

hlavným hrdinom technik alebo konštruk-

tér. Ale nájdete desiatky o úspešných práv -

nikoch, čo sa vozia v športiakoch, chodia na

drahé večere, o burzových makléroch či rôz -

nych celebritách. To formuje predstavu mla -

dých ľudí. 

Možno priemysel toľko technikov s vy-

sokoškolským vzdelaním ani nepotrebu je.

Veď prevažuje montáž, nie sofistikova ná

výroba.

Väčšina priemyselných firiem na Slovensku

má klasickú strojársku výrobu, inžinierov

potrebuje rovnako ako frézarov, sú struž ní -

kov, chýbajú elektrikári... Vysokoškolákov

máme dosť, len so zlým zameraním. Mali by

sme sa vrátiť od kvantity ku kvalite – desiat ky

politológov ročne alebo odborníkov na so-

ciálnu prácu táto krajina nepotrebuje. Pre to

podporujeme technické školy, aby ich absol-

 venti boli kvalitní a schopní nastúpiť do

moderných firiem. 

Siemens má ambíciu dostať sa na špi -

cu takzvaných zelených technológií. Je

aj v tomto sektore šanca pre Slovensko

technologicky podrásť?

Áno je, ale bude to ťažká cesta. Keď náš

kon cern začal propagovať cieľ stať sa ze-

leným gigantom, dal som si do pracovne

obraz. Je na ňom osamotený strom v hmle,

ku kto ré mu vedie latkový most. Dosť mi

pripomína našu ambíciu – vedie k nej

zdĺhavá cesta, kto rá vyžaduje veľmi veľa

malých čiast ko vých krokov. A navyše cieľ

je zahalený v opare. 

Ale veď sa zdá, že nadšenie Nemecka 

i Európskej únie pre zelené technológie

je aj výsledkom lobingu priemyslu, kto rý

v nich vidí dobrú obchodnú šancu.

Určite to nie je len o lobingu. Všetky naše

zelené technológie sú zvyčajne drahšie ako

klasické. Keby sme lobovali, tak vo svoj ne-

prospech, veď tí, čo sa k zelenej iniciatíve

neprihlásia, budú lacnejší. A na konci vždy

rozhoduje zákazník. To, aby sme sa preorien-

tovali na zelené technológie, nezávisí od

želania jednotlivých firiem či od politikov.

Musí to byť súčasťou kultúry nás všetkých.

Keď vidím, ako v okolí mojej obce, kúsok za

Bratislavou, permanentne vznikajú čierne

skládky, nechápem, že ľudia si stále neuve-

domujú, v akom stave nechávajú krajinu pre

svoje deti. 

Vladimír Slezák (49) po štúdiu na STU (zameranie na stroje pre chemický a potravinársky
priemysel) pôsobil vo viacerých obchodných firmách. Do spoločnosti Siemens prišiel v roku
1999 z ABB Elektro. V roku 2002 sa stal technickým riaditeľom a konateľom spoločnosti.
Od decembra 2008 je jej generálnym riaditeľom a predstaviteľom koncernu Siemens AG
na Slovensku. Pôsobí aj ako viceprezident Zväzu elektrotechnického priemyslu SR, podpred-
seda SOPK, prezident Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory a člen Pred sta -
venstva Slovensko-rakúskej obchodnej a priemyselnej komory.



S
chopnosť učiť sa z vlastných skú se-

ností mení stroje na systémy, ktoré

si pamätajú, vyvíjajú sa a niekedy

nás dokážu prekvapiť.

„Učenie sa je bránou k inteligencii,“ hovorí

profesor Tomaso Poggio z Laboratória ume-

lej inteligencie Massachusettského techno-

lo gického inštitútu, ktorý pracuje na odde-

lení mozgu a kognitívnych vied. „Keďže

komplex nosť a špecializácia našej civilizá-

cie rastie, stane sa učenie strojov najlepším

spôso bom, ako triediť všetky znalosti,

ktoré vytvá ra me. Už teraz je to často jediné

možné riešenie.“

Mozog kontra počítač
Myšlienka, že schopnosť učiť sa nie je len

výsadou vyspelej formy nervovej sústavy, zďa-

leka nie je nová. Prvé prielomové práce na

túto tému sa objavili už v štyridsiatych ro -

koch minu lého storočia. Alan Turing, pova -

žovaný spo lu s Johnom von Neumannom za

tvorcu matematických, logických a fy zi kál-

nych základov elektronického číslicového

počítača, vyslovil vo februári 1947 túto tézu:

„Na samotný mozog sa treba pozerať ako

na počítač. Hoci sa zatiaľ počítače musia

spoliehať na človeka, ktorý ich naprogra-

muje, už čoskoro sa budú učiť nejakou for-

mou výcviku pod vedením trénera. 

Po čítače sa dokážu naučiť zo skúsenosti

a riešenie problémov budú hľadať tak, že
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Stroje, 
ktoré sa 
dokážu 
učiť
Pracujú v elektrárňach, fabrikách i nemoc-
niciach. Nájdete ich na prízemí veľkých budov,
v riadiacich centrách i zariadeniach na auto-
matizáciu poštových služieb. Niektoré sa
neúnavne mihajú sem a tam, iné sedia fleg-
maticky vo veľkých halách a vydávajú iba
mantrický šum. Jedno však majú spoločné.
Sú to samoučiace sa stroje.
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budú napodobňovať spôsob, akým príroda

kombinuje gény.“ 

Umelé neurónové siete
Jeden z prvých pokusov o návrh počítača za-

 loženého na štruktúre mozgu pochádza od

druhého z velikánov – Johna von Neuman na.

Bol doslova fascinovaný matematickým po -

pisom mozgových buniek, ktorý v roku 1943

navrhli Warren McCulloch a Walter Pitts. Moz-

 gové bunky (neuróny), pomocou ktorých

myslíme, prirovnali k logickým prepínačom,

pracujúcim na základe binárnej aritmetiky.

Tvrdili dokonca, že zostavením týchto ele-

mentárnych jednotiek do „neurónových

sietí“ dokážu vykonať ľubovoľnú operáciu

v rámci výrokového počtu, teda podľa zá ko -

nov logiky.

Ďalší prielomový krok priniesli osemdesiate

roky, keď sa začalo hovoriť o umelých neu ró -

no vých sieťach, ktoré dokážu pracovať s ne -

úpl ný mi alebo chybami zaťaženými údaj mi.

Kľúčom k tomuto je metóda adresova teľ nos ti

obsahom. V konvenčných počítačoch sú dáta

uspo riadané v pomenovaných alebo očíslo-

va ných súboroch (na ich mená sa poze rá me

ako na adresy). Pomocou adresy sa uložené

dáta vyvolávajú z pamäte. Ak urobíte v adrese

chybu, ku správnym dátam sa nedostanete.

Nová metóda, naopak, umožňuje vyvolávať

súbory trebárs pomocou kľúčového slova,

ktoré sa v súbore vyskytuje. Ale to nie je

všetko – slovo možno zadať aj neúplne ale bo

s chy bou a systém napriek tomu správ ny

súbor nájde. 

Adaptívne učenie 
Ľudský mozog zvláda nové alebo nezvyčaj -

né situácie, s ktorými sa stretávame praktic-

ky neustále. Každá nová situácia však môže

jednoduché neurónové siete, aj tie umelé, po -

mýliť. Nová informácia pridaná k pôvodným

môže spôsobiť poruchu systému, ktorá sa

odstráni jedine tým, že celý systém sa pre učí.

To je veľmi namáhavé a najmä zdĺhavé. Sieť

by sa mala dokázať učiť „za chodu“. 

Neurónovú sieť, ktorá sa neustále učí, vyvi -

nuli americkí vedci Stephen Grossberg a Gail

Carpenter. Použili teóriu takzvanej adaptív -

nej rezonancie (ART – Adaptive Resonance

Theory). Stojí na analógii s javom rezonancie

– sčítaní umelo vyvolaných kmitov s vlastný -

mi kmitmi mechanického alebo elektrické ho

systému za vzniku veľkých oscilácií. Podľa

tejto teórie podobne osciluje informácia

me dzi vrstvami neurónov a počas tohto

rezonančného obdobia dochádza k učeniu.

ART siete sa už natoľko rozšírili, že našli vy-

užitie aj v komerčných produktoch a mno-

 hých priemyselných aplikáciách. 



V
znášadlo je vybavené laserom,

kto    rý skenuje okolité okná, steny

a stroje. Optické senzory a video -

kamery registrujú každý archi tek-

 tonický detail. Manévruje vo vzduchu po

vo pred naplánovaných trasách, pričom do -

káže odhaliť prípadné prekážky a vyhnúť

sa im. Údaje, ktoré zbiera, slúžia ako pod-

klad pre spracovanie presného 3D modelu

okolia.

Lietajúci inšpektor
Vo výskumnom stredisku Siemensu dostal

quadcopter názov Fly & Inspect, v preklade

Leť a skúmaj. Ide o spoločný projekt počíta -

čového experta Yakupa Genca zo Siemens

Corporate Technology a špecialistu na ume-

lú inteligenciu Nicholasa Roya z Massachu-

settského technologického inštitútu.

Dvojica vyvíja systém na autonómne získa-

vanie údajov a vytváranie digitálnych mode-

lov zložitých prostredí, napríklad zariadení

na manipuláciu s batožinami, výrobných pre  -

vádzok či továrenských hál. 

Trojrozmerné digitálne modely by sa mohli

využívať napríklad na analýzu servisných

potrieb alebo simuláciu rozsiahlych reno vá cií.

Quadcopter by tiež mohol skúmať miesta 

s ťažkým prístupom, ako sú polia s veter ný mi

generátormi a stožiarmi elektrického vede-

nia. Možno ho vytrénovať na rozoznávanie

prasklín, teda príznakov opotrebovania či

poškodenia.

Porozumieť obrazu
Vývoj systémov na spracovanie obrazových

informácií je pre samoučiace sa stroje jednou

z najväčších výziev. 

Siemens vo výskumných strediskách v Prin-

cetone, Grazi a Mníchove vyvíja systémy, kto -

ré v satelitných záznamoch hľadajú zložité

vzory infraštruktúry, napríklad priemysel-
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Samonavigačný vozík: Pomocou laserov vysokozdvižný
vozík automaticky skenuje a ukladá si do pamäte to,
čo vidí vo svojom prostredí.

Kam nemôžete sami, 
pošlite stroj

Jednou z najťažších úloh, ktorú musia výskumníci riešiť, je „zrak“
múdrych strojov. V laboratóriách Siemens Corporate Research 
v Princetone vyvíjajú videosystémy, ktoré sú schopné nielen sa
učiť, ale súčasne aj videný svet interpretovať. Technológie testujú
na zvláštnom stroji, nazvanom quadcopter.



ných oblastí, budov a ciest. Ďalšie systémy

zasa analyzujú röntgenové obrazy kontaj -

nerov a balíkov na výskyt podozrivých ob-

jektov, čítajú cestné značky a monitorujú

zhromaždené davy ľudí alebo ako v prípa -

de quadcopteru mapujú miesta s ťažkým

prístupom.

Všetky tieto aplikácie sa učia podobným spô-

sobom, ako si malé dieťa osvojuje schopnosť

rozlišovať a rozoznávať objekty. V procese

nazvanom „učenie pod dohľadom“ vkla da jú

počítačoví experti stovky tisíc obrazov objek-

 tov do programov. Algoritmy z nich ťažia

charakteristiky, ktoré klasifikujú objekty vo

všeobecnosti. Napríklad ľudia kráčajú po

uliciach zvyčajne vzpriamene, majú ruky 

i nohy a zhruba oválny tvar hlavy. Oproti

tomu stôl má vodorovnú plochu na položenie

vecí a pod ňou nohy, ktoré ju podopierajú.

Programy vytvárajú digitálne reprezentácie

takýchto tried objektov.

Vizuálna gramatika
Výskumníci chcú, aby vizualizačné systémy

zvládali aj zložitejšie úlohy, napríklad počítali

osoby na stanici metra. Preto sa musia na učiť,

že ak vidia hlavu, ale nie trup, pretože člo vek

je obkolesený inými ľuďmi, ide o osobu. 

V budúcnosti budú počítače schopné rozo -

znať aj zložitejšie vzory z archívnych video

dát, najmä na forenzné účely. Príkladom fo -

renzného výskumu môže byť monito ro va nie

osoby viacerými kamerami inštalovanými

na letisku. Tento prieskum vizuálnych vzo -

rov možno prirovnať k hľadaniu vizuálnej

gramatiky. Podobne ako vety v jazyku majú

aj video dáta štruktúru, ktorú možno forma-

lizovať a interpretovať ako vizuálnu grama -

tiku. Funguje to tak, že k vizuálnym údajom

sa priraďujú charakteristiky. Ich kombináciou

potom systém dokáže posúdiť, či vidí rovna -

kú osobu na záberoch z rôznych kamier.

Analogická technológia sa môže použiť aj

pri bezpečnostnom skríningu nákladu

alebo batožiny. Rozoznávanie vizuálnych

vzorov môže pomôcť identifikovať charak-

teristic ké usporiadanie bomby vrátane zá-

palnej šnúry, výbušniny a telefónneho

spúšťacieho zaria denia. Inteligentná obra-

zová analýza je tiež základom pre sa mo -

statný pohyb zariadení v priemyselných

prostrediach. 

Globálna správa informácií
Množstvo dát produkovaných po celom svete strmhlavo narastá. Podľa prieskumnej agentúry
International Data Corporation (IDC) digitálny svet, inými slovami všetky digitálne uložené
dáta, dosiahol v roku 2010 prvýkrát výšku zeta bytov (ZB, 1021 bytov). IDC pred pokladá,
že k roku 2020 tento objem dosiahne hodnotu 35 ZB. To zodpovedá množstvu dát uložených
na DVD nosičoch narovnaných vo dvoch stĺpcoch siahajúcich zo Zeme na Mesiac. 
Medzi najrýchlejšie rastúce dátové kategórie patria veľké dátové úložiská, známe ako
metadáta, teda knihy a databázy, vrátane neštruktúrovaných dát, napríklad ľubovoľných
textov a grafiky s nedefinovanou štruktúrou. 
Asi jednu tretinu digitálneho sveta dnes tvoria vysoko kvalitné informácie. Ide o dáta 
a obsah, ktoré podliehajú pravidlám bezpečnosti, zhody a ukladania. IDC predpokladá,
že do roku 2020 sa zvýši podiel týchto dát na celkovom objeme takmer na polovicu.
Neustále rastúcu masu komplexných dát treba efektívne spracúvať. To nebude možné
bez vyspelých počítačov, ktoré ich ľuďom pomôžu triediť, analyzovať, komprimovať 
a pri   pravovať na ďalšie využívanie.

Lietajúci inšpektor: Quadcopter používa kamery 
a laserové skenery pre vytváranie 3D máp komplex-
ných prostredí.

Čo je na snímke: Súčasné systémy na vyhodnocovanie
obrazu vedia identifikovať len počet osôb a predmetov.
V budúcnosti sa naučia interpretovať, čo sa deje na
obraze.
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Stroje ako z filmového plátna

V
eľa nádejí sa vkladá do vývoja no -

vého typu softvéru pre energetic ké

podniky. Pomocou analýzy milió -

nov záznamov sa učí spôsoby, ako

sa správajú odberatelia elektriny. Až bude

hotový, mal by byť schopný nezávisle robiť

predpovede dopytu po energii.

Strojové učenie by tiež pomohlo znížiť nákla-

dy pri rozširovaní elektrických rozvodných

sietí. Senzory, umiestnené do káblov, infor-

mujú o toku prúdu a napätí na rôznych mies-

 tach. Pomocou týchto údajov potom možno

presne určiť štruktúru siete. 

Aj do služieb prenesú stroje schopné sa

učiť doslova revolúciu. Umožnia napríklad

pres ne predpovedať zlyhanie prístrojov.

Mnohé stro je samy vykazujú signály, že

čoskoro zly hajú. Môžu to byť zmeny elek-

trických prúdov, napätí, šumy, vibrácie,

tlaky či teploty. Trik je v tom, aby sme

dokázali tieto signály iden tifikovať a ná -

sled ne zobraziť.

Jedným z predchodcov tohto systému bol

program na monitorovanie mostov. Vy uží va

dáta zo senzorov v mostoch, záznamy z pre -

hliadok, údaje o počasí, historické údaje 

z konštrukčných diagramov, frekvenciu ne -

hôd z policajných štatistík a fotografií, na

základe ktorých dokáže samostatne posúdiť

stav mosta. Algoritmus vie vyhodnotiť, do

akých dôsledkov môže vyústiť súbeh rôz nych

faktorov. Program poslúžil ako model aj pre

podobný systém, ktorý používajú želez nič né

spoločnosti vo Veľkej Británii a v Rusku na

monitorovanie vlakových súprav.

Inteligentné turbíny
Plynové turbíny sú ďalšou sférou pre učiace

sa systémy. V tomto prípade sú založené na

neurónových sieťach. V sekundových inter-

valoch vytvárajú predpovede emisií a optimál-

 nej prevádzky turbín. Do ich riadenia vstu pu je

nespočetné množstvo komplikovaných vzťa-

hov, ktoré vedci často môžu posudzovať iba

štatistickými metódami, keďže veľa hodnôt

sa dá odhadnúť iba nahrubo. Tradičné ma -

tematické vzorce, ktoré si vyžadujú presné

čísla, tu strácajú opodstatnenie. 

Metóda, ktorá to zvládne, je založená na prin-

cípe rekurentných neurálnych sietí, kto ré

dovoľujú znázorniť všetky procesy v turbí ne

a vytvoriť tak presné hodnoty jej vý stup ných

parametrov. Táto metóda umožňuje vý skum-

 níkom získavať údaje nielen o tom, čo sa sta lo

v minulosti, ale aj o tom, ako budú procesy

pokračovať v budúcnosti.

Podobný postup aplikovali vedci aj pri opti-

malizácii veterných turbín. Vytvorili systém,

ktorý meria približne desať faktorov, na prí-

klad rýchlosť vetra, úroveň turbulencií, tep-

lotu či tlak vzduchu. Algoritmy korelujú tieto

dáta s výstupmi z veterného parku, takže

softvér sa môže učiť z tisícov vzájomných

vzťahov a aplikovať svoje poznatky na nové

situácie.

Sokolí zrak pre lekárov
Približne o dvadsať rokov budú diagnostic ké

prístroje schopné zobraziť polohu a funkciu

každej bunky v tele. Lekári tak získajú plno-

 hodnotný trojrozmerný obraz napríklad srd -

ca alebo prostaty. Budú si môcť prezerať

or gány zo všetkých strán, priblížiť každú

ich časť a overiť ich funkcie.

Hollywood sa často a rád pohráva s myšlienkou inteligentných
robotov. Stačí si spomenúť na bojové stroje v kasovom trháku
Transformers. Väčšina návštevníkov kín pritom vôbec netuší, 
že výskumníci už urobili veľký pokrok, aby stroje mohli konať
samostatne aj v našej realite.



Hoci je táto vízia ešte pomerne vzdialená,

výskumníci sa už približujú k niektorým 

z týchto funkcií. Zatiaľ len na úrovni voxlov,

čiže 3D pixlov, z ktorých každý predstavuje

približne stotisíc buniek. Najbližším cieľom

momentálne je naučiť diagnostické prístroje

automaticky označiť každý voxel v skene.

Ďalším krokom bude vývoj sémantického

vyhľadávania, ktoré lekárovi umožní jed -

no ducho identifikovať napríklad nádor na

pečeni. Systém vytiahne obrazy tohto nádo-

ru z pacientových aktuálnych vyšetrení, zme-

 ria jeho veľkosť na každom obraze a ukáže,

ako reaguje na liečbu. Medicínske pracov né

postupy sa tak výrazne zrýchlia, zefektívnia

a spresnia. 

Ako sa stroje učia pamätať
Alfou a omegou rastúcich schopností diag-

nostických prístrojov je vývoj softvéru, ktorý

sa dokáže učiť analyzovať obsah obrazu na

základe obrovského množstva klasifikátorov.

Po testovaní na tisícoch obrazov, povedzme

ľudskej pečene, z ktorých každý anotovali

experti, si softvér zapamätá jej troj roz mer -

ný tvar. Dokáže potom zovšeobecňovať až

do takej miery, že je schopný identifikovať

pečeň na každom medicínskom obraze, bez

ohľadu na uhol pohľadu, modalitu či pato -

lógiu. 

Dokonalý poštár
Poštoví doručovatelia a lekárnici majú jedno spoločné: často musia mať kryptografické
schopnosti, aby mohli rozlúštiť aj ten najhorší rukopis. Postupne im prichádzajú na pomoc
stroje, ktoré automaticky rozpoznávajú najrozličnejšie typy písma. Technológia, ktorá
to umožňuje, je známa ako optické rozpoznávanie znakov (OCR). 
OCR technológiu od Siemensu dnes využíva takmer polovica poštových triediacich systé  -
mov vo svete. Posledný produktový rad ARTread dokáže rozlúštiť 90 až 95 percent rukou
písaných adries. Navyše automaticky identifikuje všetky relevantné informácie na obálke
– zmeny adresy, poznámky napísané na boku odosielateľom a nominálnu hodnotu známok.

Model srdca: Pomocou systému, ktorý sa sám učí,
pripravujú výskumníci podmienky na vytvorenie plne
funkčného modelu srdca pre každého pacienta.

Učenie: Roboty i deti sa učia rovnakým spôsobom – vlastnými pokusmi a príkladmi, ktoré im dávajú druhí.
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N
esúlad medzi výrobou a spotrebou

elektriny rastie. Energetika dnes

stojí pred revolučnou zmenou na -

zvanou trochu tajomným ozna -

čením smart grids, teda inteligentné siete.

Magazín VISIONS pripravil seriál článkov, 

v ktorých poodhalil základné parametre

energetiky budúcnosti. 

Prvá časť priblížila princípy fungovania inte li -

gentných sietí. Nasledovali príspevky o výrobe

elektriny z obnoviteľných zdrojov a jej pre -

no se na veľké vzdialenosti. 

V tretej, záve reč nej čas ti si predstavíme ria   -

denie spotreby elektri ny v smart domácnos-

 tiach a elektromobilite. K ce lé mu se riálu sa

môžete vrátiť na www.visions.sk. 

Smart grids 
predo dvermi

Revolučná zmena: Obnoviteľné zdroje zmenia súčasný
pohľad na energetiku. Časť výroby bude nepredvídateľ ná,
preto treba časť spotreby dostať pod kontrolu. Rieše nie
ponúkajú inteligentné siete – smart grids.



N
a nehostinnej púšti v Spojených

arabských emirátoch vzniká mes to

budúcnosti. Neďaleko Abú Zabí

budujú robotníci mesto Masdar,

v ktorom by malo žiť okolo 50-tisíc ľudí. Všet -

ky svoje energetické požiadavky bude po krý-

 vať výhradne z obnoviteľných zdrojov, pri čom

nevyprodukuje ani gram oxidu uhličitého.

Energiu bude získavať zo solárno-tepelných

zdrojov a fotovoltických zariadení. Energe -

tická spotreba na jedného obyvateľa bude

dosahovať pätinu súčasnej úrovne. Masdar

by mal dokončený v roku 2016.

Inteligentné merače
Technológie inteligentného riadenia budov

sú dnes žiadané všade vo svete. V priemysel-

 ných krajinách sa postupne transformujú 

z energetických spotrebiteľov na aktívnych

účastníkov trhu s elektrinou, na ktorom po -

núkajú vlastnú vyrobenú energiu na pre daj.

„Čoraz viac budov má na strechách vlastné

fotovoltické alebo malé veterné elektrár ne,“

pripomína Volker Dragon, ktorý sa v Sie -

men se zaoberá energetickou účinnosťou

budov.

Inteligentné elektrické merače zavádzané 

v rámci projektov smart grids sú pred zves -

ťou mnohých zmien. Tieto malé škatuľky

pritom nemerajú len spotrebu elektrickej

energie, ale dokážu komunikovať aj s do má ci -

mi spotrebičmi a dodávateľmi. Európska únia

od roku 2010 požaduje, aby boli všetky nové

a modernizované budovy vybavené inteli -

gentnými meračmi. Kým zákazníci budú mať

Inteligentné systémy riadenia budov zmenia nároky na energetické
siete a dokonca budú dodávať vlastnú vyrobenú elektrinu do
rozvodnej siete.

Aj energia bude komunikovať

AUTORI: CHRISTIAN BUCK,
ANDREAS KLEINSCHMIDT,
VLADO DUDUC

FOTO: PICTURES OF THE FUTURE, H. PATTSCHULL

Inteligentné riadenie: Podsystémy budov si budú vymieňať informácie medzi sebou i s okolím. Pri maximálnom
využití energie možno dosiahnuť až štvrtinové úspory. Integrácia systémov je pre konštruktérov veľkou výzvou,
pretože sa vyvíjali nezávisle mnoho rokov.



Je čas vyjsť z tmy
Energetické spoločnosti po celom svete začali inštalovať elektronické inteligentné merače,
ktoré umožnia zákazníkom monitorovať svoju spotrebu prakticky v reálnom čase a šetriť
tak energiu. Keď spomeniete elektromery v švajčiarskej obci Arbon, vedúci miestneho
podniku Arbon Energy zabezpečujúceho dodávky energie Jürgen Knaak povie: „Je čas vyjsť
z tmy!“ Myslí tým na fakt, že spotrebitelia a dodávatelia elektriny doteraz trpeli obrovským
nedostatkom informácií.
Spotrebitelia nevedia takmer nič o svojich návykoch v spotrebe elektriny a dodávatelia vedia
zasa veľmi málo o stave svojich sietí. Údaje z elektromerov majú totiž k dispozícii až niekoľko
mesiacov po vlastnej spotrebe energie a tieto informácie zobrazujú iba súčet spotrebovanej
energie za určité časové obdobie.
Sprístupnenie takýchto údajov v parametroch blízkych reálnemu času by umožnilo flexi-
 bilnejšie riadiť spotrebu a upravovať ceny pre odberateľov. Až donedávna bežní spotrebitelia
nemali k dispozícii merače, ktoré by to umožňovali. Čoraz viac dodávateľov však začína
inštalovať inteligentné elektromery. Za všetkých možno spomenúť napríklad švaj čiar sky
Arbon Energy, taliansky Enel či nemecký EnBW ODR. Tieto tri spoločnosti majú spoločné,
že si vybrali inteligentné merače AMIS spoločnosti Siemens. 
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lepší prehľad o svojich nákladoch na elektri-

nu, dodávatelia budú môcť presnej šie pred-

 vídať dopyt.

Energetici budú schopní ponúknuť odbera -

teľom nové produkty vrátane takzvaných dy-

 namických sadzieb, ktoré sa podľa dopytu

budú meniť, hoci aj každých pätnásť minút.

Mohli by sa tým dosiahnuť úspory až do 20

per cent. Malé zariadenia na kombinovanú

výrobu tepla a elektriny v budovách sa bu dú

dať ľahšie integrovať do rozvodnej siete.

„Ak dopyt po elektrine vzrastie, kogenerač -

ná jednotka dodá energiu do siete, pričom

odpadové teplo sa odvedie do miestneho sys-

 tému tepelného skladovania,“ predpo vedá

Christoff Wittwer z Fraunhoferovho ústavu

pre solárne systémy.

Spotrebitelia zasa budú môcť selektívne

vypínať zariadenia v časoch odberovej

špičky a ušetriť. Je však potrebné, aby

vedeli, kedy sú sadzby nižšie. Napríklad

práčky a sušičky je možné spustiť aj v noci,

keď je elektrina lacnejšia. „Mnoho zaria de -

ní už vie určiť pomocou signálov z elektric -

kých vedení, kedy sú aké ceny za elektrinu.

O zap nutí či vypnutí spotrebiča tak môžu

rozho do vať inteligentné merače,“ vy svet ľu je

V. Dra gon. Energetikom by to umožnilo lep-

 šie riadiť dopyt v sieti a eliminovať náhle

odberové špičky.

Pod jedným veliteľom
Najťažšou úlohou je navzájom skoordinovať

podsystémy každej budovy a riadiť ich komu-

 nikáciu s okolím. Nie je to triviálna záležitosť,

pretože jednotlivé systémy sa vyvíjali ne zá vis-

le po mnoho rokov. Treba rozhrania, ktoré

umožnia komunikáciu medzi riadiacimi sys-

témami. Divízia stavebných technológií Sie -

mensu vyvíja softvérové riešenia súhrnne

označované ako Total Buidling Solutions,

ktoré by mali plniť práve túto úlohu.

Spoja do jedného celku celú škálu systémov,

od technológie riadenia a zabezpečenia bu -

dov, vykurovania, ventilácie, klimatizácie,

distribúcie elektrickej energie, proti po žiar -

nej ochrany, ochrany proti vlámaniu až po

reguláciu prístupu či video dohľad. Iba ak

budú všetky tieto systémy perfektne zosyn-

chronizované, bude sa dať plne využiť ich

ekonomický potenciál – bez ohľadu na to,

či pôjde o štadión, administratívny komplex,

hotel, nemocnicu, fabriku či nákupné cen-

trum. Reálne by sa takto mohli dosiahnuť

úspory 20 až 25 percent. 

Maximálna presnosť: Inteligentné merače poskytujú informácie z rozvodnej siete a zozbierané dáta umožňujú
efektívnejšie využívať jej infraštruktúru.

„Snímky" siete: Elektrické momentky z inteligentných meračov sú základom pre analýzu sietí v mestách a obciach,
čo umožňuje efektívnejšie integrovať obnoviteľné zdroje do distribučných sústav. Analyzátor snímok vyvinul Siemens
s rakúskym Institute of Technology.



V
ozidlá na elektrický pohon môžu

slúžiť ako mobilné prostriedky na

skladovanie energie, schopné vra-

cať energiu do inteligentných sietí.

Znamenajú preto oveľa viac ako len automo-

 bily šetrné k životnému prostrediu. Môžu byť

integrované do inteligentnej energetic kej

infraštruktúry a prispieť k schopnosti siete

kompenzovať kolísavé výkony z obno vi teľ -

ných a distribuovaných zdrojov energie.

Inteligentné budovy budú v čase nízkych

energetických sadzieb čerpať pomerne veľké

množstvo elektriny na uspokojenie svojich

potrieb a dopĺňanie svojich zásobníkov ener -

gie – napríklad kotlov, tepelných a elektric -

kých zásobníkov či áut na elektrický pohon.

A naopak, v obdobiach vyšších sadzieb budú

uloženú energia využívať pre vlastné potreby.

Zároveň bude budova sama generovať ener -

giu a prebytok dodávať do siete.

Dánsky severák
Dánsko vyrába pätinu elektriny z vetra, pri-

čom do roku 2025 by mal tento podiel vzrásť

až na polovicu. Dobrý pocit z ekologickej

elektriny tlmí skutočnosť, že keď vietor fúka

prisilno, veterné turbíny vyrábajú viac elek-

triny, ako dokáže zvládnuť elektrizačná sú sta -

va. Dánsko preto musí posielať prebytok

elek triny do susedných krajín a ešte za to

aj platiť.

Severská krajina je preto priekopníkom vo

vývoji technológií na uchovávanie energie,

pričom ako najperspektívnejšie sa ukazuje

využívanie akumulátorov v automobiloch.

Každé desiate auto v Dánsku by do desiatich

rokov malo fungovať na elektrinu z veternej

energie. Elektromobily nabíjané elektrinou

z vetra sa testujú na ostrove Bornholm v Bal -

tickom mori. 

Na svetovej konferencii o klimatických zme -

nách v Kodani v decembri 2009 Siemens 

v spo lupráci s nemeckou spoločnosťou Ruf

predstavil tri elektricky poháňané vozidlá,

ktoré je možné vďaka integrovanému systé -

mu dobíjania nabiť z akejkoľvek elektrickej

zásuvky na 230 alebo 380 voltov. Tieto vozidlá

na summite zabezpečovali kyvadlovú dopra-

vu medzi konferenčným centrom a letiskom.

Koncept elektromobilu postavený na podvoz -

 ku Porsche Cayenne je vybavený napája cím

zdrojom, ktorý komunikuje s elek  tro nikou

vozidla. Umožní dobíjať elektrické vozidlá

na rôznych miestach, či už v garáži, super-

markete alebo na firemnom parkovisku.

Po užitá energia bude účtovaná spôsobom

podobným ako pri mobilných telefónoch.

Aby takýto systém mohol fungovať, je nutné

zabezpečiť spoľahlivú identifikáciu vozidla,

teda výmenu dát medzi palubnou elektroni -

kou a napájacím zdrojom.

Stredne veľká elektráreň 
Ak sa desaťtisíc vozidiel simultánne napojí

na 20-kilovoltovú sieť, vyprodukuje inšta lo-

 vaný výkon 200 megawattov, čiže ako stred ne

veľká elektráreň. Ak by sa do siete zapojilo

dvestotisíc elektromobilov, každý s vý ko -

nom 40 kilowattov, poskytnú celkový výkon

osem gigawattov. Je to viac, než vyžaduje

celé Ne mecko ako rezervu na ochranu proti

od be ro  vým špičkám. To je dôvod, prečo sa

vý skum  ní ci v rámci projektu EDISON za  -

me  riavajú na dosiahnutie obojsmerného

toku elektrickej energie zo siete do vozidiel

a späť. 

O pokroku elektromobilov čítajte aj na s. 46 a 47.

Inteligentné merače predstavujú len časť inteli -
gent ných sietí. Veľkú úlohu zohrá aj skladovanie
energie.

Snímky stavu rozvodnej siete
V nasledujúcich rokoch bude rastúce množstvo decentralizovaných energetických zdrojov
využívajúcich kolísavé obnoviteľné zdroje predstavovať obrovskú výzvu pre prenosové
a distribučné siete. Snímky elektrických veličín z inteligentných meračov poskytujú syn  -
chrónne sieťové informácie z nízkonapäťovej rozvodnej siete s maximálnou presnosťou.
Zozbierané dáta umožňujú efektívnejšie využívať infraštruktúru siete a napríklad lepšie
integrovať elektrické vozidlá do systému. Modelové simulácie sa robia s cieľom odhadnúť,
koľko napájacích zdrojov a koľko používateľov bude schopná zvládnuť lokálna sieť. 
Práve z tohto dôvodu Siemens v spolupráci s Rakúskym technologickým inštitútom a nie -
koľkými prevádzkovateľmi rozvodných sietí vyvinul analyzátory snímok elektrických veličín
(PSSA) a vybavil nimi inteligentné merače v lokálnych sieťach. Tie nielenže zaznamenávajú
údaje o využívaní energie, ale v lokálnych sieťach – na určitých miestach v danom čase
– generujú aj reálne a synchrónne zobrazenia napätia. PSSA prídu na trh koncom tohto roka.

Elektrické vozidlá zajtrajška: Nielenže odstránia škodlivé emisie, ale budú tiež
slúžiť ako mobilné zásobárne energie pre inteligentnú sieť.

AUTOR: TIM SCHRÖDER, VLADO DUDUC
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE

Skladiská 
elektriny 
na kolesách



V
ýstavba vodných diel na Slovensku

sa začala v päťdesiatych ro koch mi -

nulého storočia. Potreba kvalitnej

pitnej vody a ochrana pred po vod -

ňami podnietili aj projekt Vážske kaskády,

sústavy vyše dvoch desiatok priehrad a vod-

ných elektrární. V smere toku Váhu začína

táto originálna energetická sústava práve Lip-

tovskou Marou, ktorú dobudovali v roku 1975. 

Štúdie pre všetky projekty významných ener-

  getických a vodohospodárskych diel sú vý -

sledkom práce Výskumného ústavu vodného

hospodárstva, ktorý vznikol v Bratislave v ro-

ku 1951 ako pobočka pražského ústavu. Jeho

dôležitou súčasťou sa stalo rozsiahle hydro-

logické laboratórium, postavené v dvoch

halách bývalého výstavného areálu Dunaj -

ských veľtrhov. Budovy stoja na nábreží Du -

naja medzi mostom Lafranconi a PKO do dnes.

Len málokto tuší, čo všetko je v týchto tech-

nických stavbách ukryté.

Výstavba mosta Apollo
Návštevníka väčšej haly víta hneď pri vstu -

pe model bratislavského mosta Apollo. Ide

o detailnú maketu časti rieky Dunaj, na kto rej

okrem Apolla nechýba Starý i Prístavný most,

ako aj detailne vymodelované pobrežie. Na  -

priek prudkému rozvoju výpočtovej techni-

ky sa niektoré vodohospodárske problémy

stá  le najvhodnejšie riešia fyzikálnym mo -

delova ním. Ešte nik nevymyslel program

schopný presne simulovať vlastnosti vod-

ných tokov. Napríklad pri stavbe mosta

Apollo bolo dô le žité vypočítať, pri akom

prietoku sa už Dunaj vyleje z koryta, keďže

stavebný ostrov i sám mostný pilier vý raz -

ne zmenšili koryto Du na ja. „Ak by prišla

povodeň a hrozilo by, že sa rieka vyleje,

bolo by treba ostrov vyhodiť do vzduchu,“

upresňuje jeden z inžinierov la boratórií

Vladimír Polák.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: JOZEF JAKUBČO, EMANUEL BOSON,

ARCHÍV VÚVH

Hydromodelári od Dunaja
Čokoľvek, čo potrebujú tvorcovia vodných diel vedieť o svojich stavbách, zistia u odborníkov v la bora -
tó riách Výskumného ústavu vodného hospodárstva. V dvoch halách na nábreží Dunaja sú ukryté
rozľahlé modely. Inžinieri na nich simulujú extrémne situácie, ktoré by mohli vzniknúť pri fungovaní
dôležitých vodných stavieb.
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Unikátna operácia: Spomínate? Otáčanie dunajského mosta Apollo (vtedy ešte Košická) v septembri 2004.
Prietok vody nesmel presiahnuť 2 500 kubických metrov za sekundu. Tento hraničný parameter určili experti z VÚVH.



Milimetrová presnosť
Haly laboratórií ukrývajú viacero realizácií.

Na modeli Hrona sa testuje protipovodňová

ochrana Banskej Bystrice. „Hron má v meste

koryto schopné pri povodni zvládnuť iba po -

lovicu storočnej vody. Vznikol preto nápad

vykopať cez kopec zhruba 2,5-kilometrový

tunel, cez ktorý by sa pustila polovica prie -

toku. Pri modelovaní sa však zistilo, že rých-

 losť prúdu, akou by voda cez tunel pre te ka la,

by bola priveľmi rýchla,“ hovorí výskumník

Marek Čomaj. Preto treba otestovať aj iné na -

vrhnuté riešenia.

Presnosť modelov je milimetrová a vychá dza

z detailných meraní v teréne. Rozmery sa

upravujú do požadovanej mierky, objekty vy-

tvarujú a pomocou špeciálnych stojanov osa-

dia na miesto. Po stavbe prichádza na rad

meranie, aby sa zabezpečila stopercent ná ver-

 nosť s realitou. Výstavba trvá dva až tri mesia -

ce. Približne rovnaký čas zaberú aj merania. 

Na výstavbu modelov slúžia materiály, kto ré

majú v zmenšenej mierke rovnakú hydra ulic -

kú drsnosť ako v skutočnej situácii. Typ ma-

teriálu preto nie je dôležitý. Hlavné je, aby

jeho vlastnosti imitovali vlastnosti materiá lu

v praxi. Do modelu treba zahrnúť všetko, čo

môže v realite ovplyvniť fungovanie vodné ho

diela – stromy, kríky či budovy. Dôležité je aj

správne zvoliť mierku modelu. „Na prepoč ty

prietoku, rýchlosti alebo turbulencie vody

existujú pravidlá, ktoré sa musia pri modeli

zachovať. Inak nebude fungovať ako v reali te,”

upozorňuje M. Čomaj. 

Morava späť do meandrov
Najnovším prírastkom je model úseku Mo r a vy

– je súčasťou projektu revitalizácie ramien.

Po prvej svetovej vojne sa rakúska a slo ven-

ská strana dohodli, že jeden z úsekov, kde

Morava meandruje, narovnajú. Chceli tak

zrýchliť odtok povodne. Prekopaný úsek

rieky však po desaťročiach spôsobil rýchle

unášanie materiálu, vegetácia začala meniť

charakter a lužné lesy prenechali miesto

suchomilným. 

Slovenskí a rakúski ochranári pripravili

pro jekt Vráťme rieku Moravu do meandrov.

„Je tu hrozba pre protipovodňovú bez peč -

nosť. Môžu sa preliať vybudované och ran -

né hrádze, v zime vznikať ľadové bariéry,

osla bený tok môže nanášať piesčité mate -

riály,“ vy svetľuje M. Čomaj cieľ naj nov šie -

ho výskumu. 

Tristometrové Gabčíkovo
História ústavu je plná zaujímavých mode-

lovaní. Jedným z najdôležitejších bola výstav -

ba vodného diela v Gabčíkove. Fyzi kál nym

modelovaním sa odskúšalo dvadsať mož -

ností jeho riešenia. „V celej prvej hale bolo

vtedy vymodelované Gabčíkovo a vodné dielo

bolo skonštruované aj v poľnom laborató riu

vo Vajnoroch. Model mal veľkosť tristo

metrov. Pri takomto type vodných diel to

však nie je nezvyčajné. V Amerike majú vy-

modelovanú celú dĺžku rieky Mississippi 

a model meria približne dva kilometre,”

hovorí M. Čomaj. 

Okrem výstavby vodných diel či revitalizácie

krajiny laboratóriá riešia aj projekty re kon -

štrukcií vodných stavieb. Dôvodom sú naj -

mä hydrologické či klimatické zmeny. Vý po čet

modelov by zabral veľa riadkov a vôbec by

sa netýkal iba Slovenska. Už v sedemdesia -

tych rokoch minulého storočia sa vedelo,

že v Bra tislave sídlia šikovní vodo hospo -

dári. Inži nie ri z ústavu majú napríklad svoj

podiel aj na gi gantickej priehrade Mangla 

v Pakistane. 

Dunajské mosty: Model časti Dunaja v Bratislave skúmal
pa rametre troch mostov i nábrežia na oboch stranách rieky.

Vodný tunel: Na modeli Hronu sa testuje protipovod-
 ňová ochrana Banskej Bystrice.

Nedávna minulosť: Gabčíkovská priehrada a plavebné
komory zabrali celú halu.

Milimetrová presnosť: Modely vznikajú podľa detailných
meraní v teréne. Aj hyrodologické vlastnosti materiálov
zodpovedajú realite.

Jedinečné laboratóriá: V rozľahlých halách inžinieri simulujú možné extrémne situácie 
na dôležitých vodných dielach.
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Obrovské kolesové rýpadlo KK 1300 je jedinečné nielen vďaka technickým parametrom, ale aj svojimi
rozmermi. Výška dosahuje 53 metrov, šírka 108 metrov a impozantná je aj jeho celková hmotnosť
– takmer päťsto ton. Na pomyselnej váhe by ho teda muselo vyrovnať okolo 2 700 vozidiel Škoda
Octavia alebo šesťdesiat elektrických lokomotív. Obrovské rýpadlo slúži na odkrývanie skrývky v po-
vrchovej bani Bílina na severe Česka, ktorá je svojou hĺbkou dvesto metrov najhlbšou baňou v mos teckej
hnedouhoľnej panve. Pre Severočeské doly ho navrhli, vyprojektovali a montáž strojnej časti zabezpečili
technici pražskej inžinierskej spoločnosti NOEN.

Ohromujúci veľkostroj



Kolos na pásoch: V Mosteckej panve sa hnedé uhlie
ťažilo hlbinným spôsobom. Začiatkom druhej svetovej
vojny ju nahradili veľkolomy, kde sa uhlie získava po-
vrchovo odstraňovaním skrývky pomocou rýpadiel.
KK 1300 je veľkorýpadlo s nevýsuvným kolesovým vý-
l ožníkom na ťažobnej strane a teleskopickým spojova cím
mostom na druhej strane. Spojovací most je na proti-
ľahlom konci uložený na podpornom vozidle vybavenom
nakladacím výložníkom, ktorým sa vyťažená zemina
odovzdáva na banské pásové dopravníky. Po nich zemi na
putuje k zakladačom na skládku. Rýpadlo teda neťaží
uhlie, ale je určené len na odpratávanie skrývky. Až pod
ňou sa nachádza v hĺbke zhruba 150 metrov hnedo -
uhoľný sloj.

Korčekové koleso: Len čo sa kolos presunie na miesto ťažby, rozkrúti sa jeho obrovské koleso s priemerom 13 metrov
(je teda vysoké ako štvorposchodový dom) a pomocou pätnástich osadených korčekov s rohovitými reznými hra nami
(akýmisi lyžicami) začne odoberať horninu. Objem každého korčeka je 1 300 litrov. Pre predstavu – zmestí sa doň
obsah 25 päťdesiatlitrových sudov piva. Koleso je poháňané párom asynchrónnych motorov s výkonom 2 x 1 150 ki-
lowattov. Otáčky kolesa možno pomocou frekvenčných meničov značky Siemens plynule meniť od 2,91 do
6,98 otáčky za minútu.

AUTOR: MILAN BAUMAN
FOTO: VLADIMÍR WEISS, NOEN

Kabína vodiča a obsluha stroja: Nachádza sa na pravej strane výložníka v blízkosti kolesa. Je odpružená, klimati zo va -
ná či vyhrievaná. Vodič sedí na vzduchom odpruženom sedadle. Rýpadlo obsluhujú dvaja ľudia – vodič a klapkár.
Pri nepriaznivom počasí sa odporúča doplniť obsluhu ešte strážcom stredného presypu. Celú posádku dopĺňajú
prevádzkový zámočník a elektrikár. Na „palube“ majú k dispozícii jedáleň s elektrickým ohrievačom potravín,
mechanickú dielňu a elektrodielňu. Je tu aj toaleta a nádrž s pitnou vodou.

Kolesový výložník: Koleso s korčekmi je uložené na otočnom ramene označovanom ako kolesový výložník. Na gu-
 movom dopravnom páse po ňom putuje narýpaná skrývka na ďalšie spracovanie v strednej časti veľkostroja.
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Spojovací most a dopravníky: Z drviča v strednej časti stroja putuje vyťažená zemina dopravníkom na spojovací
most s ďalším dopravným pásom. Spojovací most sa môže teleskopicky posunúť až o 37 metrov. Rýchlosť dopravných
pásov na stroji dosahuje 4,1 metra za sekundu (takmer 15 kilometrov za hodinu). Pre zaujímavosť: nadväzujúce
pásové dopravníky prevádzajúce zeminu k zakladačom na skládku merajú v bani Bílina až pätnásť kilometrov. 

Made in Czech Republic: Celkové náklady na vznik a vý  -
ro bu rýpadla KK 1300 dosiahli 1,56 miliardy českých
korún. Spoločnosť NOEN získala za projekt ôsme miesto
v súťaži Českých sto najlepších. Generálnym dodávate-
ľom bola spoločnosť Prodeco. Oceľové konštrukcie a stro-
 jové časti vyrobili  vo Vítkoviciach, túto časť výroby
za bezpečovala firma NOEN. Odtiaľ oceľové konštruk-
cie a strojové časti previezli na montážne miesto v Duch-
cove v severných Čechách. Na projekte sa podieľali aj
mnohé ďalšie české firmy.

Ani mrazy ťažbu nezastavia: Rýpadlo KK 1300 uviedli do prevádzky vlani začiatkom
júna. Má kapacitu miliónov kubických metrov zeminy za rok. Skrývka sa v bani Bílina
ťaží 24 hodín denne. Zhruba každý mesiac je plánovaná servisná odstávka, keď sa
kontroluje chod stroja a v prípade potreby sa vymenia opotrebované súčiastky. Stroj
má predpokladanú životnosť 40 rokov, ktorá je daná predovšetkým životnosťou
oceľovej konštrukcie. Generálka je v pláne o pätnásť rokov. V bani Bílina pracuje 
v úseku skrývky šesť rýpadiel. Na snímke je vpravo veľkorýpadlo KK 1300 a nad ním
v pozadí najväčšie české kolesové rýpadlo K 10000.

Drvič zeminy s obslužnými lávkami: Väčšie kusy zeminy sa v strednej časti stroja rozrušia dvojrotorovým
drvičom na veľkosť pod 30 x 30 centimetrov, aby nepoškodzovali dopravné pásy.

Podvozky: Ťažobná časť sa posúva po troch dvojiciach pásových podvozkov rý-
chlosťou 150 až 600 metrov za hodinu. Podpernému vozidlu slúžia na pohyb tri
samostatné pásové podvozky. Obor je napájaný elektrinou s napätím 35 kilovol-
tov z káblu, ktorý sa odvíja z káblového vozidla.



Otáčanie rýpadlom do strán: Horná časť stroja sa pri práci pootáča do strán na guľôč-
kovej dráhe s priemerom 16 metrov s 208 oceľovými guľami s priemerom dvadsať
centimetrov a hmotnosťou okolo 33 kilogramov. Otočný zvršok sa teda otáča na
obrovskom axiálnom guľôčkovom ložisku a je poháňaný šiestimi pohonmi.

Strojovňa na vyťažovacom výložníku: Výložník s kolesom je na protiľahlej strane
vyvážený výložníkom, ktorého súčasťou je aj debna s protizávažím 142 ton kameňa.
Vyváženie je nevyhnutné, aby sa horná časť stroja neprevažovala dopredu ku kolesu.

Strojovňa hydrauliky: Dôležitou technologickou súčasťou rýpadla je strojovňa
hydrauliky v spodnej stavbe stroja, ktorá je srdcom hydraulického systému. Skladá sa
z troch hydraulických agregátov, ktoré zabezpečujú pohyby drviča, riadenie hlavného
podvozka, napínanie pásov, sklz pod drvičom a napínanie odovzdávacieho pásu.

Elektrická rozvodňa a regulované pohony: Elektronika ovládajúca stroj je ukrytá
v rozvodniach umiestených na hlavných častiach rýpadla. Patria k nej aj nízkonapäťové
modulárne frekvenčné meniče Siemens Sinamics S 120, ktoré účinne prispievajú
k plynulému rozbehu a regulácii rýchlosti kolesa veľkorýpadla. Meniče Sinamics 
S 120 sa v náročných podmienkach uhoľnej bane podieľajú aj na precíznom riadení
ďalších častí stroja a prispievajú k dokonalej synchronizácii všetkých osí. Starajú sa
o zníženie mechanického namáhania kolesa. Siemens sa na konštrukcii rýpadla podieľal
nielen ako dodávateľ frekvenčných meničov, ale aj vysokonapäťových rozvádzačov,
riadiaceho systému a asynchrónnych motorov.

Dizajn rýpadla: Veľký dôraz sa dával aj na vzhľad rýpadla. Na farebnom riešení
sa podieľalo známe české architektonicko-dizajnérske štúdio Olgoj Chorchoj. Na
rýpadlo spotrebovali zhruba tridsať ton farieb. Výtvarníci sa pokúsili zlepšiť pocity
človeka z oceľových monštier pôsobiacich vo vyťaženej krajine.
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Ako slovo získalo slobodu

P
red piatimi storočiami bolo vzdela    nie

výsadou vyvolených a uro dze ných.

To navždy zmenila Guten  ber go va

kníhtlač. Stá la pri zrode renesancie,

osvietenstva a ďal ších humanistických hnutí.

Vedci mohli zverej ňovať svoje objavy, refor-

mátori a filozofi učiť svojim myšlienkam iných

a obyčajní ľudia si čítali Bibliu len tak sami

pre seba. A v 16. a 17. storočí túžili všetci

po knihách rovnako intenzívne, ako sme si

my v polo vici 20. storočia želali mať doma

televízor.

Nástup revolúcie
Johannes Gutenberg použil okolo roku 1450

známu techniku (vinársky lis) a techno ló giu

(potlač látok pomocou pečiatok z pálenej

hli ny alebo bronzu). Doplnil ich viacerý mi

novátorskými riešeniami – predovšetkým

vymeniteľnými kovovými písmenami. V tla-

 čiarenskej forme sa z nich zostavil celý text

(dovtedy sa tlačilo z drevených dosiek, kde

sa vyrezával text každej strany, čo bolo zdĺ ha-

vé a nákladné). Ako zdatný zlatník vynašiel

zliatinu olova, antimónu a cínu, nazývanú

literina, ktorú používal pri odlievaní písmen.

Ich výroba, ako aj zloženie tlačiarenskej far by

boli ďalším jeho „patentom“.

Riešenia hodné veľkého Gutenbergovho sú-

časníka – Leonarda da Vinciho. Lenže ten mal

v čase tlačiarovej smrti (1468) len šestnásť

rokov a vo Florencii sa v dielni Andreu del

Verrocchiho zaúčal technike maľby. 

Tajomstvo bez ochrany
Aj J. Gutenberg bol mužom renesancie. Podni -

kavý brusič drahokamov, zlatnícky majster,

slobodomyseľný občan, účastník súdnych

sporov, v ktorých ho niekoľko ráz obvinili aj

z urážky na cti. Na súde mal takisto dozvuky

vynález kníhtlače. J. Gutenberg spor prehral

a súdny verdikt ho obral o všetko. 

Čo bolo pre vynálezcu tragédiou, pre ľudstvo

sa stalo dobrodením. Zásluhou súdneho spo-

ru sa kníhtlač nestala prísne stráženým ta jom-

 stvom jednej firmy. J. Gutenberg mienil svoj

monopol výnosne speňažiť – jeho prvá kniha,

dvojzväzková Biblia, sa predávala za tridsať

florinov, čo zodpovedalo trojročnej mzde

priemerného úradníka. Ľahko si domyslieť,

že vedomosti by ešte nadlho zostali výsa dou

majetných. 

Dvojzväzková Biblia: Najstaršia európska tlačená
kniha, slávne Gutenbergovo dielo z roku 1455, svo-
jou typografickou dokonalosťou pripomínala ručne
písanú knihu.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: NEW YORK PUBLIC LIBRARY, DANIEL WIDRIG

Ktorý vynález priniesol ľuďom
najviac slobody? Elektrina, auto    -
mobil, antikoncepčná pilulka?
Uľahčili nám žitie, ale ani práca
bez fyzickej námahy, skracova -
nie vzdialeností či voľná láska
ne musia byť do  konalým vy ja-
dre ním slobody. Niet sporu, že
skutočnú slobodu prináša vzde-
lanie, možnosť zbaviť sa neve-
domosti.



Tlač v renesančnej dielni
Ilustrácia z roku 1568 ukazuje technológiu tlače v jej samotných začiatkoch. V tlačiarenskej
dielni najprv majstri ručne pripravili pergamen alebo papier (A, B). Výroba vymeniteľných
kovových písmen bola zložitá – Johannes Gutenberg používal oceľové razidlá, do ktorých
vyrezal písmená v zrkadlovej podobe a vyrazil ich do medi. Do takto vzniknutých matríc
potom nalial literinu (zliatinu olova, antimónu a cínu), ktorá po vychladnutí vytvorila
obrátené písmená (C). Z písmen sa rozstavili tlačiarenské formy, natierali čerňou a na
drevenom lise tlačili celé strany (D). Vytlačené listy domaľovával a farebne zvýrazňoval
rubrikátor, stredoveký ozdobný pisár a maliar rukopisov (E). Jednoduché obrázky sa mohli
vyrezať do drevených tlačidiel, čo podstatne zjednodušilo tlač ilustrácií (F, G). Posledným
krokom bolo zviazanie knihy do drevených dosiek.

Po rozhodnutí súdu časť učňov z Gutenber-

govej dielne odišla. Zakladali vlastné tla čiarne

a kníhtlač sa z Mainzu šírila ako laví na. Prvú

tlačiareň mimo nemec kých miest otvorili

v Benát kach a v roku 1500 už praco valo v Eu-

ró pe 250 tlačiarní, ktoré vytlačili 40-tisíc kníh.

Tlač po Gutenbergovi
O výnimočnosti Gutenbergovho vynálezu

svedčí fakt, že ho takmer štyristo rokov ne -

prekonala žiadna tlačiarenská technológia.

Nové techniky priniesla až priemyselná re vo-

lúcia. Rozvoj žurnalistiky a ohromujúci roz-

mach dennej tlače vyžadoval rýchlosť a vy so ké

obrátky. Američan Richard March Hoe v roku

1843 namontoval tlačiarenské listy na valec,

ktorý bol schopný tlačiť na nekonečný pás

papiera. Zdĺhavé ručné sádzanie stránok od-

 stránil v USA nemecký prisťahovalec Ottmar

Mergenthaler, keď v roku 1886 využil prin cíp

písacieho stroja pri sádzaní písmen. 

V Európe sa zasa objavila ofsetová tlač. Ne -

použí va kovové písmená, ale chemické vlast-

nosti látok, odpudzovanie mastnoty a vody. 

Spojením rotačiek a ofsetu vznikla začiat kom

20. storočia technológia, ktorá ovládla poly-

 grafiu na dlhé desaťročia. Rotačný ofset má

dodnes z celkového počtu 45 biliónov strá nok,

ktoré každoročne vychrlia tlačiarne po celom

svete, najväčší podiel. 

Z fabriky do domácnosti
Hoci „veľká polygrafia“ nezažila v 20. sto ro čí

už žiaden revolučný skok, tlačiarenské tech-

 nológie nám v jeho závere pripravili príjem-

né prekvapenie. Z polygrafických závodov

sa presťahovali do kancelárií a domácností. 

Prišlo to celkom nebadane. V roku 1938 vy-

našiel Charles Carlson v New Yorku xerogra-

fiu – jednoduchý spôsob kopírovania za lože ný

na elektrických vlastnostiach materiálu, kto   ré

sa menia pri ožiarení svetlom. Trvalo ďal  ších

dvadsať rokov, kým firma Haloid (neskôr Xe-

rox) dokázala technológiu využiť obchodne

a začala veľký biznis s kopírkami. 

Nová revolúcia bola na svete. Na princíp

xero      grafie zostavil v roku 1969 Gary Stark-

weather prvú laserovú tlačiareň Xeroxu.

Nasledo va li ihličkové s tlačovou hlavou, atra-

 mentové (neskôr s tuhým atramentom)...

Po nich soft     véry na tvorbu podkladov, aké

predtým vy žadovali profesionálnu sadzbu.

Tlačiarne u bežných používateľov sa po die -

ľali na informačnej explózii, ktorá nám po -

núkla takmer neobmedzené možnosti na

výmenu poznatkov, vzdelávanie a rozvoj

tvorivosti.

Uzatvorená kapitola?
Napriek tomu mnohí tvrdia, že potenciál tla-

čiarenských technológií sa po piatich sto -

ro  čiach vyčerpal. Informačné technológie

menia kancelárie na „bezpapierové“, admi -

nistratívu so štátom vybavujeme online,

obsah kníh a novín sa presúva na displeje

e-čítačiek, tabletov a smartfónov. 

Nie je to však celkom tak. Technológie schop   -

 né zhmotniť informácie ešte nepovedali pos-

ledné slovo. Skôr naopak. 



C
elé tisícročia rezbári, hrnčiari 

a ko   váči formovali predmety, kto -

ré ľu   dia potrebovali pre život.

Prie  my    sel   ná revolúcia remeselní   -

kov zmietla a priniesla továrne so sériovou

výrobou. Koncom osemdesiatych rokov mi   -

nulého storočia však Emanuel Sachs a Michael

Cina z Massachusettského technologického

inštitútu vynašli úplne nový spôsob tva ro va-

 nia objektov – trojrozmernú tlač. Rozbehol

sa intenzívny výskum, na konci ktorého je

tlačiareň schopná vytlačiť akýkoľvek digi tál-

 ny model, ktorý si vytvoríte v počítači. Prak  -

ticky čokoľvek, čo si dokážete predstaviť:

náušnice, topánky, ale aj súčiastky do auta,

dokonca aj tehly na váš dom. 

Nástup bez fanfár
Prvé uplatnenie našla 3D tlač v priemysle.

Pod označením „rapid prototyping“ vý raz ne

zefektívnila tvorbu prototypov. Neskôr pre -

nikla priamo do výroby. Priekopníkom sa stal

letecký a kozmický priemysel. Airbus na prí-

klad tlačí pánty dverí pre lietadlá, ktoré sú

v porovnaní s klasickými o polovicu ľahšie.

Na pohľad drobnosť, ale zníženie hmotnosti

lietadla o kilogram znamená počas jeho trid-

 saťročnej služby úsporu paliva za stotisíc

dolárov. 

Dnes len testujeme, čo všetko s 3D tlačou

vlastne dokážeme. Kanadská firma Imagin it

Technologies vytlačila funkčnú repliku his-

torického leteckého motora Rolls-Royce v reál  -

 nej veľkosti. Skladá sa z takmer päťtisíc

po  hyblivých častí. Archeológovia si pomo-

 cou 3D skenovania vytvárajú presné kópie

vzácnych artefaktov (a tak nie je vylúčené, že

o niekoľko rokov bude detailnú kópiu sar ko -

fágu faraóna Tutanchamóna vlastniť každé

okresné múzeum).

Súčiastky pre človeka
Ohromné očakávania sú v medicíne, kde pod

názvom bioprint vzniká celý technologický

odbor. Sme na začiatku, ale existuje už zopár

funkčných vzoriek vytlačených ľudských „ná-

hradných dielcov“. V blízkej budúcnosti bu dú

môcť lekári potrebné „súčiastky“ – tre   bárs

Ešte treba 
oslobodiť tvar
Priamo pred očami sa nám rodí nová revolúcia. 
Nenápadne, bez väčšej pozornosti. Reč je o 3D tlači. 
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Noví materialisti: Dizajnéra Daniela Widriga 3D tlač dokonale očarila. Na londýnskej výstave Industrial 
Revolution 2.0 prezentoval nové fantázie.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: UNIVERSITY OF BATH, WFIRM



bedrové kĺby a zubné protézy – tlačiť „na

mieru“ pre každého pacienta.

Prvé kroky sme urobili aj pri náhrade mäk -

kých tkanív i celých orgánov. V Americkom

inštitúte regeneračnej medicíny Wake Forest

naplnili tlačiareň kmeňovými bunkami, kto   -

ré potom pospájali v gélovom médiu. Vý sled  -

kom bola ľudská oblička, ktorú riaditeľ ústa    vu

Anthony Atala predstavil vlani na technolo -

gickej konferencii TED.

Priestor pre každého 
Neprekvapuje, že technológie 3D tlače sú

strá   žené patentmi a ich ceny sa pohybujú 

v desiatkach až stovkách tisíc dolárov. 

Niekoľko inovátorov a nadšencov na univer   -

zitách sa usiluje o „demokratizáciu“ troj roz-

mernej tlače pre bežných používateľov. Medzi

nimi Adrian Bowyer, matematik z univerzi -

ty v anglickom mestečku Bath. V roku 2008

zo   strojil jednoduchú tlačiareň RepRap, ktorá

dokázala vytlačiť svoju kópiu. Svoje dizajny

uvoľnil ako open source a zo súčiastok za šty-

risto dolárov si teraz môže tlačiareň poskladať

ktokoľvek. Aj najlacnejšia komerčná 3D tla -

čiareň MakerBot za 1 300 dolárov sa pre dá va

ako stavebnica. Ani softvér už nie je problém.

Mnohé tlačiarne nevyžadujú profesionálne

rysovacie CAD softvéry, postačí Google Sketch -

up. A ak na navrhovanie nemáte talent, exis-

 tuje zopár databáz s hotovými riešeniami 

– na príklad Thingiverse.com ponúka tisíce

návrhov najrôznejších produktov. 

Ďalšou možnosťou je využiť služby prevádz-

kovateľov 3D tlačiarní. E-mailom pošlete svoj

návrh a o niekoľko dní kuriér prinesie hoto   vý

produkt. Najznámejším je internetová firma

Shapeways. Ponúka tlač z 25 druhov materiá -

lov vrátane kovov, keramiky a skla.

Futurológ firmy Cisco Dave Evans predpokla   -

dá, že tento biznis získa v blízkej budúcnos ti

podobu bežných pouličných kopírovacích

centier.

Veľké nádeje
Dnes pracuje po svete niekoľko desiatok tisíc

3D tlačiarní. Môžeme len fantazírovať, kam

táto technológia posunie svet o pár desiatok

rokov. A spoločne s editorom týždenníka Eco   -

nomist konštatovať: „Rovnako ako nikto

ne mohol predvídať, čo prinesie vynález kníh-

tlače v roku 1450, parný stroj v roku 1750 či

tranzistor v roku 1950, tak dnes ne možno od -

hadnúť budúci vplyv 3D tlače. Isté je len to,

že technológia prichádza a zmení všetko,

čoho sa dotkne.“ 

Ako vytlačiť dokonalý tvar
Technológií trojrozmernej tlače dnes existuje okolo dvoch desiatok. Líšia sa použitým
konštrukčným materiálom, využívajú kvapalné náplne, prášok či pevné látky.
SLA (stereolitografia) – najstarší spôsob, pri tvorbe modelov využíva kvapalinu a po dob á
sa klasickým atramentovým tlačiarňam. Softvér tlačiarne si podľa vstupného modelu
predmet rozdelí na rezy hrubé desatiny až stotiny milimetra. Na pracovnej plošine potom
podľa jednotlivých rezov vstrekuje tlačové médiu, ktoré tuhne. 
FDM (fused deposition modeling) – používa termoplasty alebo vosky v podobe drôtikov
navinutých na cievke. Pri modelovaní materiál z cievky vytláča dýza, ktorá ho zohreje
na teplotu o čosi vyššiu, ako je teplota tavenia. Vytvorená vrstva okamžite stuhne.
LOM (laminated object manufacturing) – tu sa pracuje s tuhou látkou. Pred nanášaním
na vrstvy sa roztaví a laminuje fóliu alebo papier. Z nich potom laser vyreže požadovaný
tvar. Jednotlivé vrstvy sa spoja lepidlom. Aj metóda SLS (selective laser sintering) využíva
laser. Speká vrstvy vytvarované z praškových materiálov – termoplasov, zlievarenského
piesku či keramiky a kovov.

Replikácia: RepRap vytlačila „samu seba“. Jej tvorcovia
Adrian Bowyer (vľavo) a Vik Olliver zapísali do rodného
listu dátum 29. máj 2008 o 14.00, miesto narodenia
Bathská univerzita vo Veľkej Británii.

Vytlačená oblička: Riaditeľ Amerického inštitútu re-
generačnej medicíny Anthony Atala a dôkaz, že 3D
tlač ovplyvní aj medicínu.



S
lnečné žiarenie je najľahšie dostup-

ným zdrojom energie. V spojení 

s mo dernými technológiami a ši kov -

nými nápadmi dokáže viac, ako by

sme čakali. Ukazuje to aj práca Jaroslava

Ti chého, v súčasnosti už bývalého študenta

Dopravnej fakulty Jana Pernera Univerzity

Pardubice, dnes už jedného z inžinierov spo-

ločnosti Siemens. Vlani získal cenu českej

pobočky koncernu za najlepšiu študentskú

prácu riešenú v spolupráci so spoločnosťou

Siemens. Predstavil jednoduchý koncept vla-

ku, ktorý poháňa len slnečná energia. A uká -

zal, prečo by sa tento dopravný prostriedok

mohol uchytiť v praxi, hoci na prvý pohľad

vyzerá ako zo sci-fi. 

Kúpeme sa v ňom
Na povrch Zeme každoročne dopadá zhruba

päťtisíckrát viac energie, ako ľudstvo dnes

spotrebuje. Aj keď pri výrobe elektriny zo

Slnka nikdy nezachytíme viac ako jednu

desatinu, stále je jej dostatok. Pozemské

rastliny vystačia len so štyrmi percentami

energie z našej hviezdy. 

Slnečná energia pritom nie je úplne „ried -

ka“. Znamená to, že príkon Slnka je po mer ne

veľký (hoci sa zďaleka nemôže rovnať rope,

ktorá je energeticky oveľa „hustejšia“). Na

porovnanie: z hektára repky získame tonu

paliva, ktorá má rovnakú celkovú energiu,

akú za rok vyrobia fotovoltické panely s plo-

 chou sto štvorcových metrov. 

Vlak poháňaný Slnkom
Jednoduchý a prekvapivo účinný princíp navrhnutý v diplomovej
práci študenta z dopravnej fakulty pardubickej univerzity môže
otvoriť cestu Slnkom poháňanej železnice do krajín, 
kde sa klasický typ dopravy nevyplatí.

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: BIGSTOCKPHOTO, SIEMENS
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Elektrina má však nevýhodu – v súčasnosti

ju nevieme lacno a účinne skladovať. Ale ak

môžeme elektrinu zo Slnka hneď spotrebú-

vať, môže byť zaujímavá. Ako veľmi, to do -

kladá aj diplomová práca J. Tichého.

Bude to fungovať?
Základná otázka znie: Možno poháňať vlak

len Slnkom, teda slnečnými panelmi umiest-

nenými priamo na vagónoch? Odpoveď znie

áno – a pomerne svižne. Navrhnutý vlak sa

skladá z vagónov štandardných rozmerov 

s vrstvou fotovoltických panelov na nízkej

konštrukcii nad strechou (aby ich prúd vzdu-

chu obtekal a chladil). Všetky vozne sú vy-

bavené aj jednoduchým elektromoto rom,

zato nemajú batérie a sú teda odkázané na

rozmary počasia. 

Ide vlastne o najjednoduchší a najlacnejší

mož  ný typ solárneho pohonu. Výkony sú po-

 zo ruhodné. Fotovoltické panely na strechách

vagónov dokážu vlak rozbehnúť na rovine

rýchlosťou od 20 do 40 kilometrov za hodi -

nu. Dlhý vlak je rýchlejší, lebo má podobný

odpor vzduchu ako samostatný vozeň, ale viac

motorov za sebou. Celá súprava by moh la za

deň prejsť zhruba dvesto kilometrov. 

V strednej Európe je však fotovoltika pre

priamy pohon na železnici nepoužiteľná.

Najmä v zime je Slnko tak nízko nad obzo -

rom, že množstvo energie dopadajúce na

strechy vagónov je zhruba desaťkrát menšie

ako v lete. To rozhodne nestačí. Preto je ten to

pohon vhodný len pre niektoré krajiny, na -

príklad Brazíliu. Slnko tu svieti celý rok veľmi

vyrovnane a dni bývajú dlhé. 

Ruda sa nepokazí
Vzhľadom na nízke maximálne rýchlosti ne -

možno uvažovať, že „slnečné vlaky“ by sa

mohli objaviť v bežnej osobnej doprave. Aj

keď napríklad výletný vláčik od hotela na pláž

poháňaný slnečnou energiu by bol atraktív ny.

Iná situácia je pri doprave tovaru, ktorý ne -

podlieha skaze, napríklad rúd z baní na zlato

a hliník v brazílskom Alto Horizonte. Tu by

ani prípadné prieťahy v doprave spôso be né

nepriazňou počasia nemali predstavovať

významné ekonomické škody. 

Navyše nízka cena dopravy kompenzuje prí-

padné nevýhody. Vagóny majú jednoduchú

konštrukciu a solárny pohon v tejto konfigu-

rácii je tým najlacnejším možným riešením.

Elektrina je totiž v rozvojom svete – teda tak-

 mer všade tam, kde Slnko svieti najintenzív-

nejšie – často nedostupný a drahý tovar. Jej

dodávky môžu byť (v prípade solárneho po-

honu na vagónoch doslova) darom z neba.

Ekonomickým plusom je aj fakt, že fotovol -

ti ka nevyžaduje palivo. Jeho doprava na

mies ta bez rozvinutej infraštruktúry býva

ne únos ne drahá. 

Najlacnejšie riešenie
Ceny panelov navyše už niekoľko rokov pa da -

jú o dvadsať až tridsať percent ročne (vlani

dokonca a vyše tretinu). Slnko sa tak stáva

najlacnejším riešením pre elektrifikáciu od-

 ľahlých tropických oblastí. 

Ceny budú v najbližších rokoch ďalej celkom

isto klesať. Výrobné technológie sa stále vy-

víjajú, aj výrobcovia, predovšetkým čínski,

ktorí v ostatných rokoch investovali ohrom-

né sumy do nových liniek. Ich využitie však

nie je také veľké, ako by si želali. Odbor je tak

pod veľkým cenovým tlakom. 

V menej rozvinutých oblastiach sveta by

tak vlak poháňaný Slnkom mohol byť lac-

nejší ako akýkoľvek iný druh pozemnej

dopravy. Aj keď Slnko nedokáže poháňať

vyspelé ekonomiky, nebolo by rozumné

kvôli tomu naň za ne vrieť. Tým skôr, že

súčasné technológie umož ňu jú konštruk-

térom vytvárať novátorské riešenia sta rých

problémov. 

Straty fotovoltického panelu
(monokryštalické články)

Straty 
na striedači

Straty 
v trakčnom 

pohone
(synchrónny 

motor)

Mechanický výkon

Straty 
mechanického 

prenosu 
výkonu

(jednostupňová 
prevodovka)

Výkon na obvode 
hnacej nápravy

Elektrický výkon 
fotovoltických panelov

Výkon slnečného žiarenia

Koľko slnečnej energie dokážeme využiť



K
to sa o materiálovú fyziku pri veľ mi

nezaujíma, budú grafén možno 

z novinových správ poznať ako

„naj pevnejší materiál sveta“ a zá -

ro veň „najtenší materiál vôbec“. Skutočne,

gra fén je materiál z jedinej vrstvičky ató-

mov uhlí ka a má takéto neuveriteľné vlast-

nosti. 

Tenké plátky, ktoré tvoria šesťuholníky uhlíka,

sú doslova fyzikálnou anomáliou. Elektró ny

sa v ňom napríklad pohybujú prakticky bez

zrážok a vďaka tomu putujú k svojmu cie ľu

veľmi vysokou rýchlosťou, v ostatných pev -

ných materiáloch nepredstaviteľnou. Je ne -

uveri teľne ľahký a pevný, hoci vedci sa

pô  vod ne obávali, že takýto tenký materiál sa

vlastnými silami zrúti a „zroluje“. 

Medzi fyzikmi je od svojho objavu v roku

2004 hitom. Vlani vyšlo len v angličtine tak-

 mer 20-tisíc vedeckých článkov s odkazom na

grafén. Je to o tretinu viac ako v roku 2010,

keď si Andrej Geim a Konstantin Novoselov

odniesli za svoj objav Nobelovu cenu za fy -

ziku.

Tranzistor a nové možnosti
Pre laikov je najdôležitejší najmä fakt, že

zázračný grafén by sa mohol čoskoro presa-

diť v praxi. Firmy však pracujú inak ako vedci,

ktorí sa musia výsledkami pochváliť z pod-
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Materiál, ktorý si vás 
omotá okolo prsta
Andrej Geim a Konstantin Novo -
selov začali tento rok dobre. Rus kí
fyzici si pred svoje meno môžu
začať písať čisto britské sir. Krá -
ľov ná ich povýšila do šľachtic -
ké ho stavu za objav materiálu
me nom grafén, ktorý dlho od -
poroval prijímaným fyzikálnym
teóriám.

AUTOR: JOSEF JANKŮ 
VIZUALIZÁCIE: UNIVERSITY OF MANCHESTER, BIGSTOCKPHOTO, YANKO DESIGN  

Objavitelia grafénu: Andrej Geim a Konstantin 
Novoselov, nositelia Nobelovej ceny za fyziku.



staty svoje práce – spoločnosti ich, na opak,

držia skôr v tajnosti. Grafénových lasto vi čiek

sa preto objavilo len niekoľko, zato sú veľ mi

nádejné. 

Napríklad spoločnosť IBM sa grafénu venu je

dlhodobo, považuje ho za materiál, ktorý

raz zmení celú elektroniku. Najprv predsta -

vila prvý grafénový tranzistor a neskôr celý

inte grovaný obvod (skladal sa z jedného

tran zis tora a dvoch cievok). Ide v podstate

o la bora tór ne vzorky, ale pripravené postu -

pom, ktorý je veľmi blízky súčasným metódam

výroby elektroniky z kremíka. Tento mate -

riál sa však nechystá len tak ľahko uvoľniť

miesto – s kremíkom vieme veľmi dobre na -

rábať a zatiaľ sme ani nedorazili na hrani cu

jeho možností. Napriek tomu spoločnosti

vynakladajú veľké sumy, aby predstavili vý-

voj. Doplnenie a neskôr možno aj nahradenie

kremíka grafénom je tiež cieľom európ ske ho

„vlajkového“ výskumného programu Gra phe -

ne Flagship. Nový materiál podľa vedcov ne -

povedie len k zvýšeniu výkonu elektroniky,

ale aj k objaveniu úplne nových elektronic -

kých zariadení.

Nazeranie do uhlíka
Od grafénu si veľa sľubujú aj výrobcovia mo-

 bilných telefónov. Najmä Samsung, ktorý vla -

ni predstavil na svetových výstavách nový

displej z tohto materiálu. Tenký je zhruba

ako pohľadnica a ohybný ako kúsok plastu.

Zobra zovacie vlastnosti zatiaľ neboli úplne

uni kát ne (hoci ani nie najhoršie), ale, samo-

zrejme, zaujímavé sú najmä používateľské

mož nos ti. Zatiaľ výrobca predstavil len kon-

 cept Ga laxy Skin, čo je tenučký a pružný mo bil.

A čo po tom televízia, ktorú bude možno zro -

lovať do rolky a vziať kamkoľvek zo se bou?

Alebo sa uchy tia grafénové noviny ako čítač-

ka, do ktorej si každé ráno na hrá me nové

informácie? Vybrať budú musieť zákazníci. 

Navyše grafén by nemal byť drahý. Zákla dom

väčšiny súčasnej priehľadovej elektroniky

(displejov, ale aj fotovoltických článkov) je

zlúčenina nazývaná ITO. Skrýva sa za ňou

oxid cínu a india. Druhý prvok je dnes už po -

merne drahý a z dlhodobého hľadiska sú jeho

zásoby obmedzené. Keby sa ho podarilo na-

hradiť v podstate ľahko dostupným uhlí kom,

hoci v špecifickej podobe grafénu, firmy by

sa zbavili obáv z rastu cien india. 

Ceny zamierili nadol
Experimentálne vzorky grafénových disple jov

fungujú dobre, a tak ich uplatnenie bude zá -

visieť najmä od rýchlosti zavedenia výroby

grafénu v priemyselnom meradle. A to sa

odhaduje ťažko. 

Vývoj napriek tomu napĺňa očakávania naj -

väčších optimistov. Pred troma rokmi sa

gra fén predával len po mikroskopických

šu pin kách a jeho cena presahovala cenu

zla ta. Stále teda nemožno vylúčiť, že sa na -

plnia predpovede výrobcov a mobily s gra -

fénovým displejom sa na trhu objavia už 

v tomto roku. O pravdivosti ich slov sa už

čoskoro presvedčíme. 

Fyzici vodku nepijú
Grafén stále skrýva aj úplne nové prekvapenia. Na Manchesterskej univerzite, teda pra-
covisku, kde bol objavený, nedávno napríklad zistili, že tenká vrstva grafénu funguje aj ako
destilačný prístroj. Vedci experimentovali s grafénovými membránami, ktorých správaniu
ešte celkom nerozumejú. V každom prípade vedia, že prepúšťajú vodu, ale dokážu udržať
iné materiály. Zo zvedavosti pripevnili membránu k hrdlu fľaše s vodkou. Ukázalo sa, že
hrdlom unikala naozaj len voda, alkohol v nej zostal. A vodka bola silnejšia a silnejšia.
Výrobcovia alkoholu po grafénových membránach pre ich cenu asi neskočia, ale inde by sa
mohli uchytiť. Grafénová vrstva totiž podľa manchesterských vedcov dokáže udržať na prí -
klad hélium, inak veľmi drahý plyn. A pritom – celkom neuveriteľne – prepúšťať vodu.
„Materiály sa azda už ani nemôžu správať podivnejšie,“ komentoval zistenie svojich ko le gov
objaviteľ materiálu Andrej Geim.

Zázračné šesťuholníky: Tenké plátky uhlíka sú doslova
fyzikálnou anomáliou s úžasnými vlastnosťami.

Pružné displeje: Grafén prepúšťa svetlo s je vhodný na výrobu displejov, kde by nahradil súčasné zariadenia 
z tenkých vrstvičiek oxidov india a cínu. Displej by bol navyše oveľa pevnejší.
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Budeme sa dožívať
sto rokov?
V starovekom Ríme sa ľudia dožívali priemerne 20 rokov, 
v po lovici devätnásteho storočia v západnej Európe dosahovala
priemerná dĺžka života zhruba 40 rokov a na konci milénia to
bolo už dva razy toľko. „Predlžovanie ľudského života sa nielen
zvyšuje, ale aj zrýchľuje,“ tvrdí špičkový slovenský kardiológ
Daniel Pella.

Podľa Biblie sa ľudia kedysi dožívali

niekoľkonásobne viac rokov ako dnes.

Matuzalem mal údajne 969 rokov, keď

zomrel. Aká je biologická hranica exis-

tencie človeka ako jedinca?

Určite je nižšia ako v prípade Matuzalema.

Údaje z Biblie sú síce krásne, ale hranica

dožitia u človeka sa pohybuje okolo sto rokov,

pri optimálnych podmienkach to môže byť

aj o niečo viac, možno 120 alebo 130 rokov.

Povedzme, že zdravie bude slúžiť, ale

aké budú mentálne schopnosti človeka,

ktorý sa bude dožívať sto rokov?

Vezmete si športové gymnastky, vrchol svo-

jej fyzickej výkonnosti dosahujú vo veku od

12 do 16 rokov. Skokani na lyžiach podáva jú

najlepšie výkony okolo dvadsiatky. V iných

športových disciplínach to môže byť okolo

25 až 30 rokov. Maratónci a vytrvalci majú

túto hranicu posunutú ešte ďalej. Potom už

fyzická aktivita človeka upadá. Pokiaľ však

ide o jeho mentálne schopnosti, je si tuácia

iná. Mozog je orgán, ktorý sa predsa len od-

 lišuje od svalov. Mentálne schopnos ti by

som nedával do súvislosti s vekom, ale so

spôso bom života. V prípade, že je človek

zdravý, psychickú čulosť si môže zachovať

veľmi dlho.

Orgány sú geneticky naprogra mo va né

na určitú dĺžku fungovania. Vy napríklad

tvrdíte, že počet úderov srdca je u kaž -

dého človeka konštantný. Ako sa potom

dá dosiahnuť, aby sme sa dožívali viac?

Ak by sme k tejto otázke pristupovali takto

mechanisticky, lekári by to mali veľmi jed -

noduché. Stačilo by človeku znížiť srdcovú

frekvenciu a život by sa automaticky pre dĺ -

žil. Zo štatistického hľadiska však skutočne

platí, že väčšina živočíšnych druhov, vráta ne

človeka, má za život konštantný počet úde -

rov srdca. Ale nie je to jediný faktor, ktorý

ovplyvňuje dĺžku života. Človek dokáže cie ľa -

vedome mnohé veci ovplyvňovať. Odstra ňu je

zo svojho oko lia rizikové faktory a po sil ňu je

pozitívne, čo jeho život predlžuje. 

Akú úlohu bude zohrávať pri predl žo-

 vaní života molekulárna genetika?

Doteraz sme pracovali pri prevencii a diagnos-

tikovaní chorôb len s bežnými rizi ko vý mi fak-

 tormi. Takmer každý vie, že riziko srdcového

infarktu výrazne zvyšuje strava s vysokým

obsahom cholesterolu, obezita, fajčenie či

AUTOR: VLADO DUDUC
FOTO: JOZEF JAKUBČO



nedostatočná fyzická aktivita. Hranicu náš ho

poznania však potrebujeme posunúť ďalej.

Musíme sa naučiť odhaľovať jednotlivcov,

u ktorých sa rizikové faktory ešte nerozvinu -

li. Keď už prepuknú, je ťažšie zasiahnuť.

Len veľmi málo ľudí trpiacich nadváhou sa

dokáže dostať späť na svoju pôvodnú hmot-

 nosť. Preto by bolo oveľa účinnejšie, keby

sme obezite dokázali predísť. Práve v takých -

to prípadoch by nám mohla pomôcť mo le -

kulárna genetika.

Ako?

Umožní nám identifikovať rizikové faktory,

ktoré podnecujú vznik ochorení. Vezmite si

napríklad vysoký choles terol v krvi. Nie všetci

ľudia, ktorí ho majú, dostanú infarkt. Na dru -

hej strane je veľa ľudí, ktorí nemajú vysoký

cholesterol, ale infarkt dostanú. Zatiaľ ne -

poznáme spôsob, ktorý by nám umožnil

presne kvantifikovať rizi ko v osť jednotli vých

faktorov, ktoré roz hodu jú o predispozícii

pre danú chorobu. A presne o tom je mo -

lekulárna genetika – umožní nám predchá -

dzať vzniku chorôb.

Dajú sa diagnostikovať choroby, kto ré

sa ešte neprejavili?

Už aj v súčasnosti dokážeme odhaľovať mno-

hé ochorenia skôr, ako prepuknú. Napríklad

vďaka skorej diagnóze u nás vymizol kre té niz-

 mus. Na jeho diagnostikovanie sa používa

jednoduchý skríning hormónov štítnej žľa zy.

Keď sa zistí, že ich má človek málo, doplnia

sa a kreténizmus nevznikne. Ďalším príkla -

dom je špecifické nádorové ochorenie štítnej

žľazy, ktoré má genetické pozadie. Ak sa u nie-

koho zistí, je dobré dať vyšetriť aj ostatných

členov rodiny. Pokiaľ sa u niektorého z nich

potvrdí prítomnosť génu zvyšujúceho ri zi ko

tohto nádorového ochorenia, je najlepším

riešením operačne odstrániť štítnu žľazu,

hoci je zdravá. Molekulárna genetika by ma -

 la naše možnosti posunúť ešte ďalej.

Čo je najväčšou bariérou pri predlžo-

vaní ľudského života?

Tých bariér je viacero a líšia sa podľa krajiny.

Ak si vezmeme napríklad Slovensko, tak zis -

tíme, že naše životné prostredie je pre ľudí

dosť stresujúce. Stres je pritom činiteľom,

ktorý človeku vo veľkej miere bráni, aby 

z dlhodobého hľadiska ostal zdravý. Exis-

tuje mnoho rizikových civilizačných fakto -

rov, napríklad pôsobenie karcinogénov,

ne  zdravý životný štýl, nedostatok pohybu

či nesprávne zloženie stravy, ktoré vedú k roz-

machu dvoch najväčších zabijakov sú čas nosti

– kardiovaskulárnym a onkologic kým ocho-

reniam. Sú to choroby, ktoré ma jú odlišný

priebeh, ale podobné rizikové faktory.

Prečo dnes najčastejšie zomierame prá-

ve na rakovinu a infarkt? V minulos ti to

bolo inak, alebo sa len nepoznali pres né

príčiny smrti a ľudí zabíjali tieto isté cho -

roby?

Priemernú dĺžku života v minulosti skraco-

vala najmä vysoká úmrtnosť novorodencov,

banálne infekcie a podvýživa. Pravda je, že

nebývalo toľko onkologických ochorení, ale

určite sa vyskytovali. Vedci napríklad ne dáv-

 no odhalili u viac než dvetisíc rokov starej

egyptskej múmie rakovinu prostaty s roz -

šírením metastáz do kostí. Mimocho dom,

použili pritom počítačovú tomografiu od

spoločnosti Siemens, pomocou ktorej uro-

bili digitálnu trojrozmernú (3D) re kon štruk-

ciu celého tela múmie bez toho, aby na nej

zanechali čo len jeden škrabanček. V ostat-

ných desiatkach rokov sa kumulovalo via -

ce ro rizík, ktoré zvyšujú počty onkologických

a kardiovaskulárnych ochorení. Napríklad

obezita je rizikovým faktorom nielen infark tu,



cukrovky, vysokého krvného tlaku, ale aj

rakoviny hrubého čreva, prsníka či ma ter-

nice.

Najúčinnejšou obranou proti týmto

chorobám sú preventívne prehliadky.

Využívajú ich ľudia?

Na preventívne prehliadky chodí zhruba len

15 percent Slovákov, čo je veľmi málo. Jed-

nou z hlavných príčin je, že aj keď sa člo vek

cíti zdravý a nemá žiadne ťažkosti, vyšetrenie

vnútorných orgánov u lekára si v podvedo mí

spája s určitým strachom. U osôb, ktoré sa

subjektívne cítia dobre, je však vo veľkej

väčšine prípadov len malý predpoklad, že by

sa u nich našlo ochorenie v takom štádiu, že

by ne bolo liečiteľné. V poslednom období

však k tej to psychickej bariére pribudol ešte

jeden moment, prečo ľudia nechcú chodiť

na preven tívne prehliadky. Nevedia, čo od

nich môžu očakávať.

Ako to myslíte?

Z každej strany sa na nás valí reklama na rôz-

ne preventívne prehliadky v ko merč ných

spoločnostiach. Hnevá ma, keď ľuďom sľu -

bujú, že ich vyšetria za tri hodiny a hneď im

poskytnú aj diagnostický záver a od po rú ča-

nia, ako postupovať ďalej. Poviem vám, chcel

by som byť takým múdrym lekárom, ktorý

by z obrovského balíka vyšetrení dokázal za

tri hodiny extrahovať to podstatné a vyriešiť

problém každého jedného pacienta. Rýc h losť

určite nie je v tomto prípade tou najväčšou

výhodou. Keď použijete „hi-tech“ medicínu

bez toho, aby ste sa predtým porozprávali 

s pacientom o jeho ťažkostiach a snažili sa

odhaliť všetky súvislosti, dospejete síce k veľ -

mi drahému výsledku, ale s relatívne ma lým

významom. Som presvedčený, že určite je

lepšie ísť najprv do špecializovaných centier

venujúcich sa prevencii a absolvovať mož no

menej vyšetrení, ale cielene. Až potom, na

základe primárnych zistení, podstúpiť špe-

cializované vyšetrenia.

Nemáte pocit, že pri vývoji diagnostic -

kých prístrojov a metód sa výskumníci

naháňajú len za výkonmi a už menej hľa-

dia na ich nákladové parametre? Ich

použitie je potom extrémne drahé.

Takto otázka nestojí. Tie prístroje sú drahé

preto, lebo sa málo využívajú. Najväčšou

chybou nášho zdravotníckeho systému je, že

lekárov stále nútia minimalizovať vstupy.

Pokiaľ ide o ľudský faktor, tak prosím, ale ob -

medzovať investície do nákupu modernej šej

techniky a kvalitných liekov je veľmi krát ko-

zraké. Uvediem príklad: Ešte za socializmu

sa u nás objavili lieky na liečbu vysokého krv-

ného tlaku, takzvané ACE inhibítory, ktoré

boli extrémne drahé. Stáli okolo tisíc korún,

čo bola na ten čas takmer polovica prie mer -

 nej mzdy. Dnes stoja okolo sedem eur 

a bež ne sa predpisujú. Čím viac sa me di -

cínske prí stroje a lieky používajú, tým sú

lacnejšie.

Srdce je orgán, ktorý je stále v pohy be.

Ako lekárom pomáha, že Siemens vyvi -

nul prístroj, ktorý ho dokáže zobraziť vo

vysokom rozlíšení napriek neustálemu

pulzovaniu?

Je to úžasná vec, pretože doteraz sme nedo -

kázali pohybujúce sa srdce a srdcové tepny

presne zobrazovať. Systémy nukleárnej mag-

 netickej rezonancie nám poskytujú také in-

formácie, o ktorých sme ani nechyrovali.

Pri nášajú nám úplne iný pohľad na liečbu

a diagnostiku pacientov, než na akú sme

boli zvyknutí pri konvenčnej medicíne. Umož -

ňujú nám napríklad rozdeľovať pacientov,

ktorí k nám prídu s podozrením na srdcový

infarkt, do rizikových skupín – na tých, kto-

rým nehrozí nič, na tých, u ktorých mu sí -

me vyšetrenie po určitom čase zopakovať,

a na tých, u ktorých musíme začať agre sív -

nu lieč bu.

Je možné experimentálne zistiť, aké ho

veku sa človek dožije?

To si neviem dosť dobre predstaviť, keďže

nedokážeme vopred predvídať vplyvy život-

ného prostredia. Ak by sme vedeli ovplyv niť

všetky faktory životného prostredia, tak po -

tom by to teoreticky bolo možné.

Kedy sa teda budeme dožívať sto rokov?

Pevne verím, že aj my dvaja sa ešte stretne -

me pri rozhovore, v ktorom budeme spo mí-

nať na to, aký bol život pred 50 rokmi. 
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Prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., je pro de-
kanom pre zahraničné vzťahy a štúdium
v anglic  kom jazyku na Univerzite Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. V profesio nál-
nej kariére sa zameriava na preventívnu
kardiológiu. Stál pri zrode Centra preven-
 tívnej a športovej medicíny. Od roku 2009
pôsobí ako prednosta III. internej kliniky
Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Ko -
šiciach. Je taktiež viceprezidentom Sveto -
vej asociácie medicíny proti starnutiu.



K O M E N T Á R Ľ U D I A

S
vet zasiahla finančná kríza a pri nies -

 la otázky, či neoslabí intenzitu ve dec -

kého poznávania. Áno, niekoľkých

programov sme sa už vzdali. Na prí-

 klad veľkých expedícií automatov po Slnečnej

sústave. Na poznatky, či na mesiacoch oko lo

plynových obrov existujú podmienky pre

život našich „vesmírnych spolubratov“, si

budeme musieť dve-tri desaťročia počkať.

Nijako sa však nespomalili experimenty sme-

 rujúce dovnútra hmoty a vedci horúčkovito

overujú nadsvetelnú rýchlosť neutrín, ktorá

by mohla rozvrátiť teóriu relativity.

Historická skúsenosť hovorí, že ani najväč šie

hospodárske recesie sa vedy priveľmi ne-

dot kli. Žiadna autorita nedokáže rozhodnúť,

čo je vo vede užitočné a čo už v aktuálnej

situácii netreba. Vedecké poznatky slúžia

na pochopenie sveta, nie sú návodom na

užitoč nosť. Ak obsahujú aj čosi praktické,

ujme sa ich technika. Ako napísal spisovateľ

Norman Mailer v roku 1970: „Veda je láska,

technika manželstvo. Veda je sex, počatie a ro-

dinné spoločenstvo – technika je umenie vy-

 brať včas vajcia z vriacej vody.“

Počas Veľkej hospodárskej krízy fyzici ne -

ru šene diskutovali o kvantovej teórii, Enrico

Fermi našiel cestu k štiepeniu uránu, August

Piccard vystúpil v balóne do stratosféry, ob-

javili palác perzských kráľov v Perzepolise...

Súčasne zosilnelo úsilie priemyslu vydolovať

čo najviac z nahromadených poznatkov. V re-

cesiách sa zrodilo niekoľko výnimočne silných

firiem: DuPont, Disney, Chrysler v tridsia tych

rokoch, Microsoft a Apple v sedemdesia tych

rokoch. 

Ve decké poznanie je súčasťou všeľudského

úsilia, aby sme sa mali lepšie. Veda dokázala

veľa: zbavila nás hladu, oslo bodila od ťažkej,

namáhanej práce. V pos led nom čase sa však

objavil nový problém – zá padný svet sa po

úľa ve zo studenej vojny na dve desaťročia

ponoril do bezstarostné ho konzumu. Rýchlej

spotreby, keď sa žije pre plynúci okamih 

a šetre nie vyzerá ako hlúposť. Aj preto dnes

čerpáme len z toho, čo sa vy myslelo pred

mnohými dekádami, a ply tvá me prírodný mi

zdrojmi, akoby po nás ne ma li prísť žiadne

generácie. 

Sen o hmotnom blahobyte máme splnený, ale

chýba nový, ktorý by prevyšoval predchá dza-

 júce. Akoby sme podľahli uspokojeniu, že

postači, ak budeme len recyklovať to, čo už

vieme. Nové túžby sú odjakživa hlavným

zdrojom pokroku a jeho motorom vzdela nos ti

a vedy. Veď prečo niektoré krajiny stále na zý-

vame rozvojovými, keď si môžu za bez pečiť

najmodernejšiu techniku a architektú ru do

nebies? Odpoveď je jednoduchá: ne majú

„domácu vedu“, vlastnú vedeckú in teligen-

ciu. Zo ziskov z prírodného bohatstva si môžu

kúpiť všetko, ale vlastnú vedu nie. 

Ľudia v každom čase svoje predstavy premie -

tali do konkrétnej podoby, ako bude život

vyzerať, až dosiahnu to, po čom túžia. My

sme pod ľahli uspokojeniu, že už netreba

ďalej hľadať, stačí nám recyklovať nahro-

madené poznat ky. 

Neexistuje mechanizmus, ktorý by nás auto  -

maticky priviedol k dokonalejšiemu poznaniu.

Veda potrebuje priaznivé prostredie, bez neho

sa môže vytratiť zo života ako každá iná ľud-

 ská činnosť. Predchádzajúce recesie potvrdili,

že financie nie sú rozhodujúce. Ove ľa hro -

zivejší je trend, keď obklopení bohatstvom

stratíme tvorivosť, zvedavosť a chuť obja -

vovať „nové priestory“. Bez nich sa svet stane

pretechnizovaným, ale nudným a ne radost-

ným miestom bezduchej zábavy. Pre to vďaka

za krízu, po veľkom fláme nás pri  nú ti zeme -

guľu poupratovať. 

Kríza vedu neohrozí. Konzum áno

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: NASA
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Radnica v modrom
Od novembra figuruje medzi realizáciami francúzskeho ar-
chitekta Jeana Nouvela nová radnica v Montpellieri, sídle
juhofrancúzskeho regiónu Languedoc-Roussillon.

B
udovu postavili na hlavnej osi roz -

rastajúcej sa štvrte Port Marianne,

južne od historického centra Mont-

pellieru. Stojí v nedávno ešte ospa-

lej predmestskej štvrti pri brehu riečky 

v pô  vodne rovnom, teraz náročne členito

upravenom teréne. Nouvelovu architektú -

ru dotvára prírodný prvok azda ešte väčšmi

ako známe parížske múzeum MGB z roku

2006 neďaleko eiffelovky. 

Samá voda, samá voda...
Okolo radnice sa vypína pahorok, ktorý na -

vŕšili až do štvrtiny mohutnej štvorbokej bu-

 dovy s dvanástimi podlažiami. K riečke sa

obracia na nároží oceľovou konštrukciou

pripomínajúcou vežu, ku ktorej sa v pra vom

uhle pripájajú dve krídla, obe celkom otvo -

rené v dolnej časti. Na vodný tok nadväzuje

nádrž, ktorá preniká popri „veži“ do patia 

a siaha až k okraju protiľahlého krídla. 

AUTOR: KAROL KLANIC
VIZUALIZÁCIE: ATELIERS JEAN NOUVEL
FOTO: VILLE DE MONTPELLIER

Oceľové fasády: Matné, leštené a ryhované oceľové
platne vytvárajú na fasádach rôzne vzory. Spoločným
znakom je modrá, ktorá evokuje všadeprítomnú vodu.

Radnica v Montpellieri: Najrýchlejšie rastúce fran-
cúzske mesto už potrebovalo novú radnicu ako soľ. 
V novej budove za 130 miliónov eur pracuje 960 úrad-
níkov a denne ňou prejde štyritisíc návštevníkov. 



Mnohé interiéry tak vynikajú výhľadom na

vodnú hladinu. Budova sa k nej navyše obra-

 cia širokými dvojposchodovými te ra sami.

Nové umelé jazierko komunikuje s tvarmi 

i farebnosťou modrej budovy, do tvára archi -

tektúru odrazmi na hladine. 

Zad nú polovicu areálu za radnicou zaberá

štyriapolhektárový park Marianne, ktorý

ešte nie je dokončený. Dvojposchodové

budovy v prednej časti majú zelené stre -

chy a zapadajú do parkovej úpravy. Ohra -

ničujú prístupové námestie. Na jednej

strane roz ľahlého nového námestia je ob-

jekt s kan ce láriami, bytmi a obchodmi od

J. Nouvela, na druhej štvorhviezdičkový,

vo februári otvorený hotel Courtyard

Mariott od paríž skeho Ateliéru Arago. 

Pod námestím vybudovali garáže pre

sedemsto áut.

Pohľad cez filter
Každá fasáda je iná. Spoločným znakom je

modrá, ktorá evokuje vodu, ale aj histo ric ký

erb a moderné logo Montpellieru. V tejto fa -

rebnosti sú tónované aj okenné tabule. Dve

fasády obopínajú pravouhlé panely rôz nej

veľkosti z anodizovaného hliníka v roz lič ných

odtieňoch modrej s roztrúsenými tyrky so vý -

mi a akvamarínovými akcentmi, ojedinele

sa uplatní kontrastná červená. Severná fa -

sá da – na rozdiel od ostatných, cez ktoré sa

núkajú rozsiahle priehľady do vnútra – je

kompaktná. Dominuje na nej ta buľa tma vo-

 modrého skla, tmavšieho ako okenné výplne. 

Vytvára sklenú stenu dvoch priestranných

reprezentačných siení umiestnených nad

sebou, ktorá filtruje namodro výhľad na

mesto. 

Nad dve patiá, ktoré zabezpečujú, aby svet lo

dostatočne prenikalo do vnútorného priesto -

ru až päťdesiat metrov širokej budovy, vysu -

nú v lete strechy znemožňujúce pre  hrievanie

fasád. Na zastrešeniach aj strechách a proti -

slnečných clonách na južnej fasáde sú foto-

voltické panely. Tento systém na ploche 1 300

štvorcových metrov za približne milión eur

– jeden z najväčších vo Francúzsku – vyrobí

200 megawattov. Zabezpečí pätinu energie,

ktorú spotrebujú v budove. Displej vo vstup-

 nej hale umožňuje sledovať jeho momen-

tálny výkon. 

Vstupná hala: Stropy bez rušivých podperných prvkov
zdobia kompozície od významnej osobnosti súčasnej
francúzskej kultúry Alaina Fleischera.
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Za umením do lesa

V soulskej tristotisícovej mestskej časti Songdong-gu dokončia 
v tomto roku dom umenia, ktorý autori z ateliéru Unsangdong
Architects nazvali Kultúrny les. 

A
rchitekti Joon-Gjoo Jang a Čang-

-Hoon Šin sa hlásia k pri rodze né -

mu a harmonickému spojeniu roz-

ličných funkcií stavby, názov však

vystihuje aj fakt, že zeleň nedotvára, ale spo-

luutvára budovu. Preto o nej hovoria aj ako

o mestskom lese. Kultúrny les napokon aj

symbolicky vystihuje vyspelú kultúrnu sý-

tosť, ktorá vyniká, ak si vybavíme opak – kul-

túrnu púšť. 

Zeleň soulskí architekti nespájajú s organic-

kým tvarom, ale s geometrickým. A v prípa -

de tohto diela patrí k tým naj jednoduchším

v celej ich tvorbe. 

Korzovanie po rampách
Štvorboký blok domu umenia komplikujú

iba výrezy, v ktorých bujnie zeleň. Na fasáde

vznikli vďaka nim hlboké terasy. Z jednej sa

prejde do parku v dvojpos cho dovom streš -

nom výseku. 

Horizontály črtajúce sa cez sklené steny 

v hornej časti budovy vystriedajú lomené 

a šikmé plochy. Línie sa miestami dotýkajú,

inde pretínajú alebo plynú popri sebe. In-

teriér je v tejto časti členitý a výškové roz -

diely vyrovnávajú raz stupne v podobe

amfi teátru, inde zatrávnené šikmé plochy,

zväčša však rampy a schodiská spájajúce

funkčne odlišné časti budovy. 

Architekti odlíšili tri zóny: všeobecnú, tak -

zvanú kultúrnu ulicu, galerijnú a hudob nú,

ktoré dopĺňa odpočinková časť so zeleňou.

V jadre budovy je divadelná sieň. Zdola stú-

pa cez zvýšené prvé podlažie široká scho dis -

ková rampa do galerijnej haly pod divadlom,

slúžiacej ako foyer. Na horných dvoch pos -

chodiach s jednotnou fasádou je knižnica,

učebne a administratíva, na prízemí veľký

priestor vyhradený škôlke.

Využitá príležitosť
Ani úspešní Unsangdong Architects dosiaľ

nedostali veľa príležitostí včleniť tak ra di kál -

ne zeleň do architektúry ako v tomto pro-

jek te. Ďalšou možnosťou bude projekt

Zeleného prstenca, dvoch oblých blokov

so strešným parkom pre renomovanú me -

dzinárodnú súkromnú školu Cheongshim

Internatio nal Academy v horách v Gap -

jung-gun. 

V Soule pritom štúdio nepatrí medzi no vá -

čikov – ich najznámejšie stavby, súkromná

galéria Yeh (2005) a kultúrny komplex Kring

Kumho v časti Gangnam (2008) televízna

stanica CNN zaradila medzi „architektonic -

ké divy Soulu“. Zeleň v nich však nezoh rá va

podstatnú úlohu. Podobne ani vo veľkom

Centre dizajnu (2006) v areáli poprednej

svetovej vysokej školy Inštitútu vedy a tech-

 nológie v meste Kwangdžu. 

Pribúdajú stavby plné zelene
Stavby so zeleňou sú v Soule trendom, kto rý

začal pred pár rokmi. Prispel k nemu rozsiah-

ly objekt v parku pri súkromnej ženskej

univerzite Ewha od Francúza Dominiqua

Perraulta. Do zelene sa zvislo zarezáva zva -

žujúca sa cesta. Na oboch stranách zárezu,

ktorý architekt nazýva údolie, sú sklené fa sá-

d y dvoch štvorpodlažných objektov a celý

park je vlastne ich zelenou strechou. 

Na budúci rok dokončia uprostred parku 

v centre Soulu na opačnom brehu rieky,

ako stojí dom umenia, multifunkčný areál

Dongdemun Design Park & Plaza od Zahy

Hadidovej so zatrávnenými strechami. Bu de

to neporovnateľne väčší príklad úzkeho spo-

 jenia prírody s architektúrou, rozprestierajú-

ci sa na 85-tisíc štvorcových metrov a s par kom

na tretine tejto plochy. 

AUTOR: KAROL KLANIC
VIZUALIZÁCIE: UNSANGDONG ARCHITECTS

Tri vrstvy umenia: Spodná vrstva domu umenia je
rezervovaná pre deti, horná pre knižnicu a kultúrne
aktivity. Obe sú uzavreté, je zasa stredná je otvorená 
a obsahuje divadlo.



Všadeprítomná zeleň: V strednej vrstve je zeleň kon-
 cipovaná ako krajina. Preniká aj do ostatných vrstiev,
aj preto architekti nazvali projekt Kultúrnym lesom.
Vrstvy spája spletitá sieť rámp a schodísk, takzvaných
kultúrnych ulíc.



46 47 VISIONS jar 2012

A U T O  M O T OL I F E S T Y L E

Stovky kilometrov 
na jedno nabitie

Krátky dojazd, nesporne najväčšia nevýhoda elektromobilov, bude možno o pár rokov minulosťou.
Sľubuje to spoločnosť IBM, ktorá v rámci projektu Battery 500 vyvíja Li-air články, teda lítiovo-vzduchové
batérie. Avizuje, že elektromobily budú schopné prejsť osemsto kilometrov už koncom tohto desaťročia.

N
iekoľko „zázračných“ techno ló gií

batérií sa už v minulosti objavi lo.

Žiadna sa však v praxi ne osved či -

la, preto je aj teraz opatrnosť na

mieste. Vývoj technológií pre elektromobi ly

je náročný a praktické skúšky často odhalia

komplikácie, ktoré nasadenie do bežnej pre-

vádzky oddialia. Aj preto elektromobilita ne  -

napreduje tempom, aké by sme si všetci želali.

Keď chýbajú kilometre
Dnešné elektromobily poháňajú lítiovo-ió -

no vé (Li-ion) batérie s dvojnásobnou ener-

getic    kou hustotou, akú dosahovali staršie

nik   lovo-metalhydridové (Ni-MH). Umožnili

výrazne predĺžiť dojazd, ale stále to nestačí.

Mitsubishi i-MiEV, Nissan Leaf či Renault

Flu   ence Z.E. zvládnu za optimálnych podmie   -

nok nanajvýš 160 kilometrov a potom musia

ab   solvovať zdĺhavé nabíjanie. Klima tizácia,

kú   renie či horšie počasie ich akčný rádius

skrá   tia aj na polovicu. Jednoducho, elektro-

mobil stále nemá šancu opustiť mesto. 

Výnimkou je len americký sedan Tesla S, kto   -

rý zvládne bez dobíjania na dnešné časy ne-

uveriteľných 480 kilometrov. Nie je však

no   sičom žiadnej prelomovej technológie.

Vozí si so sebou obrovskú zásobu Li-ion

aku mulátorov s kapacitou 85 kWh. Aj cena

69-tisíc dolárov napovedá, že toto nie je tá

správna cesta. 

Jazda na vzduch
IBM stavila na lítiovo-vzduchové batérie

(Li-air), s ktorými sa spájajú veľké nádeje.

Technológia nie je novinkou, princíp je zná-

my už od sedemdesiatych rokov. Vývoju tých-

to batérií sa venuje viacero spoločností, medzi

nimi napríklad BASF. Úsilie stojí za to, pre-

tože akumulátor by mohol mať až desaťná-

sobne vyššiu energetickú hustotu ako Li-ion

batérie. Mitsubishi i-MiEV by si tak pri sú čas  -

nom dojazde 160 kilometrov vystačil s ba -

té  riami s hmotnosťou dvadsať a nie dvesto

kilogramov. Alebo naopak, pri rovnakej hmot-

nosti batérie by auto prešlo osemsto kilomet-

 rov (500 míľ – odtiaľ názov projektu Battery

500), v extrémne optimistickom prípade do-

 konca 1 600 kilometrov. To už sú hodnoty

prakticky zhodné s parametrami automo-

bilov so spaľovacími motormi.

Krok za krokom
Zázračný elektrický článok má však aj zopár

mínusov. Prvé pokusy začiatkom deväťdesia-

tych rokov stroskotali na prekážkach, ktoré

vtedy konštruktéri nedokázali obísť. Kompli-

 kácie vyplývajú z pomerne „výbušnej“ kon -

štrukcie samotných batérií. Akumulátor tvorí

lítiová anóda a katóda z uhlíka. Samozrej me,

uhlík je ľahší ako kov, batéria má preto ne -

porovnateľne nižšiu hmotnosť. Pri výrobe

elektriny prúdi k lítiovej anóde cez uhlí ko vú

mriežku vzduch. Kyslík reaguje s lítiovými

iónmi a vzniknutý peroxid lítia sa usadzuje

na uhlíkovej katóde. Naopak, pri nabíjaní sa

uvoľňuje kyslík a lítiové ióny sa usádzajú

späť na anóde. 

AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
FOTO: ARCHÍV



Niektoré komplikácie sa podarilo odstrániť.

Napríklad lítiová anóda sa stávala pri kontakte

so vzdušnou vlhkosťou výbušnou. Toto rizi ko

vyriešili konštruktéri zapuzdrením anód do

keramickej ochrannej vrstvy. Uhlíková kató da

sa zasa nasávaním vzduchu postupne upchá  -

vala – toto technici riešia špeciálnou štruk-

túrou uhlíkovej siete, podobnej kanálikom

v pľúcach. 

Blue Gene pomohol
Ďalšou komplikáciou je prudké znižovanie

životnosti batérií pri každom dobíjaní, zvlád-

 nu len niekoľko sto nabíjacích cyklov. Práve

na tento problém sa sústredili fyzici z IBM.

Pri skúmaní elektrochemických batérií pomo-

cou spektrometrov zistili, že vzduch reaguje

nielen s uhlíkovou katódou, ale aj s elektro-

lytom, ktorý sa postupne stráca. Aby zistili

príčinu, využili superpočítač Blue Gene na

extrémne detailné simulácie reakcií. Vý sled-

 kom je nový elektrolyt. Jeho zloženie je ta -

jomstvom, o ktorom je zatiaľ známe len to,

že výrazne predlžuje životnosť batérií. 

IBM si verí. Ako napísal magazín Science, prvé

elektromobily s Li-air batériami by sa mohli

začať testovať už v budúcom roku. Prvé ko -

merčné aplikácie sa odhadujú na rok 2020.

Ešte predtým sa s týmito batériami zrejme

stretneme v iných elektronických zariade-

niach. Napokon, aj súčasný Li-ion akumu -

látor si automobily vypožičali z mobilných

telefónov a notebookov.

Doriešiť však treba aj samotné nabíjanie, pri

ktorom sa uvoľňuje množstvo kyslíka. V urči-

tých koncentráciách a za istých podmienok

môže byť výbušný, preto sa bude musieť na -

bíjací cyklus riadiť prísnymi pravidlami. Vy-

lúčený nie je ani univerzálny systém rýchlej

výmeny batérií na dobíjacích staniciach pre

elektromobily. 

Len do mesta: Za optimálnych podmienok zvládnu do dvesto kilometrov. Dnešné
elektromobily jednoducho nie sú na ďaleké jazdy krajinou.

Elektrolyt

Anóda

Elektrónový tok

Katóda

Kyslík

Kyslík

Zlúčenina oxidu
lítneho

Katión lítia

Uhlík

Oxid manganičitý
(katalyzátor)



T
elevízory vstúpili do éry OLED, pres    -

nejšie Organic Light-Emitting Diode.

Túto technológiu predstavili všetci

veľkí hráči. Takýto televízor má vo

výbave štvorfarebné pixly, pričom k základ-

nej červenej, zelenej a modrej farbe sa pri-

dala biela. Výsledkom je živý, jasný a ostrý

obraz, ako aj možnosť sledovať obraz z aké -

hokoľvek uhla bez skreslenia farieb. Ďalším

plusom je nekonečný kontrast, pretože každý

bod emituje svetlo. Jeden pixel môže byť do-

konale čierny, susedný bude žiariť tou naj-

jasnejšou farbou. Nepomerne rýchlejšie je

na displeji OLED aj prekreslenie. Ani to sa

nedá porovnávať so žiadnym LCD alebo LED

televízorom. 

Spoločnosť LG predstavila OLED televízor 

s uh   lopriečkou 55 palcov. Displej má hrúbku

len štyri milimetre a má hmotnosť 7,5 kilo-

gramu. LG ponúkla aj prepojenie so systé-

mom Smart Share Plus – vďaka technológii

Second TV môže používateľ v mobilnom tele  -

fóne sledovať ten istý obsah ako v televízore.

Samsung prichádza s televízorom Super

OLED TV, rovnako s uhlopriečkou 55 palcov.

Na rozdiel od klasickej OLED technológie

nepotrebuje Super OLED farebné filtre, pre-

 tože pixlová jednotka OLED už obsahuje RGB

subpixly priamo na paneli displeja, z kto rých

každý emituje svoje svetlo samostatne. Tech  -

nológia dokáže verne vykresliť rôzne stupne

čiernej či tieňov. Divákom tak ponúka zaují-

 mavý zážitok pri sledovaní aj úplne tma vých

scén do najmenšieho detailu. 

Ovládanie budúcnosti
Vývojom prešlo aj ovládanie televízorov. Hlav   -

nú úlohu opäť zohráva Samsung a jeho nová

technológia Smart Interaction. Okrem diaľ -

 kového ovládania možno televízor ovládať

aj hlasom, pohybom a funkciou rozpoznáva-

 nia tvárí. Televízor môžete zapnúť či vypnúť,

upraviť nastavenie hlasitosti alebo slov ný mi

pokynmi aktivovať vybrané aplikácie. Hlasom

sa ovláda aj internetový vyhľadávač a tele ví-

 zoru možno povedať presne to, čo hľadáte.

Pohyb pred televízorom rozpoznáva HD ka-

mera v televízore, ďalej sa využívajú dva sme -

rové mikrofóny, ktoré sú schopné s po  merne

veľkou presnosťou rozoznávať hlas. Techno -

lógia na odrušenie šumu pomáha pri očiste ní

inštrukcií od všetkých hlukov v pozadí. 

Samsung nie je jediný, kto experimentuje 

s týmto spôsobom ovládania. Ak opomenie me

48 49 VISIONS jar 2012

P R E M I U ML I F E S T Y L E

Telesvet ovládli 
organické diódy
Do mesta hazardu a hriechu Las Vegas sa vždy začiatkom roka
zbieha celý svet technológií. Práve z tohto orientačného bodu
ukazujú výrobcovia spotrebnej elektroniky všetky hlavné smery,
ktorými sa bude uberať technologický vývoj v najbližšom období.
Vitajte na CES alebo Consumer electronics show 2012.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHÍV

Ako obrovský iPad: Transparent Smart Window Samsung dovolí na televízore vytvoriť niekoľko samostatných
dotykových okien s rôznym obsahom.



Kinect, vyvinutý už dávnejšie pre hracie kon-

zoly Xbox 360 od Microsoftu, tak podobný

koncept ovládania vyvíja aj spoločnosť LG.

V tomto prípade sa však hlasom dajú ovládať

iba niektoré doplnkové internetové funkcie. 

Transparentné okná
Samsung prekvapil zaujímavým a prevratným

výtvorom. Technológiu kórejský výrobca na-

zval Transparent Smart Window a prináša

prvky doteraz známe skôr zo sci-fi filmov.

V podstate ide o transparentný LCD displej,

ktorý si môže používateľ prispôsobiť do rôz-

nych rozmerov. Horná hranica môže narásť

do neuveriteľných 46 palcov. Displej ponúka

rôzne rozlíšenie, pričom je nielen priesvitný,

ale aj dotykový. Na televízore si budete môcť

vytvoriť niekoľko samostatných okien, zväč -

šovať ich veľkosť a prehliadať si rôzne obsa hy.

Technológia otvára veľké možnosti. Vznik núť

môžu rôzne dotykové monitory, interaktív ne

informačné tabule či zaujímavé multime diál -

ne okná. Konektivita je vyriešená pomocou

HDMI alebo USB a problémom nie je ani pre-

hrávanie video obsahu. 

Kryštál od Sony
Hoci Sony patrí k priekopníkom OLED tech-

nológie, experimentuje aj s vlastným rie še ním

Crystal LED. Dospelo už do štádia proto-

typu a má za sebou rad úspešných testov.

V čom sú jeho najväčšie výhody? Klasické

LCD televízory prekonáva takmer vo všet -

kých smeroch. Najväčšie rozdiely však

nájdeme v ostrosti obrazu, plynulosti,

spotrebe a tiež vo fa reb nom podaní. Sony

sa chváli najmä pozo  ro vacími uhlami,

ktoré sú až 180 stupňov z ho rizontálneho

a vertikálneho hľadiska. Ale aj ďalšie úda -

je približujú túto techno lógiu na úroveň

OLED. 

Technológia Crystal LED zamiešala zlože-

nie pixla. Jeho červenú, zelenú a modrú

zložku zastupuje vždy samostatná dióda,

zatiaľ čo pri konkurenčných riešeniach na

jeden pixel pripadá zväčša jedna dióda.

Vďaka tomu možno farbu namiešať oveľa

presnejšie a realistickejšie. Prvý Crystal

LED prototyp Sony má uhlopriečku 55 pal-

cov a ponúka natívne Full HD rozlíšenie 

1 080p. Kým LED obrazovka s takouto mriež -

kou by pozostáva la z približne dvoch milió -

nov diód, Crystal LED prototyp ich má tri krát

viac. 

Lenovo IdeaCentre
A720: Dizajnovo zaují-
mavý all-in-one desk top.
Displej s uhlo priečkou
27 palcov je dotykový
a dá sa ohnúť takmer
do vodorovnej polohy. 

Lenovo IdeaPad Yoga: Dotykový
notebook minimalistických roz-
merov s hrúbkou 16 milimetrov
má displej, ktorý otočíte o 360
stupňov. 

Počítače smerujú k variabilite
Vo svete počítačov prevzali žezlo ultra-
booky, tenké notebooky a, samozrejme,
tablety, prípadne kombinácie všetkých
týchto zariadení. Čínske Lenovo ponúka
profesionálom ThinkPady a „obyčajným“
spotrebiteľom produkty z radu Idea. Všetky
novinky sa ovládajú dotykmi a netra dič ná
konštrukcia im umožňuje meniť spôsob
využitia. Napríklad počítač IdeaCentre
A720 je dizajnovo zaujímavý all-in-one
desktop. Displej s uhlopriečkou 27 palcov
je dotykový a dá sa „ohnúť“ takmer do
vodorovnej polohy. O niečo zaujímavejší
je model IdeaPad Yoga, dotykový notebook
minimalistických rozmerov, s hrúbkou
iba 16 milimetrov a hmotnosťou 1 470 gra-
mov. Má špeciálne uchytený 13,3-palcový
displej, ktorý možno otočiť o 360 stupňov.
Vylepšený model Transformer Prime pred-
 stavil Asus. Upgrade ho zaradil medzi to
najlepšie z veľtrhu CES. Asi najzaujíma -
vejším doplnkom tabletu je pri pojiteľná
klávesnica, ktorá ho transformuje na
plnohodnotný notebook. 
Výpočet noviniek by mohol pokračovať
donekonečna. Na výstave nechýbali smart-
fóny, herné konzoly, zariadenia na repro-
dukciu hudby... Svet technológie je však
neúprosný. To, čo bolo na výstave CES
2012 horúcou novinkou, bude takmer
zaručene o niekoľko mesiacov už štan-
dardnou technológiou, ktorú nahradí
niečo oveľa zaujímavejšie.

Asus TF700T: Vynovený model tabletu prináša desať-
palcový Super IPS+ displej s HD rozlíšením 1 920 x 1 200
bodov. Zaujímavým doplnkom tabletu je pripojiteľná
klávesnica.

OLED technológia: Pri štvorfarebných pixloch sa 
k červenej, zelenej a modrej sa pridáva biela. 
Výsledkom je živý, jasný a ostrý obraz.



Premeny
zeleného 

športu

G
olfová loptička má podľa pravidiel

priemer aspoň 42,67 milimetra

a hmotnosť najmenej 45,93 gra -

mu. Tvar by sa nemal priveľmi

od lišovať od gule. Loptičky podliehajú cer-

ti fiká cii, ktorú pre USA a Mexiko udeľuje

USGA a pre zvyšok sveta orgán zvaný R&A.

Pri schvaľovaní sa sleduje niekoľko paramet -

rov. Po testovacom odpale nesmie loptička

presiahnuť rýchlosť 270 kilometrov za ho di -

nu, nesmie sa prejaviť asymetria... Aj napriek

striktným pravidlám sa však podoba loptič ky

časom výrazne menila.

V úplných začiatkoch sa používali drevené

gule. V 17. storočí ich nahradila loptička

„featherie“. Ručne šité kožené váčky plnili

povareným perím, ktoré pri chladnutí zväč-

 šilo objem a dodalo dostatočnú tuhosť. Ob čas

boli loptičky trochu nesymetrické, rozpa da li

sa po navlhnutí a kvôli zložitej výrobe ne bo li

lacné. V roku 1848 sa objavili loptičky z gu ta-

 perče, prírodnej gumy podobnej kaučuku.

Vyrábali sa neporovnateľne jednoduchšie,

cena razantne poklesla, sklamaním bol však

krátky dolet.

Časom hráči vypozorovali, že používané 

a obité loptičky lietajú lepšie ako nové. Na

scéne sa preto objavili povrchové textúry 

a dnes už typické jamky.

Aerodynamika loptičky
Povrch dnešných loptičiek pokrýva sieť pra -

videlne rozmiestnených jamiek (v angličti ne

sa im hovorí dimples). Na jednej loptičke by

sme ich narátali 250 až 450. Počas letu narú ša -

jú laminárny charakter prúdenia vzduchu,

znižujú aerodynamický odpor a predlžujú

dolet loptičky až na dvojnásobok v porovna -

ní s hladkým povrchom. Navyše pri odpale

loptička naberá vďaka sklonu hlavy palice

spätnú rotáciu, ktorá počas letu vyvolá do da-

 točnú vztlakovú silu. Nazýva sa to Magnu sov

efekt.

Konštrukcia súčasných hráčskych loptičiek

je viacvrstvová. Vnútri je jadro dokonale gu-

ľového tvaru, vyrobené zvyčajne z titánovej

zliatiny. Na povrchu sa využíva najčastejšie

materiál Surlyn firmy DuPont. Tento umelý

ionomér ponúka skvelú rázovú húževna tosť

a odolnosť. Medzi jadrom a povrchom mô že

byť vložená jedna alebo viac medzivrstiev,

aby zlepšili určité aspekty správania loptič ky. 

Na ihrisko s kyjakom
Aj palice prešli dlhým vývojom. Zmeny boli

zásadné a ovplyvnili aj techniku odpalu a cha-

rakter hry. V začiatkoch golfu sa hralo dre ve -

nými palicami v tvare kyjaka. O výrobu sa

starali miestni stolári, rezbári a výrobcovia

Golf je pre našinca stále trocha tajomným športom.
Vzorne udržované ihriská, premyslene rozmiestnené

jamky, pedantne zastrihnuté greeny, pohrabané piesky
bunkrov. A uprostred toho hráči koncentrujúci sa na každý

odpal. Golf je populárny už niekoľko storočí, preto aj výbava
hráčov odráža rozvoj naj modernejších technológií.

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
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Masový rozvoj: Golf sa stal ľudovým športom vďaka
no vým technológiám. Začiatkom minulého storočia
poskyt li náčinie, ktoré bolo možné vyrábať relatívne
lacno a ma sovo.



sudov. Neskôr sa uplatnili kováči a zbrojá ri.

Akýsi štandard vo vzhľade a funkčnosti palív

vznikol až v 16. storočí. Svoju súpravu si ob-

 jednal škótsky kráľ Jakub IV., golf si razom

obľúbila šľachta a vývoj sa urýchlil. Pri hre

sa používali špeciálne palice na dlhé odpaly,

na hru z vysokej trávy, na krátku hru, pri -

hrávku a puttovanie (doťukávanie loptičky

do jamky). Typická palica mala násadu z ja -

seňa alebo orecha a hlavu z tvrdého dreva

hrušky, jablone či orecha.

V USA sa golf rozšíril v 19. storočí. Hľadali

sa nové materiály, čoraz častejšie sa používali

kovy, dovážali exotické dreviny. Pri ná sa dách

sa rozšírilo pružné drevo bieleho orecha 

a exo tického tomela, hlavy sa vyrábali zo že -

leza alebo hliníka. Zmenil sa štýl hry. Treba

pomalší a presnejší švih s dobrým načasova-

ním úderu. Ďalším kvalitatívnym skokom bol

vynález kovovej drážkovanej hlavy z roku

1902. Loptičky získali väčšiu spätnú rotáciu

a dolet sa predĺžil.

Titán, skandium a kompozity
Začiatkom 20. storočia zvíťazili železné pa li -

ce nad drevom. Pri driveroch (paliciach na

dlhé odpaly) sa však násady z dreva tomela

budú používať ďalších osemdesiat rokov. V ro-

ku 1939 železné palice legalizovali na turna-

joch, objavili sa nové špecializované typy 

a hráči golfu so sebou nosia až okolo troch

desiatok palíc. Až R&A obmedzila počet palíc

v bagu na štrnásť, zrušila ich tradičné po me -

novania a zaviedla čísla. Vývoj pokračoval 

v nových mantineloch ďalej. Šesťdesiate roky

dali golfu populárnu, cenovo dostupnú lia -

tinovú hlavu, o desať rokov neskôr nastu pu jú

grafitové shafty s výbornou kombináciou tu -

hosti, pevnosti a hmotnosti.

Dnešné palice využívajú zliatiny titánu, skan-

 dia a uhlíkové kompozity. Výrobcovia sa sú -

streďujú na optimalizáciu tvarov a hľadajú

nové materiály. Používajú pritom aerodyna -

mické tunely, modelovací softvér a techno -

lógie z kozmického výskumu či pretekov F1.

Jednou z posledných noviniek je napríklad

„kovaný kompozit“. Materiál zložený zo zli so-

 vaných a zapečených, nakrátko nasekaných

uhlíkových vláken poskytuje lepšiu pev nosť

a je ľahší než titán. Tým sa však honba na do-

konalú golfovú palicu zďaleka nekončí. 

Golf je vášeň: Celosvetovo sa golfu venuje šesťdesiat miliónov hráčov. Necelá
polovica pochádza z USA a na svoju vášeň ročne vynaložia 76 miliárd dolárov.

Golf dneška: Zliatiny titánu, skandia a uhlíkové kompozity. To sú hlavné technologické prvky dnešného golfového
náradia. Výrobcovia pri využívajú aerodynamické tunely, modelovacie softvéry a ďalšie najmodernejšie technológie.
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Darček 
pre Neapol

Je to úľava, keď pri absolútnej prevahe 
decentne sivého betónu, sivastých kameňov, 
kovu a neutrálnych sklených plôch nájdete 
vo verejnom priestore miesto plné farieb. 
Vitajte v neapolskom metre.

AUTOR: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: PEPPE AVALLONE, IWAN BAAN

Ružový pop-art: Chodba s ružovým corianom vedie
cez eskalátory na ďalšie poschodie. Na strope Rashidův
veselý pop-štýlový vzor.

Kontrast farieb: V nepravidelne vytvarovanej bielej
stene bez spár je integrovaný novinový stánok. Biela
tvorí kontrast k ružovej v susednej chodbe.



M
ohlo by sa zdať, že tentoraz

architektúru ovplyvnil čoraz

farebnejší svet módy či dizaj nu

určeného pre naše bývanie, ale

nie je to tak. Stavby nerastú až tak rýchlo, aby

reagovali na momentálne módne trendy 

a okrem toho za týmto interiérom stojí uzná-

 vaný dizajnér Karim Rashid. 

Klenot na univerzitnej pôde
V Rashidových projektoch i realizáciách sa

farbami nikdy nešetrí. Interiéry sú vždy od -

vážne, plné grafických ornamentov, oblých

tvarov. Jeho typický rukopis sa odvoláva na

osemdesiate roky minulého storočia, ne chý ba

jeho obľúbený pop-art. 

Platí to aj pre novú stanicu neapolského met ra

Università. Obsluhuje mestskú časť, kde ako

už napovedá jej názov, sídli neapolská uni-

verzita. Výrazná farebnosť, dynamika, hra

s tvarmi, členenie priestoru, to všetko je jas-

ne čitateľná vizitka K. Rashida. Pohral sa tu

so svojím obľúbeným materiálom coria nom,

ktorý je tvárny a dobre sa prefarbuje. Projekt

je súčasťou celkovej renovácie námestia Bo vio.

Pracovalo na ňom architektonické a dizaj nér -

ske štúdio Atelier Mendini, ktoré sa okrem

iného podieľalo aj na výstavbe ďalších dvoch

nových veľkých staníc. 

Farby pod zemou
Mezanínové podlažie je rozčlenené štyrmi

čiernymi stĺpmi s obkladmi z corianu v čier -

nej farbe nocturne. Všetky stoja pri vstupných

miestach do metra, dva s tvarom valca, dru hé

dva nápadne pripomínajú obrovské hlavy.

Neďaleké kontrolné stanovisko obložil K. Ra-

shid corianom vo farbe glacier white. Dosky

sú spojené za tepla bez spár, vznikla tak hlad-

ká masívna štruktúra zvonovitého tvaru.

Kontrast čiernej a bielej odráža optimistic ký

pop-artový vzor na podlahe aj stenách a vý -

razné skulptúry s názvom Synopsis. Na stro pe

to všetko dopĺňajú dynamické svetelné kriv ky. 

Priľahlá chodba je vymedzená premenlivo

tvarovanými bielymi stenami, ktoré maxi mál -

ne využívajú poddajnosť corianu a možnosť

formovať ho do všetkých mysliteľných tva rov.

Obrovské rozmery s parametrami stoviek

metrov, nepravidelné a organické krivky stien,

citlivo zabudované detaily aj do ko nale lesklý

povrch vyžadovali prvotriednu realizáciu. Úlo -

hy sa zhostila neapolská spoločnosť Solid. 

Farebné stvárnenie stanice je pre K. Rashi da

typické svojou hravosťou a premenlivos ťou,

použil aj typické farby, pretože jeho práce

sa málokedy zaobídu napríklad bez ru žo vej.

Tentoraz pre potreby dizajnéra namiešala

spoločnosť DuPont špeciálny sýtoružový od-

tieň, novinkou pre corian je aj limetkovo

zelená. Obe farby použili na stenách, ktoré

priliehajú k priestoru stanice, dotýkajú sa

ho a vytvárajú príjemný, pôsobivý kontrast

k stenám stanice. 

Spôsob, akým skĺbil K. Rashid do jedného

veľkého priestoru zakrivené steny, so chár ske

objekty a stĺpy nezvyčajných tvarov, výraz né

farby a originálne grafické návrhy, nie je

pre jeho projekty ojedinelý. Ale pre verejný

priestor v metre vytvoril úplne unikátne 

a na prvý pohľad ohromujúce dielo. 

Pätica umeleckých staníc 
Neapol, založený v dobe starých Rimanov,

má údajne najväčšie historické centrum 

v Európe. K lanským Vianociam dostal ako

darček ďalší z čriepkov, z ktorých sa skladá

moderná tvár mesta. Je to len začiatok – Uni-

 versità je totiž prvou z piatich nových staníc

trasy jeden. Obsluhuje strategické časti mesta

a je súčasťou siete takzvaných umeleckých

staníc, ktoré navrhujú medzinárodne uzná-

vaní architekti. Sú vysoko funkčné a priestor -

né, v ich interiéroch i exteriéroch nájde

miesto rad zaujímavých sôch, technických

inštalácií i moderných umeleckých diel. 

Už teraz prejdú novou stanicou denne desiat-

 ky tisíc cestujúcich, ktorí zvyčajne trochu

spomalia a kochajú sa inšpiratívnym priesto-

rom, kým vstúpia na akademickú pôdu v jej

okolí. A o to vlastne išlo: vytvoriť intelektuál -

ny most, prepojiť pragmatickú funkciu metra

a univerzitnú časť mesta, ktorá žije multi-

kultúrnym pestrým životom. 

Štyri stĺpy: Vstup do stanice podopierajú stĺpy obložené
corianom vo farbe nocturne. Mezaninu dominuje kom-
 binácia čierno-bielej.

Hravosť tvarov: Limetková zeleň, strop a vzory 
na stene sa odrážajú v lesklej skulptúre.
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Kôš plný hudby
Spoločnosť Bang & Olufsen netreba špeciálne predstavovať. Každý, kto sa
aspoň trochu orientuje vo svete reprodukcie hudby, vie, že táto dánska
spoločnosť ponúka iba tie najlepšie produkty. Nedávno predstavila systém
B&O Play, na ktorom spolupracovala s mladými dizajnérmi. Prvým z produktov
tohto systému je dizajnová lahôdka BeoLit 12. V jednoduchom a kompaktnom
obale ukrýva dva dvojpalcové stereo meniče a jeden štvorpalcový basový
reproduktor. Balenie v kovovej škatuľke s perforovanými stenami je naozaj
úchvatné. Horná stena je do konštrukcie zapustená, čím pripomína akýsi
košík, v ktorom si nesiete prehrávač. Dojem košíka je ešte umocnený elegant-
 ným koženým popruhom upevneným kovovými gombíkmi. BeoLit 12 má
hmotnosť 2,8 kilogramu a vybavený je systémom AirPlay, ktorý slúži na
jednoduché prepojenie s iPhonom, iPadom alebo iPodom. Pripojiť ho však
môžete aj k počítaču. Na ovládanie slúži štvorica podsvietených tlačidiel.
Po pripojení káblom vydrží hrať osem hodín, bezdrôtovo štyri. Výrobca
uvádza, že systém je odolný proti vlhkosti a nárazom.

Profesionálny aparát
Zvykne sa vravieť, že fotoaparáty značky Leica nemajú konkurenciu. V digitálnej ére však

tento výrok už celkom neplatí. Stačí sa pozrieť na aktivity spoločnosti Fujifilm.
Nedávno predstavila model X-Pro 1, robustný prístroj s príťažlivým retro
dizajnom a s novým APS-C čipom X-Trans CMOS s rozlíšením 16,3 me-
gapixla. Novinkou je podľa vzoru fotoaparátov Leica vymeniteľná optika.
Zatiaľ sú k dispozícii tri objektívy Fujinom s prstencom na ručné nasta-
 venie clony. X-Pro 1 má optický hybridný priehľadový hľadáčik a zaují ma vá
je aj rýchlosť snímania, ktorá dosahuje tri alebo šesť snímok za sekundu.

Spomenúť ešte možno funkciu nakrúcania Full HD videa, rozsah citlivosti
ISO od 100 až po 25 600 či
7,5-centimetrový LCD dis -
plej s rozlíšením 1,23 milió -
na bodov. A o tom, že X-Pro
1 je určený najmä pre pro-
fesionálov, hovorí aj

jeho cena, ktorá sa
pohybuje okolo 1 700

dolárov za telo.

Mobilná zbraň
S doplnkami pre inteligentné telefóny sa akoby roztrhlo vrece.
Odpoveď na otázku, čo nové sa dá ešte vymyslieť, prináša herné
štúdio Metal Compass. Jeho názov je Xappr. V podstate ide o návrat do
detských čias, keď všetci milovníci počítačových hier používali namiesto
klasických ovládačov imitácie strelných zbraní. Aj Xappr funguje na rovnakom
princípe. Stačí, ak k nemu pripevníte svoj telefón a môžete sa zapojiť do virtuálnych prestreliek 
s ostatnými v reálnom svete. Zariadenie je kompatibilné s operačnými systémami iOs, Android a Windows
Phone. Samotná „pištoľ“ má špeciálny držiak na telefón rôznych veľkostí a s telefónom je prepojená káblom,
takže aplikácie a hry ihneď reagujú na stlačenie spúšte. V súčasnosti je pre zbrane Xappr pripravená zhruba
desiatka hier v rozšírenej realite. Spoločnosť Metal Compass navyše chystá multiplayer strieľačku pre smartfóny
ATK, ktorá dovolí hráčom „bojovať“ s rôznymi typmi zbraní.



Vrecková motorka
Prvý pohľad nás zneistí. Je to hračka? Alebo skutočný, funkčný dopravný prostriedok? Reč je o malom

skladacom motocykli z dielne Hondy, ktorý na prvý pohľad pripomína hračku. Motor Compo je však skutočný
prostriedok vychádzajúci z modelu Honda NCZ 50 Motocompo, ktorý spoločnosť Honda skonštruovala už

v roku 1981. Súčasný model reflektuje moderné technológie. Konštrukcia je kompaktná, vyrobená z ľahkých
materiálov, aby sa po zložení dala pohodlne prenášať. Namiesto benzínového

motora poháňa Motor Compo elektrická energia, ktorú produkuje vyberateľná
batéria. V prípade vybitia si ju možno dobiť napríklad aj z mobilu či note-

booku jednoduchým zasunutím USB kábla. Štandardne sa však nabíja
v elektrickej sieti. Dojazd motorky zatiaľ výrobca nezverejnil, ale k úspore
energie prispejú napríklad LED svetlá, ktoré pri nízkej spotrebe posky-

tujú spoľahlivý svetelný výkon.

Kódovaný kľúč
Ak pracujete s citlivými údajmi a ste nútení ich v elektronickej
forme často prenášať, určite oceníte novinku s názvom Cryp-
teks. V podstate ide o klasický USB kľúč, ktorý však ponúka
záruku v podobe absolútnej bezpečnosti uloženého obsahu.
Nedobytný hliníkový valček dlhý osem centimetrov totiž otvoríte
iba vtedy, ak poznáte jednu zo 14 348 907 číselných kombinácií.
Po správnom zadaní kódu sa z valčeka vysunie USB konektor. USB
kľúč ešte obsahuje 256-bitové kódovanie. Zariadenie je v ponuke v šestnásť 
a štvorgigabajtovom vyhotovení.
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Slnečná muzika
Novinka z dielne spoločnosti Etón ponúka naozaj bizarnú kombiná-

ciu technológií: Bluetooth, solárne panely a displej E-Ink.
Všetky ich spája v audio sústave Rukus Solar. Ako tak-

mer všetky produkty od tohto výrobcu využíva na
získavanie energie solárne panely, ktoré dobíjajú
integrovanú batériu s kapacitou 1 500 mAh. Samo-
zrejme, Rukus Solar možno nabíjať aj z klasickej
elektrickej siete. Reprodukciu hudby majú na
starosti dva reproduktory s maximálnym výkonom

14 wattov. Zaujímavosťou systému je integrovaný
displej technológie E-Ink. Jeho hlavnou prednosťou

je vynikajúca čitateľnosť na priamom a ostrom slnku
s pozorovacími uhlami na úrovni 180 stupňov. Výrobca

tento displej použil aj pre jeho energetickú nenáročnosť.
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Poskytujeme odpovede na tie najťažšie 
otázky. To bolo a je tradíciou spoločnosti 
Siemens na Slovensku za posledných 
110 rokov.

Prvých 
110 rokov 
na Slovensku

Ako môžete vyrábať produkty
na mieru za prijateľné ceny?

Ako môžete odhaliť chorobu
predtým, ako vypukne?

Ako môžete zásobiť planétu 
hladnú po elektrine bez toho,
aby ste ju zničili?


