
Rast  
bez limitov?

Ako sa rodí  
vagónová veľmoc

Dom ako stvorený  
pre Bonda

www.visions.sk

leto 2012



Diskusie Štefana Hríba a Martina Mojžiša s odborníkmi na témy, ktoré 
nás zaujímajú. Pozrite si ich na www.bigfut.sk a tešte sa na ďalšie 
prednášky v roku 2012.

 Pridajte sa na       /bigfutSK

Sledujte nás na       @bigfutSK

Organizátori: Mediálny partner: 

ŠTEFANA HRÍBA
A MARTINA

SÉRIA DISKUSIÍ

MOJŽIŠA
KEDY BUDEME ELEKTRÁRNE?
KEDY SA BUDEME DOŽÍVAŤ 100 ROKOV? 
HROZÍ NÁM V ROKU 2030 CELOSVETOVÝ BLACKOUT?



Diskusie Štefana Hríba a Martina Mojžiša s odborníkmi na témy, ktoré 
nás zaujímajú. Pozrite si ich na www.bigfut.sk a tešte sa na ďalšie 
prednášky v roku 2012.

 Pridajte sa na       /bigfutSK

Sledujte nás na       @bigfutSK

Organizátori: Mediálny partner: 

ŠTEFANA HRÍBA
A MARTINA

SÉRIA DISKUSIÍ

MOJŽIŠA
KEDY BUDEME ELEKTRÁRNE?
KEDY SA BUDEME DOŽÍVAŤ 100 ROKOV? 
HROZÍ NÁM V ROKU 2030 CELOSVETOVÝ BLACKOUT?

leto 2012

VISIONS
Časopis o ľuďoch, technológiách a inováciách

Vydáva: Siemens s.r.o.
Stromová 9, 837 96 Bratislava
Ročník 7 / číslo 2
Vychádza štvrťročne
Jazyk vydávania: slovenský

Šéfredaktor: Ľubomír Jurina

Redakčná rada: Tomáš Kráľ, Martin Noskovič, 
Peter Briatka, externí spolupracovníci

Informácie o možnostiach inzercie a predplatnom
získate na telefónnom čísle: 02 / 59 68 21 64 alebo 
na e-mailovej adrese: visions.sk@siemens.com.

Grafická úprava a layout: Linwe, s.r.o.
Tlač: Neumahr, s.r.o.

Evidenčné číslo MK SR: 3479 / 2005,
ISSN 1337 – 0014
Kopírovanie alebo rozširovanie magazínu, prípad-
ne jeho častí, výhradne s povolením vydavateľa.

Neoznačené texty a fotografie: Siemens, 
archív redakcie
Fotografia na titulnej strane: Isifa

14 44

 EDITORIAL ........................ 3

 FOTOFASCINÁCIA ............ 4

 NOVINKY ............................ 6

 ĽUDIA
Interview
Ako sa rodí  
vagónová veľmoc .................. 10

My Visions
Muž, ktorý rozpútal  
novú revolúciu ...................... 38

Komentár
V krajine futurológov ........... 41

 TÉMA ČÍSLA
Rast bez limitov? ................ 14
Ceny surovín hýbu svetom
Smeje sa tretí vzadu

 TECHNOLÓGIE
Zdravie
Umenie, ktoré  
zachraňuje životy ................. 20

Servis
Aj stroje majú  
svojich lekárov ...................... 22

Distribúcia
Projekt Rómulo ..................... 24

Ako vzniká
Pohľad do ľudského tela ...... 26

 INOVÁCIE
História/Budúcnosť
Morské hlbiny  
si strážia tajomstvá .............. 30

Energia
Noc so slnkom ....................... 34

Kozmonautika
Let na dlhú trať ..................... 36

 LIFESTYLE
Architektúra
Hľadanie strateného Lipska ... 42
Dom ako stvorený  
pre Bonda .............................. 44

Auto Moto
Ruky preč z volantu! ............. 46

Premium
Dotyk sa zmenil na hlas ....... 48

Šport
Rýchlejší ako vietor .............. 50

Art
Umenie v byte? ...................... 52

Hračky .................................. 54

Vážení čitatelia, milí priatelia,
globálny svet sa rýchlo mení a v prípa-
de surovín a energie vidno zmeny doslo-
va v priamom prenose. Za jedinú dekádu 
prešla obrovskou modernizáciou veľká 
časť niekdajšieho tretieho sveta. Spre-
vádzal ju aj nárast spotreby, hoci nena-
sýtenosť týchto krajín je z nášho pohľa-
du ešte stále minimálna: priemerný Čí-
ňan má zhruba pätnástinu spotreby ropy 
Američana, priemerný Ind jednu tridsa-
tinu. Západ však učí rozvojové štáty svoj-
mu životnému štýlu a teraz sa môže obá-
vať dôsledkov, keby si ho osvojili obyva-
telia celej planéty. Ak by sme pokračovali 
v nastúpenom trende, v roku 2050 by sme 
museli ťažiť a spotrebúvať trojnásobok 
surovín ako dnes. Keďže nemáme k dispo-
zícii tri zemegule, zmena je nevyhnutná. 
Dobrá správa je, že máme čas, aby sme ju 
zvládli. Surovín i energií je relatívne dosť, 

akurát už nebudú tak ľahko dostupné. Ce-
ny sa budú vytrvalo šplhať nahor a prinú-
tia nás hľadať spôsoby, ako sa s tým vyrov-
nať. Jedným z nich bude šetrenie zdrojov 
a možno predpokladať, že vzniknú celé 
vedné disciplíny zamerané na túto oblasť. 
Nepôjde len o výskum nových úsporných 
technológií, ale aj o nové materiály alebo, 
naopak, o sofistikovanú recykláciu. Veľa 
príležitostí sa tu azda ponúkne aj vedcom 
zo Slovenska.

Vladimír Slezák
generálny riaditeľ Siemens s.r.o. 

a predstaviteľ koncernu 
Siemens AG na Slovensku



„Všetko v jednom rytme“ je oficiálny slogan pre futbalový šampionát v Brazílii v roku 
2014. V podobnom duchu sa nesú aj obrovské investície, ktoré krajina vynakladá do no-
vej infraštruktúry, najmä do sústav potrebných na prenos elektrickej energie. Najroz-
ľahlejšia krajina Južnej Ameriky zažíva búrlivý rast a vlani sa stala šiestou najväčšiu eko-
nomikou sveta. Brazílsky závod Siemens produkuje transformátory, ktoré sú nevyhnut-
né pre linky jednosmerného vysokého napätia (HVDC) a majú schopnosť prepravovať 
energiu na veľké vzdialenosti. Snímka ukazuje výrobu kondenzátorov pre takéto linky.

Šťava pre Brazíliu
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Virtuálna realita  
na stavenisku
Nielen stavbárov, ale aj ro-
boty stretnete v budúcnos-
ti v okolí stavenísk. Vývojári 
spoločnosti Siemens navrhli 
systém, ktorý umožní vytvá-
rať 3D modely budov. Využí-
va bežné kamery, ale najmä 
diaľkovo ovládané roboty. 
Zo získaných údajov softvér 
vytvorí 3D model daného ob-
jektu. Systém nájde uplatne-
nie najmä na stavbách, kde 
umožní presnú a pravidelnú 
kontrolu postupu stavebných 
prác. Program totiž dokáže 
aj porovnať model s pôvod-
nými stavebnými plánmi 
a upozorní na prípadné vý-
raznejšie odchýlky.

SpaceX mení lety do vesmíru
Úspešný let nákladnej lode Dragon označujú mnohí za 
historickú udalosť a nie sú ďaleko od pravdy. Po prvý raz 
sa o dodávku na vesmírnu stanicu ISS materiálu posta-
rala súkromná spoločnosť. Firmu SpaceX založil pred 
desiatimi rokmi miliardár a internetový podnikateľ Elon 
Musk. Do vývoja investoval vyše deväťsto miliónov dolá-
rov a dosiahol výsledok, aký mu môžu závidieť aj štedro do-
tované štátne agentúry, európska ESA či japonská JAXA. 
Dragon totiž môže nielen operovať na obežnej dráhe, ale 
dokáže sa vrátiť na Zem – túto technológiu zatiaľ zvládli 
len Američania, Rusi a s ruskou pomocou Číňania. Práve 
táto schopnosť umožní, aby sa o tri roky premenil na pilo-
tovanú loď. Súkromné kozmické lode sú dôležitou súčasťou 
novej americkej stratégie letov do vesmíru. NASA chce 
obsluhu vesmírnej stanice prenechať súkromníkom, 
ktorí by „taxikárčili“ pri letoch posádok a dodávali tovar 
na objednávku. Pre NASA už nízka obežná dráha nie je 
technologickou výzvou a zameria sa na lety k vzdiale-
ným telesám (viac čítajte na s. 36 a 37). Ale ani E. Musk 
nemieni zostať len pri Zemi. Chce poskytnúť technické 
prostriedky všetkým, čo majú odvahu a odhodlanie vy-
budovať kolóniu na Marse. O dve desaťročia je pripravený 
začať s dopravou osadníkov a zabezpečovať im pravidel-
ný prísun potrebného materiálu. 
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Príprava operácie  
za pár minút
Na napravenie kompliko-
vanej zlomeniny končati-
ny zväčša len sadra nestačí. 
V podobných prípadoch sa 
musí poškodená kosť, prí-
padne jej časť nahradiť alebo 
vystužiť. Používajú sa na to 
buď umelé kostné implan-
táty, alebo štepy odobrané 
spravidla zo stehennej kos-
ti. Fragmenty sa operatívne 
umiestňujú na požadované 
miesta. Spoločnosť Siemens 
vytvorila v spolupráci s fir-
mou Synthes program Pre-
OPlan, ktorý umožní virtu-
álne naplánovať celú operá-
ciu. Lekár tak môže vopred 
analyzovať kosť z röntgeno-
vých snímok a určiť ideál-
ne umiestnenie implantátu. 
Navyše softvér vyberá vhod-
né implantáty automaticky 
z databázy kostných náhrad.

Ekologický maják nad Riom de Janeiro
Zelené svetlo zalialo sochu Krista Spasiteľa pri príležitosti konferencie OSN o trvalo udržateľnom 
rozvoji v Rio de Janeiro. Monument osvetlilo tristo LED projektorov Osram. Systém od dcérskej spo-
ločnosti Siemens spotrebuje len štvrtinu energie oproti klasickému osvetleniu orientačných bodov.



Lietadlo s nižšou spotrebou ako auto
Projektanti spoločnosti Synergy Aircraft chcú dokázať, že vzduš-
ná doprava nemusí byť nutne drahšia ako pozemná. Predstavili 
projekt päťmiestneho minilietadla Synergy, ktorý firma umiestni-
la na investorský server Kickstarter, kde sa stretol s mimoriadnym 
ohlasom. Lietadlo s jednou zadnou vrtuľou je postavené z ľahkých 
uhlíkových vlákien. Má unikátny tvar vzájomne prepojených nos-
ných a chvostových plôch. Originálne nosné plochy majú úlohu 
čo najviac obmedziť aerodynamický odpor lietadla. Prúdenie 
vzduchu okolo lietadla bude do veľkej miery laminárne, 
teda bez vírov a turbulencií. Odpor vzduchu by tak mal 
znížiť až na pätinu súčasných hodnôt zvyčajných pre 
vrtuľové lietadlá a spotreba paliva by mala klesnúť 
pod šesť litrov na sto kilometrov. 

Paralyzovaný potkan  
sa naučil znova chodiť
Švajčiarskym vedcom sa podarilo kombiná-
ciou liekov, elektrickej stimulácie a roboticky 
asistovanej rehabilitácie obnoviť pohybové 
schopnosti potkanov s poranenou miechou. 
Po niekoľkých týždňoch liečby boli hlodavce 
znovu schopné chodiť a s určitou pomocou aj 
získavať potravu, ku ktorej sa museli dostať 
cez malú prekážku. Grégoire Courtine a jeho 
kolegovia zo Swiss Federal Institute of Tech-
nology sa nesnažili opraviť hlavnú informač-
nú diaľnicu z mozgu do tela, ale zamerali sa 
na alternatívne trasy. Vo väčšine prípadov 
poranenia chrbtice sa totiž miecha nepreruší 
úplne. Aby výskumníci mohli tento predpo-
kladať overiť, prerušili dvoma chirurgickými 
rezmi v mieche potkanov všetky priame spo-
jenia z mozgu. Medzi rezmi pritom nechali 
časť tkaniva neporušenú. Následne hlodav-
com nasadili rehabilitačný režim, ktorého 
cieľom bolo poškodenú diaľnicu obísť využi-
tím neurónových ciest nižších tried, ich roz-
šírením a vybudovaním hustejšie siete.

Koncentrovaný slnečný svit
Vývojárom spoločnosti Semprius, partnera koncernu Siemens, sa podarilo vytvoriť so-
lárny panel s rekordnou účinnosťou 33,9 percenta. Panel patrí do kategórie takzvaných 
koncentrátorových článkov, ktoré využívajú vrstvu skla s integrovanými šošovkami 
koncentrujúcimi slnečný svit na polovodičové články. Vďaka vyššej intenzite dopadajú-
ceho svetla dosahujú podstatne vyššiu účinnosť ako bežné fotovoltické panely. Výhodou 
je aj ušetrený materiál, keďže polovodičmi sú pokryté len malé časti panela, ktoré sú vy-
stavené koncentrovanému svetlu.
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Ďalšie univerzity majú softvér  
ako Red Bull Racing
Slovenská technická univerzita v Bratislave a košická 
Technická univerzita sú popri Žilinskej univerzite ďalší-
mi vysokými školami, ktoré získali nový softvér Product 
Lifecycle Managment (PLM) od spoločnosti Siemens. 
Univerzity dostali takmer sto licencií systémov PLM Tec-
nomatix, Teamcenter a NX v hodnote 1,3 milióna eur. 
Študentom umožnia praktickú prípravu na inovatívne 
technológie, ktoré sa čoraz viac aplikujú aj v slovenskom 
priemysle. Softvér umožňuje virtualizáciu komplex-
ných výrobných procesov a ich optimalizáciu, navrho-
vanie inovatívnych výrobkov, riadenie konštrukčného 
procesu a spravovať inžinierske dáta. Digitálna virtuali-
zácia je svetový trend vo výrobnom priemysle, ktorý sa 
na Slovensko dostáva cez popredné zahraničné automo-
bilky. Rovnaký softvér od spoločnosti Siemens využíva 
aj víťazný tím Formuly 1 Red Bull Racing na virtuálne 
navrhovanie, testovanie, tímovú spoluprácu a flexibilné 
zmeny na monopostoch Formuly 1. „Aj slovenskí štu-
denti získali možnosť pracovať na systéme používanom 
najväčšími globálnymi koncermi. To nepochybne zvýši 
ich odbornú pripravenosť na prax,“ povedal Vladimír 
Slezák, generálny riaditeľ Siemens, s.r.o., a predstavi-
teľ koncernu Siemens na Slovensku. Žilinská univerzita 
získala rovnaký dar už vlani v októbri.

Prvé plne elektrické „Porsche“ v Bratislave
Technologický unikát - plne elektrický športový automobil - pred-
stavila v Bratislave spoločnosť Siemens. Stalo sa tak popri konfe-
rencii Ekosystém e-mobility: príležitosti a výzvy pre Bratislavu 
a medzinárodného Maratónu elektrických áut Tallinn - Monte 
Carlo. Elektrický športiak eRUF Roadster je postavený na báze 
Porsche Carrera 997 a je výsledkom spolupráce konzorcia Sie-
mens a RUF Automobile. Prototyp je schopný plnohodnotne sa 
zapojiť do inteligentnej elektrickej siete (smart grids). Znamená 
to, že počas pripojenia sa buď nabíja, alebo odovzdáva elektric-
kú energiu spätne do siete. V kombinácii s rýchlonabíjacou sta-
nicou sa dokáže nabiť už za pol hodiny. Dojazd je približne 150 
kilometrov a najvyššia rýchlosť okolo 220 km/h. Elektrický eRUF 
Roadster dokazuje, že aj dnešné technológie sú už pripravené na 
nový vek eletromobility a inteligentných elektrických sietí. A to 
pri zachovaní originálneho zážitku z jazdy. Veď zrýchľuje z nuly 
na stovku za sedem sekúnd, pričom do ovzdušia nevypustí ani 
gram emisií. 

Veľké vymieranie trvalo milióny rokov
Pred 252 miliónmi rokov sa na Zemi odohralo najväčšie vymieranie 
všetkých čias. Obnova podľa novej štúdie trvala takmer desať miliónov 
rokov. Veľké vymieranie na rozhraní permu a triasu prežila len desati-
na rastlinných a živočíšnych druhov. Príčinou bola zrejme séria envi-
ronmentálnych šokov – globálne oteplenie, kyslé dažde, okyslenie oce-
ánov a nedostatok kyslíka v nich. Niektoré skupiny živočíchov, naprí-
klad amonity, sa spamätali a začali diverzifikovať veľmi rýchlo, počas 
jedného až troch miliónov rokov. Vymieranie ďalších však pokračova-
lo aj začiatkom triasu. Triasové ekosystémy sa podľa novej štúdie ne-
stabilizovali skôr ako osem až deväť miliónov rokov po skončení krízy. 
Dôvodom odkladu mohla byť interakcia medzi druhmi, ktoré zostali, 
ale aj fakt, že nepriaznivé podmienky sa neskončili okamžite, ešte sa 
opakovali počas piatich až šiestich miliónov rokov po veľkom vymie-
raní. Život, ktorý sa ako-tak spamätal, opätovne zrážali na kolená ďal-
šie a ďalšie uhlíkové a kyslíkovej krízy. Zo živočíchov, ktoré ich doká-
zali ustáť, však vznikli úplne nové skupiny – okrem iných aj predkovia 
dnešných kôrovcov, dinosaurov alebo morské plazy.



Ako sa rodí  
vagónová veľmoc
Keď sa pred šiestimi rokmi 
na veľtrhu Transport Lo-
gistic v Mníchove zastavil 
v stánku Tatravagónky 
šéf ruských železníc, ni-
komu nezišlo na um, že 
toto stretnutie môže ka-
tapultovať v problémoch 
zmietajúcu sa fabriku na 
pozíciu najväčšieho európ-
skeho výrobcu nákladných 
vozňov. Predseda predsta-
venstva spoločnosti Alexej 
Beljajev však túto príleži-
tosť chytil pevne do rúk.

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC, TOMÁŠ KRÁĽ 
FOTO: IVAN FLEISCHER
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 Aké miesto patrí železnici? Nie je tak 
trochu v úzadí oproti iným druhom do-
pravy?
Určite nie. Keď sa pozriete na rozvoj že-
lezničnej dopravy za ostatných dvadsať 
rokov, tak urobila neskutočný pokrok. 
V preprave osôb bez problémov konkuru-
je leteckej doprave. To bolo pred pätnásti-
mi rokmi nemysliteľné. V železniciach sa 

urobil veľký kus práce, ale ešte väčší kus 
práce nás čaká.

 To sa zrejme týka najmä nákladnej 
dopravy.
Aj nákladná doprava prešla výrazným ino-
vatívnym procesom, ale hlavné problé-
my, najmä v Európe, zostali. Sú nimi hluk 
a rýchlosť. Na jednej strane máme vysoko-
rýchlostné osobné vlaky jazdiace do tristo 
kilometrov za hodinu, na druhej nákladné 
vlaky s rýchlosťou stodvadsať kilometrov. 
Európa to nedocenila a za posledných de-
sať až pätnásť rokov pri budovaní vysoko-
rýchlostných koridorov odstránila mnoho 
odbočiek, kde sa vlakové súpravy mohli 
dostať mimo hlavnú trať a obísť sa. Ná-
kladná doprava teraz osobnú spomaľuje.

 Železnica nedokázala ani zareago-
vať na požiadavku prepravy z domu do 
domu. Výrobcovia potrebujú naložiť 
tovar u seba v hale a odviezť ho priamo 

odberateľovi. Sú v tom vlaky vôbec 
schopné konkurovať kamiónom?
Budú musieť, lebo inak neprežijú. Ale ani 
kamiónová doprava nemá v Európe na ru-
žiach ustlané. Verejná mienka ju vytláča 
z ciest, ktoré sú preplnené. Najväčšiu bu-
dúcnosť má podľa mňa takzvaná intermo-
dálna doprava. Kamión dotiahne príves na 
kontajnerový terminál, kde sa celý príves 

naloží na vagón, odvezie sa na cieľové pre-
kladisko, vyloží a ďalší kamión dovezie 
príves príjemcovi. Kamióny zabezpečujú 
prepravu len v okruhu päťdesiat až osem-
desiat kilometrov od terminálov. 

 O intermodálnej doprave sa hovorí 
už veľa rokov, ale jej rozvoj akosi za-
ostáva.
Postupuje, aj keď možno pomaly. Ale logis-
tické vlaky v súčasnosti spájajú v podstate 
všetky hlavné európske mestá. Nemecké 
železnice Deutsche Bahn sa už transfor-
movali na globálnu logistickú spoločnosť 
a to je dnes ich hlavná konkurenčná výho-
da. Na špedície používajú vlastné lode, ka-
mióny a lietadlá a ťažia zo spoločnej syner-
gie rôznych druhov dopravy.

 Ak hovoríme o infraštruktúre a logis-
tike, aktuálna je dnes aj širokorozchod-
ná trať. Na Slovensku o nej veľa disku-
tujeme.

Na projekt sa môžete pozrieť z dvoch po-
hľadov – globálneho a slovenského. Som si 
istý, že širokorozchodná trať z Ruska ne-
skončí ani na Slovensku, ani v Rakúsku, ale 
pôjde ešte ďalej. Európa a Ázia tento pro-
jekt jednoducho potrebujú. Zmyslom širo-
korozchodnej trate je priviezť do Európy 
ázijský tovar bez toho, aby sa musel viac 
ráz prekladať. Prekládky sú drahé, hrozí 

poškodenie tovaru, predlžujú sa termíny 
dodávok. Ak povedie širokorozchodná trať 
do Viedne, dostane sa ázijský tovar priamo 
do srdca Európy.

 a slovenský pohľad?
Matematika je veľmi jednoduchá. Inves-
tičné náklady na projekt širokorozchodnej 
trate sa odhadujú na päť až šesť miliárd eur. 
Len na dani z pridanej hodnoty tak Sloven-
sko získa 1,2 miliardy. Okrem toho ide o in-
fraštruktúrny projekt, ktorý by priniesol 
tisíce nových pracovných príležitostí a na-
štartoval novú priemyselnú výrobu. Vy-
počítať návratnosť takýchto veľkých in-
fraštruktúrnych projektov, ktoré sa budú 
využívať sto rokov, je veľmi problematické. 
Ale spomeňte si na tunel pod kanálom La 
Manche. Kým ho dostavali, bol niekoľko ráz 
na pokraji bankrotu. Dnes sú pred zánikom 
plavebné spoločnosti, ktoré prepravujú 
tovar medzi Francúzskom a Veľkou Britá-
niou, pretože tunel je rýchlejší a lacnejší. 



 Nákladná železničná doprava nena-
preduje tak rýchlo, ako sa očakáva. A čo 
technika – zmenil sa vôbec nákladný 
vozeň za ostatných dvadsať rokov?
Pomerne výrazne. Zvýšila sa nosnosť, z 18 
ton sme sa prepracovali k 22,5 až 25 to-
nám. Vďaka novým kompozitným brz-
dám sme pokročili aj v znižovaní hlučnos-
ti, ktorá sa považuje za druhý najvážnejší 
problém nákladnej dopravy po železnici. 
Stále sa ju nedarí dostať pod požiadavky 
Európskej únie. 

 Ako reagujete na tieto trendy? 
Pracujeme na nových inováciách a snaží-
me sa využiť ponúkané príležitosti. Pred 
niekoľkými týždňami sme napríklad kúpili 
nemeckú firmu ELH Eisenbahnlaufwerke 
Halle, ktorá vyvinula najmodernejší pod-
vozok, aký dnes v oblasti nákladnej želez-
ničnej dopravy existuje. Je konštruovaný na 
rýchlosť 160 kilometrov za hodinu a dá sa 
osadiť diskovými brzdami, aké sa používa-
jú v osobných vagónoch. O dva mesiace by 
sme mohli nové podvozky montovať pod 
vozne. Nové podvozky fungujú na takzva-
nom track friendlly základe, vďaka čomu 
sa správajú podstatne šetrnejšie ku koľaj-
niciam. V oblúku majú uvoľnenú väzbu 
dvojkolies, ktoré sa dokážu posúvať o pri-
bližne osem stupňov. Neodierajú tak koľaj-
nice a nespôsobujú taký veľký hluk.

 Máte v Európe silnú konkurenciu?
Na európskom trhu sme v súčasnosti naj-
väčším výrobcom nákladných vagónov. 
Samozrejme, že konkurenciu máme, ale 
nepredstavuje takú silu ako kedysi výrob-
covia Siemens, Bombardier alebo Alstom, 
ktorí opustili výrobu nákladných vagónov 
pred zhruba desiatimi rokmi. Dôvodom 
bol fakt, že pre vysoké náklady na zvárač-
ské práce v západnej Európe tieto firmy 
nedokázali konkurovať výrobcom z Ru-
munska, Bulharska či Slovenska. 

 Možno Tatravagónku označiť aj za 
európskeho inovačného lídra?
Určite sa o to snažíme. V posledných ro-
koch pochádza približne sedemdesiat až 
osemdesiat percent všetkých nových ná-
kladných vagónov v Európe z našej vývo-
jovej základne.

 Tatravagónka je najväčším výrob-
com nákladných vozňov v Európe 
a udáva tón aj vo vývoji. Pritom pred 
šiestimi rokmi ste firmu neprevzali 
v najlepšom stave. Ako ste sa dostali na 
dnešnú pozíciu? 
Tatravagónku sprivatizovali v roku 
2004. Nebola to práve najšťastnejšia 

privatizácia. Kým sme ju neprevzali, len 
prežívala. Napriek tomu však vyrábala, 
mala určitú substanciu, ktorá nás zaují-
mala. Osekali sme neefektívne činnosti 
a zamerali sa na technologický rozvoj.

 Ale výrazne vám pomohol najmä biz-
nis v Rusku. Čo vás lákalo práve na rus-
kom trhu? 
Je to najväčší železničný trh na svete s ob-
rovskými príležitosťami. Železnica má 
v Rusku absolútnu prioritu, čo je logické, 
pretože sú tam mestá, do ktorých neve-
die žiadna iná cesta. Dopravné spoločnosti 
podnikajúce v Rusku vlani nakúpili okolo 
110-tisíc nových železničných vagónov, vo 
zvyšku Európy to bolo sedemtisíc. 

 Iné dimenzie trhu si zrejme vyžadujú 
aj iné dimenzie podnikania. 
Nie je jednoduché sa tam presadiť. 

Vezmite si len nároky na vlastnosti voz-
ňov. Ruské vlaky jazdia pri teplotách od 
mínus 60 do plus 40 stupňov Celzia, s ni-
čím podobným sa v západnej Európe ne-
stretnete. Vyžadujú inú kvalitu materiá-
lov, náročnejšie technické a konštrukčné 
riešenia. Mnohé veci boli pre nás úplne no-
vé. Vlaky v Rusku majú nosnosť osemtisíc 
ton, nie ako u nás 2 500. A ich dĺžka nie je 
šesťsto metrov, ale možno aj tri kilometre. 
Nejazdia na vzdialenosti stoviek kilomet-
rov, ale tisícov.

 a v čom ste boli výnimoční, že ste 
v Rusku uspeli? 
Opäť inováciami. Ruskí výrobcovia dlhé 
roky pôsobili v izolovanom priestore a nič 
ich nenútilo modernizovať vagóny. Po-
stupne sa z krajiny vytratili konštrukčné 
vedomosti. Tatravagónku vychovávala zá-
padná Európa. Ak sme sa tu chceli udržať 

Alexej Beljajev (56) vyštudoval zahraničný obchod na Vysokej škole ekonomickej v Bra-
tislave. Od roku 1979 pôsobil v Čechofrachte, ktorý bol vtedy monopolným špeditérom 
v ČSSR. Začiatkom deväťdesiatych rokov bol obchodným riaditeľom bratislavských spo-
ločností Deltas a Conamis a v roku 1995 sa stal predsedom Predstavenstva ZŤS Sabinov. 
Odvtedy pôsobí ako člen dozorných rád, člen predstavenstiev i ako predseda predstaven-
stva vo viacerých strojárenských spoločnostiach. Predsedom predstavenstva popradskej 
Tatravagónky je od roku 2006.
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na trhu, museli sme sa sústavne prispôso-
bovať požiadavkám zákazníkov. A presne 
to od nás očakávajú ruské železnice – že 
im poskytneme naše skúsenosti aj poznat-
ky a prenesieme ich do konštrukcie vagó-
nov.

 Ktoré inovácie vám otvorili ruský 
trh? 
Na ruskom trhu sme sa presadili s dvoj-
článkovým trojpodvozkovým kontajnero-
vým vagónom, ktorý tam vôbec nepouží-
vali. Teraz máme na skúškach ďalší krytý 
vozeň s posuvnými hliníkovými dverami, 
ktoré umožňujú otvoriť polovicu úložné-
ho priestoru. Vďaka tomu ho možno celý 
naložiť paletovaným tovarom za dvadsať 
minút. Do Ruska prichádzajú zahraniční 
investori, ktorí tento typ vagónov dôver-
ne poznajú a rýchlosť nakládky i kvalita 
ochrany tovaru je pre nich dôležitá. 

 Ako prebieha vývoj vozňa pre ruský 
trh?
Momentálne pracujeme na šiestich nových 
modeloch pre rôznych klientov. Vývoj tr-
vá zhruba rok a stojí okolo 1,5 milióna eur. 
S ruskou železničnou spoločnosťou RŽD 
sme založili výskumno-vývojové centrum, 
do ktorého postupne vstupujú aj neruskí 
výrobcovia nákladných vagónov. Niektoré 
komponenty, ako sú automatické spriahlá, 
brzdové systémy či podvozky, preberáme 
od ruských firiem a montujeme do našich 
vozňov. Od septembra sa to čiastočne zme-
ní – s Tichvinským závodom z Ruska bude-
me v Prakovciach vyrábať komponenty pre 

ruské podvozky. Podarilo sa nám získať 
aj licenciu na liatie podvozkových dielcov 
a skladanie ruských podvozkov na Sloven-
sku, vďaka čomu budeme menej závislí od 
tamojších výrobcov.

 Koľko ľudí sa v Tatravagónke venuje 
vývoju nových produktov?
Zhruba stopäťdesiat pracovníkov. Máme 
najväčšie kapacity na vývoj nových ná-
kladných vagónov v Európe. 

 Sú to všetko Slováci?
Zamestnávame aj niekoľko ruských špe-
cialistov. 

 Prečo? Máte problém nájsť na Sloven-
sku vhodných ľudí?
Obrovský. Na Slovensku sa urobili veľmi 
vážne chyby vo vzdelávaní mladej gene-
rácie. V priemyselnom štáte sme vychova-
li generáciu humanitne vzdelaných ľu-
dí, ktorí sa dnes majú problém uplatniť. 
Potrebujeme strojárov, technikov, kon-
štruktérov, technológov, veď v slovenskej 
ekonomike dominuje strojársky a elektro-
technický priemysel. Vždy, keď ideme do 
nového projektu, ako prvé neskúmame, 
kde získame peniaze na investíciu, ale či 
nájdeme dostatok vhodných pracovníkov.

 Výrobnú základňu máte na Sloven-
sku, ale v ostatných rokoch ste expan-
dovali aj za hranice. 
Kúpili sme Fabryku Wagonów Gniewczyna 
v Poľsku, opravárenský závod Bratstvo v srb-
skej Subotici, ruské OAO Transportnoje 

Mashinostroenie Transmash a spomí-
naného nemeckého výrobcu podvozkov 
v Halle. Investičný apetít máme aj naďalej. 
Ak sa nám naskytne vhodná akvizičná prí-
ležitosť, ktorá bude zapadať do našej stra-
tégie, budeme sa o ňu uchádzať. V Európe 
však ďalší závod na výrobu vozňov nech-
ceme, stačí nám Tatravagónka. Zameria-
vame sa na opravárenské podniky, ktorých 
obrat je prinajmenšom taký veľký ako no-
vovýroba. Navyše opravárenská činnosť je 
stabilnejšia a nepodlieha výrazným cyk-
lickým výkyvom.

 Ako ste sa dostali k Tatravagónke, 
máte k železniciam osobný vzťah?
V prvom rade som biznismen. Vyštudoval 
som ekonómiu. Prvú strojársku fabriku 
som získal v roku 1994, keď som na bur-
ze skúpil od rôznych akcionárov majorit-
ný podiel ZŤS Sabinov. Veľa som sa tam 
naučil. Predtým som pôsobil v zahranič-
nom obchode, takže skúsenosti z biznisu 
som mal, ale pokiaľ ide o riadenie výroby, 
to som sa musel naučiť. Neskôr do môjho 
portfólia pribudla Zlievareň Hronec a naj-
novšie aj zlievareň a kováčňa v Prakov-
ciach.

 Musí majiteľ fabriky aj rozumieť to-
mu, čo sa v nej vyrába?
Je to lepšie. Na kreslo riaditeľa môžete po-
sadiť krízového manažéra, ktorý vie ose-
kať neefektívne činnosti, čo je síce niekedy 
nevyhnutné, ale pokiaľ nerozumie tomu, 
čo vyrába, nemôže ponúknuť fabrike ví-
ziu. 



S
vet sa v ostatných rokoch 
zmenšil. A zmenšili sa 
aj možnosti, ktoré nám 
Zem ponúka z hľadiska 

spotreby. Na trhu so surovina-
mi vládne v posledných rokoch 
nezvyčajne napätá situácia a vý-
hľady do budúcnosť sú neisté. 
Ekonómovia nesledujú len vý-
voj cien ropy alebo zlata, ale 
oveľa pozornejšie hľadia aj na 
ceny bežných surovín, akými 
sú železná ruda, alebo úplne 
nových, exotických a dnes už 
strategických materiálov, na-
príklad kovov vzácnych zemín. 
Leví podiel na vzniku novej 

situácie má nárast dopytu v ne-
dávno rozvojových krajinách, 
ktoré by sme sa dnes už takto 
neodvážili pomenovať. Samo-
zrejme, s Čínou na čele. 
Nemôžeme, žiaľ, očakávať, že 
sa to v najbližšom čase zmení. 
Rast HDP je v týchto krajinách 
pevne spojený s nárastom spot-
reby surovín a energie. Rovna-
ko je jasné, že medzi oboma ve-
ličinami neexistuje nejaký pev-
ný pomer. Napríklad Saudská 
Arábia dnes spotrebúva viac 
ropy na vlastnú potrebu ako ce-
lé Nemecko, pritom má tretinu 
obyvateľov a jej hlavný vývozný 

Rast bez 
limitov?

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SIEMENS, SHUTTERSTOCK

Svetová spotreba sa zdvojnásobí
(v miliardách ton)
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artikel je práve ten, ktorý tak 
veľkoryso sama hltá. 
Čína má dnes pri prepočte jed-
notky HDP na spotrebované su-
roviny a energie takmer päť-
krát menej efektívnu ekonomi-
ku, ako je priemer Európskej 
únie (ktorá by sa, mimochodom, 
mohla učiť od Japonska). To je 
nepochybne viac, ako je nevy-
hnutne nutné – zhodujú sa všet-
ky odhady. Sama čínska vláda by 
rada v budúcich dvoch rokoch 
zvýšila efektivitu o 15 percent.
Existuje však istá nádej. 
Vo vyspelých krajinách sa 
pevnú súvzťažnosť medzi 

ekonomickým rastom a spotre-
bou surovín darí už od osem-
desiatych rokov obracať, týka 
sa to Európskej únie, Japonska 
i severoamerických štátov. Sa-
mozrejme, jednou z hlavných 
príčin je aj sťahovanie ťažké-
ho či chemického priemyslu 
z týchto oblastí do iných krajín. 
Teda odvetví, ktoré sú najväčší-
mi „žrútmi“ surovín a energie. 
Trend efektívneho využívania 
surovín sa však v posledných 
rokoch ešte zrýchľuje. Na sve-
domí to iste majú práve reálne 
podložené obavy zo zvyšova-
nia cien surovín. 

Hladinové vrtné plošiny pri ťažbe ropy nahradia automaty priamo na morskom dne. 
Budú lacnejšie a jednoduchšie, čo zníži aj riziko havárie. Vývoju takýchto súprav sa ve-
nuje rad firiem, Siemens sa sústreďuje aj na rozvod energie robotických ťažbárov.

Ceny surovín a energií smerujú nahor

Zdroj: Svetová banka
Ceny sú uvedené v dolároch z roku 2005
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T
rojnásobnú spotrebu surovín 
si naozaj nemôžeme dovoliť – 
zhruba 140 biliónov ton mine-
rálov, rúd, fosílnych palív a bio-

masy je nepredstaviteľné číslo, podľa 
vedcov zrejme za hranicami možností 
našej planéty. Hoci platí, že „zlí proroci“ 
sa môžu v mnohých ohľadoch mýliť, do-
terajší vývoj im čiastočne dáva za prav-
du. Pod zdražovanie surovín v ostatných 
rokoch sa totiž podpisuje aj fakt, že ľahko 
dostupné zásoby sa míňajú. Dôsledkom 
bude, že v niektorých lokalitách sa začnú 
ťažiť aj menej výdatné či hlbšie položené 
ložiská, čo, samozrejme, ovplyvní koneč-
nú cenu surovín. 

Keď prehovorí politika
Niekedy sa však môžu ťažbárom posta-
viť do cesty aj iné prekážky. Zásoby môžu 
ležať v politicky nestabilných oblastiach, 
dodávky sa stanú neistými, čo zvyšuje ich 
cenu. 
Politika sa môže pripliesť do cesty aj iným 
spôsobom. Príkladom je trh s kovmi vzác-
nych zemín. Používajú sa v moderných 
technológiách, vrátane elektroniky pre 
moderné armády alebo pri získavaní už 
spomínanej ropy. Vyše 95 percent z celko-
vého množstva dodávaného do celého sve-
ta pochádza z Číny. Na jeseň roku 2010 sa 
ázijský gigant začal vyhrážať obmedzením 
ich dodávok do Japonska a ďalších štátov. 

Čínsky monopol sa odvtedy stal témou de-
bát medzi šéfmi najvyspelejších krajín. 
A rozhodne neupokojuje ani spotrebiteľov. 

Cenové zemetrasenia
Prípadné výpadky a cenové výkyvy vedú 
k neistote, ktorá je sama o sebe nebezpeč-
ná. Ako si môže krajina alebo aj domác-
nosť plánovať budúcnosť, keď ceny dôle-
žitých surovín lietajú hore-dolu? Nepred-
vídateľné riziko môže viesť až k priveľkej 
opatrnosti a „zabrzdeniu“ ekonomiky, 
ktoré napokon spustí špirálu recesie. 
Odberatelia surovín, samozrejme, o ne-
bezpečných výkyvoch vedia a snažia 
sa s predstihom pripraviť. Ak sa im to 

Ceny surovín 
hýbu svetom

Isté je, že súčasný trend je neudržateľný. Ak by sa mala zachovať aktuálna trajektória, 
museli by sme v roku 2050 ťažiť takmer trojnásobné množstvo surovín ako dnes.
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nepodarí, tak aspoň pružne zareagujú. 
Väčšina veľkých svetových korporácií, 
spoločnosť Siemens nevynímajúc, dispo-
nuje celými oddeleniami, ktorých úlohou 
je riešenie podobných krízových situácií. 
Po čínskej kríze s kovmi vzácnych zemín 
sa napríklad výroba elektromotorov či 

pokročilých magnetov sústredila na al-
ternatívne materiály, hoci predtým vý-
voj takýchto technológií nebol prioritou. 
V mnohých strediskách na svete sa skú-
majú možnosti, ako nahradiť meď, ktorej 

zásoby sa budú zrejme stenčovať, naprí-
klad v súčasnosti lacnejším hliníkom. 

Šetriť sa vypláca aj bez krízy 
Je múdre šetriť aj surovinami, ktorých 
nedostatok dnes až tak nehrozí. Nikto 
napríklad nepredpokladá, že by sa ma-

li v dohľadnom čase 
minúť zásoby železa 
v zemskej kôre. Rozhod-
ne však nemôžeme oča-

kávať, že v budúcnosti zlacnie. 
Zmeny sú často nenápadné. Závažie, ktoré 
kotví vašu práčku pri praní, tvoril pred de-
siatimi rokmi najskôr kus ocele alebo že-
leza. V súčasnosti ho nahradila špeciálna 

betónová zmes, ktorá vyjde lacnejšie a navy-
še nie je veľa možností, ako ju inak využiť. 
Kovy sa už často nevyužívajú ani na výrobu 
vnútorných súčiastok. Napríklad v nových ty-
poch umývačiek riadu, ktoré vyrába Siemens 
v spolupráci s firmou Bosch, sa používajú 
ľahšie polyméry. Vďaka tomu, že ich možno 
ľahko tvarovať, vnútorný priestor umývačky 
získa vhodnejšiu podobu na to, aby sa v nej 
špina z riadu zachytávala čo najmenej. 
Organické polyméry sú vôbec prvými ví-
ťazmi novej doby. Zvyčajne sa vyrábajú 
chemickými postupmi z pomerne jedno-
duchých a ľahko dostupných surovín. Ich 
obrovskou devízou je, že môžu nahradiť 
práve nedostatkové materiály. 

Začni druhý život
Vyťažiť železo alebo hliník zo zeme a pretaviť rudu do podoby kovu čosi stojí. Preto sa 
vyplatí uvažovať o recyklácii už pri návrhu nového výrobku. Od roku 2009 vyrábaný 
model magnetickej rezonancie Somatom Definition Flash značky Siemens má starostli-
vo označené všetky plastové súčiastky. Zhruba 60 percent z nich sa môže použiť v no-
vých zariadeniach. Preto treba presne vedieť, kedy a z akého materiálu ich vyrobili. 
Recyklácia preniká takmer do všetkých odvetví. Koľajnicové vozidlá síce zatiaľ oproti 
automobilovému priemyslu nemajú svoj recyklačný štandard, ale aj tu sa časy menia. 
Vozne metra pre nórske Oslo z dielne Siemens sú navrhnuté tak, aby sa pri súčasných 
cenách surovín vyplatilo znovu použiť 85 percent materiálu. Ak budú ceny surovín 
naďalej rásť, bude možné v čase, keď pôjde vlak „do šrotu“, využiť ešte viac materiálu. 
Na recykláciu je totiž pripravená v podstate celá súprava.

Rad obrovských nákladných vozidiel, každý s nos-
nosťou 250 ton, vyváža rudu z povrchového lomu.

„Prípadné výpadky a cenové výkyvy vedú k neistote,  
ktorá je sama o sebe nebezpečná.“



Smeje sa tretí vzadu

V
ymeniť uhlie za rop-
né palivá v lodnej 
doprave trvalo vyše 
polstoročia. Toľko 

rokov bolo potrebných, aby sa 
obmenila väčšina lodí. Nemali 
by ste teda priveľmi očakávať, 
že novým šetrným zdrojom 
energie sa bude dariť lepšie. 
Nejaký čas sa preto ešte bude-
me musieť spoliehať na našich 
starých známych.
Sú nimi predovšetkým fosílne 
palivá. Pokrývajú zhruba 80 
percent celosvetovej spotreby, 
pričom hlavnú úlohu hrá ropa, 
z ktorej čerpáme tretinu ener-
gie potrebnej na chod našej ci-
vilizácie. Štvrtinu dodá uhlie 
a pätinu zemný plyn. 

Začína najstarší
Patriarchom v celej skupine je 
uhlie. Palivo, ktoré rozhýba-
lo priemyselnú revolúciu, je 
v súčasnosti doménou najmä 

rozvíjajúcich sa ekonomík, kto-
ré ho majú dostatok. 
Pochopiteľne, aj s uhlím sa vý-
robcovia snažia šetriť, veď je-
ho spaľovanie je okrem iného 
vážnym zdrojom skleníkových 
plynov. Hlavným trendom je 
zvyšovanie teploty pary ohrie-
vanej uhlím, dnes až nad päť-
sto stupňov Celzia. Pri takých-
to teplotách sa vod-
ná para síce správa 
dosť čudne, ale na 
pohon turbín sa ho-
dí skvele. Vývoj sve-
tových spoločností, 
Siemens nevyníma-
júc, sa preto sústre-
ďuje na hľadanie nových, odol-
nejších materiálov pre turbíny. 
Zatiaľ si ešte vystačíme so špe-
ciálnymi oceľami, v budúcnos-
ti sa však ráta skôr napríklad 
so zliatinami niklu. 
Zvyšovanie účinnosti sa ne-
uskutočňuje skokovo, ale 

percento po percente. Aj na po-
hľad malý posun zo 40 na 42 
percent predstavuje pre jednu 
väčšiu elektráreň úsporu de-
siatok tisíc ton uhlia ročne. 

Pohyblivá ropa
Ropa je v porovnaní s uhlím 
stelesnením pohybu a v podsta-
te je jediným palivom svetovej 

dopravy. Na rozdiel 
od uhlia je trh s ro-
pou globálny, ale sú-
časne aj viac neistý. 
Hoci ťažba ropy od 
roku 2005 v podsta-
te stagnuje, jej cena 
neustále rastie. 

V hre je viacero faktorov. Roz-
hodujúcim je podľa všetké-
ho nárast dopytu v rýchlo sa 
rozvíjajúcich krajinách. Rastie 
tiež spotreba v pôvodne čis-
to exportných štátoch, akým 
je spomínaná Saudská Ará-
bia. Niektoré tradičné ložiská, 

napríklad pre nás dôležitá eu-
rópska časť Ruska, starnú. 
Nové zdroje nemáme pod no-
som. Takmer 40 percent sveto-
vej produkcie pochádza z mora 
a ako vyplýva z geologických 
prieskumov, tento podiel sa bu-
de ďalej zvyšovať. 
Existujú však aj dobré správy. 
Ropou sa učíme šetriť a prísne 
predpisy najmä pre nové auto-
mobily by sa časom mali pre-
javiť vo výraznejšom poklese 
spotreby.

Prchavý, ale poruke
Dnes ťažko odhadnúť, ako dlho 
nám ťažba ropy vystačí. Ochot-
ne sa však ponúka staronový 
náhradník – zemný plyn. Dlhý 
čas bol v tieni svojej slávnejšej 
tekutej príbuznej najmä preto, 
že sa horšie skladuje. 
Pod zemou sa skrýva niekoľko-
násobne viac energie v podobe 
zemného plynu ako ropy. Plyn 

Všetky tradičné zdroje energie sú konečné a raz ich budeme musieť nahradiť.  
Prechod z jedného paliva na druhé však nie je jednoduchý.

40 %
ropy už pochádza  

z ťažby v mori
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sa ľahšie spaľuje, je čistý a veľ-
mi účinný. Vlani v nemeckom 
Irschingu uviedli do prevádz-
ky nový blok elektrárne, ktorý 
má vďaka výkonným turbínam 
a tepelnému výmenníku znač-
ky Siemens celkovú účinnosť 
výroby elektriny tesne nad 60 
percentami.
Pokročili aj technológie skva-
palňovania plynu, čo konečne 
umožní jeho dopravu po mo-
ri. Terminály s takzvanou CNG 
technológiou sa stavajú naprí-
klad v USA, kde je teraz plyn ta-
ký lacný, že producenti hľadajú 
odbytiská za morom. Zaujíma-
vý bude aj v krajinách Perzského 
zálivu, kde plyn získavajú prak-
ticky zadarmo pri ťažbe ropy.
Spaľovanie plynu je vzhľadom 

na jeho fosílny pôvod veľmi 
čisté. Jeho zásoby dnes ťažko 
odhadnúť, pretože v posled-
ných rokoch došlo k mohutné-
mu rozvoju technológií, ktoré 
ťažbárom otvorili nové ložis-
ká. Zdá sa však, že pri súčasnej 
spotrebe by mohli svetové zá-
soby plynu vystačiť na 150 ro-
kov, pravdepodobne aj viac. 

A ten zvyšok vzadu
Ostatným zdrojom energie bude 
zrejme v najbližšom čase patriť 
iba okrajová úloha. Podiel ob-
noviteľných zdrojov porastie, 
ale zatiaľ majú rad nevýhod. 
Nejde je len o nespoľahlivosť 
dodávok závislých od prírod-
ných síl. Problémom je aj fakt, 
že vyrábajú len elektrinu. Tá je, 

samozrejme, kľúčová, ale tvo-
rí menší podiel našej energetic-
kej spotreby – vyspelé ekonomi-
ky spotrebujú najmenej päťkrát 
viac energie vo forme tepla. 
To je aj problém jadrovej ener-
getiky. V reaktoroch vzniká 
veľké množstvo tepla, ktoré 
však nevyužívame. Na druhej 
strane elektrina z jadra je rela-
tívne čistá. Uránu je zatiaľ na 
svetovom trhu dostatok a od 
rôznych dodávateľov, takže 
nehrozia výpadky dodávok. 
Slovensko vyrába z jadra viac 
ako polovicu elektriny a sme 
na tom s geologickými zásoba-
mi veľmi dobre, hoci ide dnes 
o nevyužívané ložiská. Otázka 
je, či a kedy sa ich rozhodneme 
využiť. 

Nesmelý rozjazd elektromobilov
Vozidlá na elektrický pohon boli hitom minulého roka. Vlastný 
model predstavila prakticky každá významnejšia značka. Kto 
však čaká rýchly prechod do praxe, bude sklamaný. V Európe 
tvorili elektromobily len 0,09 percenta predaných áut, v USA 
to bolo 0,1 percenta. Zákazníkov odrádza najmä cena. Batéria 
predražuje vozidlo v porovnaní s konkurentmi na fosílne pa-
livá najmenej o polovicu. Navyše dojazd je stále len okolo 100 
až 150 kilometrov. Inak povedané, aby zákazníci dostali auto 
s výkonmi, na aké sú zvyknutí, musela by batéria obsiahnuť 
päťnásobok energie a byť pritom trikrát lacnejšia ako dnes. Ta-
kýto technologický skok zrejme nepríde už zajtra, napriek to-
mu sa výrobcovia elektromobilom intenzívne venujú. Dôvod je 
prostý. Technológia by mohla pomôcť klasickým vozidlám spl-
niť prísne kritériá účinnosti a spotreby, ktoré im diktujú vy-
spelé krajiny. Inak by čoskoro mohli naraziť na hranice mož-
ností benzínových motorov.

Svetová spotreba energie

Emisie CO
2
 podľa regiónov

(Podľa druhu energie, v %)

Biomasa a odpad

Iné*

Uhlie a rašelina

Ropa

Zemný plyn

Nukleárna

Vodná

Stredný východ

Doprava***

OECD

Afrika

Latinská Amerika

Ázia****

Čína

Euroázijskí  
nečlenovia OECD

Stredný východ

Doprava***

OECD

Afrika

Latinská Amerika

Ázia****

Čína

Euroázijskí  
nečlenovia OECD

(Podľa regiónov, v %)

6 111 Mtre**

1973

6 111 Mtre**

15 624 miliónov ton

1973

1973

12 150 Mtre**

2009

12 150 Mtre**

28 999 miliónov ton

* Geotermálna, solárna, veterná a pod., ** Milión ton ropného ekvivalentu

*** Vrátane medzinárodnej leteckej a lodnej, **** Bez Číny

2009

2009

Skvapalňovanie plynu konečne 
umožní jeho dopravu po mori. 
Jeho zásoby by mohli vydržať  
ešte vyše 150 rokov.



Umenie, ktoré  
zachraňuje životy
Napadlo by vám považovať rádiologickú snímku za 
umelecké dielo? Že nie? Možno zmeníte názor. Pozrite 
si víťazné „fotografie“ zo súťaže o najkrajšiu CT sním-
ku získanú s čo najnižšou dávkou žiarenia, ktorú už po 
druhý raz vyhlásila spoločnosť Siemens. 

Víťaz súťaže o najkrajšiu CT snímku. Autorke Carolyne Youngová z britskej 
detskej nemocnice Great Ormond Street Hospital ukázala rozsah poškodenia 
srdca trojdenného novorodenca. Prístroju Somatom Definition postačila 
nízka dávka 0,7 milisievertov. Toto zariadenie ako jediné na svete dokáže 
nasnímať tlčúce srdce v reálnom čase.

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: SIEMENS

Z D R A V I E
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N
a súťaži sa zúčastnil dvojnásob-
ný počet klinických snímok ako 
v predchádzajúcom ročníku. Už 
vtedy však bola účasť impozant-

ná: tristo súťažiacich z vyše tridsiatich 
krajín. Počas súťaže o snímkach diskuto-
valo na Facebooku štyritisíc ľudí a strán-
ku s hlasovaním o najlepšiu snímku na-
vštívilo 40-tisíc unikátnych používateľov. 
Ťažko odhadnúť, koľkí sa zamýšľali nad 
obsahom obrázkov a koľkí ich považova-
li za „atypické umelecké diela“. Pre nieko-
ho to bol pohľad na vrcholný výkon ve-
dy a techniky, pre iného nádej a prísľub 
lepšej budúcnosti, pre ostatných možno 
„len“ tak trochu iná fotografická súťaž. 
Svojou dokonalosťou však isto fascinova-
li všetkých.

Víťazom detské srdiečko
Snímka srdiečka trojdenného dieťaťa zví-
ťazila v kategórii Kardio. Veľmi zreteľne 
ukazuje všetky detaily pre presné určenie 
diagnózy napriek tomu, že je veľmi malé, 
má rýchly tep a nebolo možné použiť štan-
dardnú dávku žiarenia. Snímka vznikla 
na CT prístroji Siemens Somatom Defini-
tion pri dávke 0,7 milisievertov. Zariade-
nie ako jediné na svete dokáže nasnímať 
tlčúce srdce v reálnom čase, presne za 0,25 
sekundy, teda počas jeho jediného sťahu. 
Používaný rekonštrukčný softvér navyše 

dokáže vytvoriť z nameraných údajov ob-
rázky, ktoré nadchnú aj estéta. 

Preteky o milisieverty
Radiačné zobrazovanie v medicíne je kľú-
čom k zlepšovaniu prevencie a následne aj 
starostlivosti o pacientov. Ich počet vzhľa-
dom na demografický vývoj vo svete ne-
ustále rastie. Medzi najväčšími výrobcami 
rádiologických prístrojov sa v súčasnos-
ti strhol doslova boj o každý milisievert, 
teda množstvo radiačnej dávky. V týchto 
pretekoch rozhodujú principiálne rieše-
nia – stavba röntgenovej lampy, typ detek-
tora, rekonštrukčný softvér, ale aj ostatné 
technické detaily. Všetko sa musí odladiť 
aj v najmenších maličkostiach s jediným 
cieľom: ožiariť pacienta presne len takou 
dávkou žiarenia, ktorá je nevyhnutná na 
získanie kvalitného obrazu. Ani milisie-
vert navyše. 

Dávka podľa tela
Za samozrejmosť už dnes môžeme tiež po-
važovať napríklad prispôsobenie dávky 
žiarenia telesného profilu pacienta. Hneď 
z prvej snímky sa prečíta takzvaný topo-
gram, ktorý prezrádza, akú má pacient 
konštitúciu i objem v jednotlivých telových 
partií. 
Pre ľudské telo sú nebezpečné fotóny, kto-
ré majú natoľko nízku energiu, že telom 

pacienta nepreletia, ale zachytia sa v tkani-
ve, v ktorom navyše páchajú škody. Hovorí 
sa im mäkké röntgenové žiarenie a treba ho 
blokovať. Siemens to rieši štítom, ktorý sa 
vysunie nad pacientom hneď pri začiatku 
vyšetrenia a tieto energie odreže.
 
Maľovanie výpočtom
Aby sme odvodili z obrovského množstva 
údajov, ktoré počítačový tomograf posky-
tuje, priamo požadovaný obraz, museli by 
sme dokázať spočítať sústavu tisíce rov-
níc s tisíckami neznámych. To je však ne-
možné. Preto sa zavádza metóda takzvanej 
spätnej projekcie, čo je známy matematic-
ký postup, ktorý umožňuje obrázky z veľ-
kého množstva údajov zrátať alebo pres-
nejšie – odhadnúť. 
Výslednému obrázku však zväčša chýbajú 
drobné detaily, je v ňom šum a nepresnos-
ti. Sú dve možnosti, ako situáciu vyriešiť: 
zvýšiť dávku a obraz „zaostriť“ alebo hľa-
dať inú metódu rekonštrukcie obrazu. Tou 
je iteratívna rekonštrukcia, ktorá z obráz-
ka získaného spätnou projekciou spätne 
zrekonštruuje pôvodné nazbierané údaje. 
Porovná ich so skutočnými, urobí korek-
ciu a znova upraví obrázok. Celý postup 
sa opakuje toľkokrát, kým sa obrázok čo 
možno najviac nevyčistí. Efekt tejto metó-
dy je veľmi vysoký, dokáže ušetriť až 60 
percent dávky. 

Jean Francois Paul z Centra chirurgie Marie Lannelonguovej  
vo Francúzsku nasnímal hrudnú aortu trojmesačného dieťaťa,  
ktoré prišlo na kliniku s dýchacími ťažkosťami. CT vyšetrenie  
odhalilo rozsiahle rozšírenie aorty. Snímka vznikla na prístroji 
Somatom Definition Flash s dávkou jeden milisievert.

Čínsky lekár Yang Guo-Qing z Center People‘s Hospital of Suining zhotovil snímku 
mäkkých tkanív a ciev tenkého čreva 63-ročnej pacientky. Vyšetrenie umožnilo 
úspešnú operáciu nádoru. Snímka vznikla na CT prístroji Somatom Sensation pri 
dávke 1,3 milisievertov.



Aj stroje majú  
svojich lekárov
Bratislavský Volkswagen sa pred desiatimi rokmi rozhodol pre 
dovtedy nevídanú vec – údržbu strojov a zariadení v mon-
tážnej hale zveril do rúk externej firme. Dcérskej spoločnosti 
Siemensu – Siprinu.

Ú
držba strojov sa me-
dzičasom rozšírila na 
ďalšie činnosti, takže 
pracovníkov Sipri-

nu dnes ani zďaleka nemožno 
považovať len za obyčajných 
opravárov. Hovoria aj do op-
timalizácie výroby a vývoja 
technológií, posudzujú tech-
nické parametre nových vý-
robných zariadení. Málokto vie 
o technike v montážnej hale 
viac ako oni.

Krok do neznáma
Volkswagen okrem bratislav-
ského závodu nikde na svete 
nezveril údržbu strojov a za-
riadení v montážnej hale ex-
ternej organizácii. Všetky au-
tomobilky považujú finálnu 
montáž za srdce výroby. Roz-
hodnutie bratislavského Volks-
wagenu bolo tak trochu kro-
kom do neznáma, ktorý sa však 

vyplatil. „Za tých desať rokov 
sa nestalo ani raz, že by fabri-
ka nesplnila plán v dôsledku 
toho, že by sme nezvládli zve-
rené úlohy,“ konštatuje tech-
nický riaditeľ Siprinu Vladimír 
Karas. 
Nároky na údržbu strojov, na-
zývané výkonové parametre, 

sú naozaj drakonické. V me-
sačnom priemere nesmú stáť 
montážne linky počas jednej 
pracovnej zmeny pre poruchu 
dlhšie ako deväť minút. Takzva-
ných veľkých porúch, ktoré 
trvajú dlhšie ako 12,5 minúty, 
nesmie byť na jednej linke viac 
než osem (desať pri rozbehu 
výroby nových modelov).
Príčinou veľkých porúch 
býva najčastejšie zlyhanie 

mechanických alebo elektric-
kých blokov, ktoré treba na-
hradiť. Malé poruchy zväčša 
spôsobuje nedodržanie predpí-
saných technologických postu-
pov obsluhy, ale príčinou býva 
aj únava materiálu. Poškode-
ný istič alebo ložisko sa dajú 
vymeniť pomerne rýchlo. Ak 

nie, uplatňuje sa takzvaná ná-
hradná stratégia, keď montáž-
na linka beží ďalej a údržbár 
odstraňuje poruchu počas jej 
chodu.

Montážna filharmónia
Finálna montáž závisí od pres-
ného dodržiavania časových 
limitov a postupov. Skladanie 
auta je z približne dvoch tisíc 
pracovných úkonov, ktoré na 

seba technologicky a časovo 
presne nadväzujú. 
„Celková dĺžka výrobných li-
niek v synchrónnom pohybe 
dosahuje približne 12,5 ki-
lometra,“ pripomína vedúci 
údržby Rudolf Sivák. Proces sa 
začína v skladisku karosérií, 
kde sa sústreďujú nalakované 
skelety. Keď karoséria opustí 
sklad, trvá len osem a pol ho-
diny, kým sa z nej stane hoto-
vé vozidlo, ktoré odskúšané 
a naštartované opúšťa montáž-
nu halu. 
„Ak na nejakom mieste osta-
ne výroba stáť, dá sa pomocou 
medzizásobníkov prípadný 
prestoj dobehnúť,“ dodáva ve-
dúci údržby. Sú to miesta, kde 
sa dočasne hromadia nedokon-
čené autá. Čakajú tu, kým sa 
porucha neodstráni. Následne 
sa rýchlosť na všetkých úse-
koch postupne doladí tak, aby 

AUTORKA: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: EMANUEL BOSON

Paradoxne najrýchlejší dopravný pros-
triedok v továrni na autá je bicykel.

„Celková dĺžka výrobných liniek v synchrónnom  
pohybe dosahuje približne 12,5 kilometra.“
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výroba bežala znova v štan-
dardnom režime.
Preto, aj keď vypadne niekto-
rý výrobný takt, nezastaví sa 
hneď celá montáž. Okolo tri-
dsať minút môže každý z úse-
kov zostať stáť bez toho, aby sa 
musela prerušiť výroba na ce-
lej linke. 

Pomocník bicykel
Ak dôjde na niektorom výrob-
nom zariadení k poruche, dis-
pečer o tom vysielačkou infor-
muje zodpovedného údržbára. 
Možno to v továrni na autá vy-
zerá čudne, ale na presun pou-
žije iný dopravný prostriedok 
– bicykel. Veď hala má rozlohu 
ako 24 futbalových ihrísk.
Údržbár vo Volkswagene je 
stresujúce povolanie – najmä 
vo chvíľach, keď treba rýchlo 
odhaliť príčinu poruchy. „Väč-
šina zariadení má vlastný diag-
nostický systém, ale ak presne 
neidentifikuje poruchu, potom 

sa ide vylučovacou metódou 
a postupne sa vymieňajú všet-
ky komponenty. Vtedy sme na-
ozaj pod veľkým tlakom,“ ho-
vorí technik údržby Miroslav 
Horečný. 
Hoci nepredvídané poruchy 
dodávajú pracovníkom Sipri-
nu správny adrenalín, väčši-
nu času im vypĺňa preventív-
na údržba. Všetky zariadenia 
majú svoj plán údržby, ktorý 
sa prísne uplatňuje. Montáž-
ne linky bežia prakticky non-
stop, preto väčšinu preventív-
nych prehliadok musia robiť 
za chodu. 

Robot musí poslúchať
Ovplyvňuje Siprin nejakým 
spôsobom aj výslednú kvalitu 
vozidiel? „Áno, pri montáži sa 
používa veľa zariadení, ktoré 
musia byť precízne nastavené. 
Napríklad sklá lepia na karo-
sériu auta priemyselné roboty. 
Ak by neboli dobre nastavené, 

lepidlo by sa nenanieslo správ-
ne a do auta by zatekalo. Na-
šou úlohou je nakonfigurovať 
všetky parametre robotov, čiže 
teplotu a dávky lepidla, začia-
točný a koncový bod, dráhu 

nanášania,“ hovorí V. Karas. 
Niektoré činnosti predstavujú 
z technického hľadiska naozaj 
veľmi komplikovaný proces. 
O to väčší je tlak na správne 
fungovanie strojov. 

Počíta sa každá sekunda
V montážnej hale bratislavského Volkswagenu sa nachádzajú 
dva samostatné technologické úseky, ktoré tvoria protismer-
né posuvné doskové dopravníky, závesné dopravníky, manipu-
látory a plničky médií. O ich údržbu sa stará Siprin. Na prvej 
montážnej linke sa finalizujú modely veľkých áut Touareg, 
Audi Q7 a Porsche Cayenne, na druhej malé mestské vozidlá 
Volkswagen Up, Škoda Citygo a Seat Mii. 
Výrobné pásy opúšťa každé dve minúty jeden veľký model 
a každú minútu jedno malé mestské vozidlo. Preto aj niekoľ-
kominútový výpadok spôsobený poruchou na niektorej časti 
montážnej linky znamená pre fabriku veľké straty. 
Výroba veľkých automobilov je o to komplikovanejšia, že sa 
skladajú podľa individuálnych požiadaviek zákazníka. Na 
montážnej linke nenájdete dve identické autá. Aj pri takej vysokej 
rôznorodosti výrobných strojov a zariadení, dielcov a komponen-
tov, ktoré sa nesmú zameniť, Siprin musí byť schopný zabezpečiť 
funkčnosť a nadväznosť všetkých montážny taktov, aby výroba 
bola plynulá.

Predpisy na údržbu strojov sú prísne. Počas jednej zmeny nesmú stáť linky v mesačnom priemere dlhšie ako deväť minút. 



Projekt Rómulo
Dĺžka 237 kilometrov, maximálna hĺbka 1 485 metrov 
a kapacita 400 megawattov. To sú základné parametre 
projektu s takmer mýtickým názvom Rómulo. 

P
od názvom Rómulo sa ukrýva-
jú tri špeciálne podmorské HVDC 
káble, ktoré „natiahli“ na mor-
skom dne medzi Pyrenejským po-

lostrovom a ostrovom Malorka v Stredo-
zemnom mori. Zásobujú baleárske leto-
viská „zelenou“, nízkostratovou dodávkou 
elektriny zo Španielska bez toho, aby bolo 
potrebné postaviť na ostrove novú elek-
tráreň. 

Energia pre oddych
Na Malorke, ktorá je najväčším baleár-
skym ostrovom, dnes žije 790-tisíc oby-
vateľov a ročne ju navštívi viac ako milión 
výletníkov. Ostrov, rovnako aj ďalšie časti 
baleárskeho súostrovia, potrebuje najmä 
počas letných horúčav dostatok elektrickej 
energie. Doteraz sem prúdila rôznymi al-
ternatívnymi spôsobmi.
Podmorský HVDC kábel bol ihneď po 
spustení zabezpečiť štvrtinu spotre-
by elektrickej energie ostrovov Malorka 
a Menorka. Takéto množstvo pohodlne 
umožní prevádzkovateľovi, spoločnosti 
Red Eléctrica de España, rozdeliť zásoby 
elektrickej energie na súostroví. Vďaka 
vôbec prvému prístupu na elektrický trh 
v španielskom vnútrozemí dokáže tiež 
svoje požiadavky pokryť dodávkami z eu-
rópskej elektrickej siete. 
Technológia HVDC prináša aj ďalšie 

benefity. Predovšetkým ekológiu, preto-
že ročne ušetrí emisie 1,2 megatony CO2. 
Takéto množstvo škodlivého plynu by sa 
vyprodukovalo už pri výstavbe elektrár-
ne s rovnakým výkonom, ako má preno-
sová sústava Rómulo. Oveľa viac emisií by 
potom vzniklo počas prevádzky takejto 
elektrárne. 

Jedinečný projekt
Siemens PTD sa na projekte Rómulo po-
dieľal od roku 2007. Dodal zariadenia pre 
vysokonapäťovú spojku (HVDC) medzi 
mestom Morvedre blízko španielskej Va-
lencie a letoviskom Santa Ponsa pri hlav-
nom meste ostrova Malorka. 
Dodávka sa skladá z rozvodne vysokého 
napätia, plynom izolovanej rozvodnice  
a vysoko integrovanej rozvodnej stani-
ce na pripojenie do siete. Súčasťou bo-
li aj dôležité hlavné komponenty, ako 
sú elektrónky, prevodníkové trans-
formátory, vyrovnávacie reaktory, 
ochranný a kontrolný systém a tiež 
filtre striedavého a jednosmerné-
ho prúdu. 

Koncové časti káblov pripojili do pevninského  
systému tímy skúsených potápačov.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: SIEMENS
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Jednoznačne najkomplikovanejšou čas-
ťou projektu bolo „natiahnuť“ tri 237-ki-
lometrové káble po morskom dne, kde 
najhlbší bod dosiahol 1 485 metrov pod 
hladinou. V Španielsku išlo o historicky 
prvé prepojenie podmorským elektric-
kým jednosmerným vedením, pri ktorom 
ležia káble v takejto maximálnej hĺbke. 
A iba druhé na svete. 

Ukladanie káblov
Existujú iba dve lode schopné uložiť pod-
morský kábel do takýchto hĺbok. Prvý ká-
bel položila v januári 2011 talianska loď 
Giulio Verne. Druhým plavidlom bola nór-
ska loď Skagerrak. Obe majú pre potreby 
náročných podmorských operácií moderný 

počítačom riadený dynamický systém ur-
čovania polohy, ktorý inžinierom pomá-
hal presne sledovať vopred vytýčenú trasu. 
Loď je vďaka nemu schopná zachovávať ab-
solútnu stabilitu aj v prípade, keď sa pod-
mienky na mori, napríklad pri nepriazni-
vom počasí, prudko a nečakane zmenia. 
Každý z troch 250-kilovoltových káblov 
je uložený na dne v jednej celistvej dĺžke 
tak, že neboli potrebné žiadne dodatočné 
spoje. S vypúšťaním začala loď približne 
päťsto metrov od pobrežia a presnú polo-
hu uloženia na morskom dne pomáhali 
zabezpečiť mechanické, diaľkovo ovlá-
dané miniponorky. Koncové časti káb-
lov pripojili do pevninského elektrického 
systému tímy skúsených potápačov, ktoré 

kábel vyniesli až na pobrežie. 
Dôležitým krokom bolo aj zavedenie káb-
lov do pevninského systému. Keďže pre-
pojenie pracuje na jednosmernom prúde, 
bolo nevyhnutné na každom konci vybu-
dovať konvertovacie stanice na striedavý 
prúd, ktorý sa používa v elektrickom sys-
téme na pevnine aj na ostrovoch. 
Pri ukladaní káblov sa dával dôraz na 
ekológiu. V hĺbke menšej ako osemsto 
metrov sú chránené a uložené do špeciál-
neho, meter hlbokého výkopu. Pri hľada-
ní trasy sa preto hľadali také miesta, kde 
by ochranný výkop nijako nenarušil a ne-
zničil významné podmorské „lúky“, ktoré 
sú typické práve pre morské dno v Stredo-
zemnom mori. 

S ukladaním kábla začala loď približne 500 metrov od pobrežia, presnú polohu 
uloženia na morskom dne pomáhali zabezpečiť na diaľku ovládané miniponorky. 

Na svete existujú iba dve lode, ktoré zvládnu kladenie kábla na takú  
vzdialenosť a do takej hĺbky. Talianská loď Giulio Verne a nórsky Skagerrak.
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Magnet: Každú molekulu vody tvoria tri atómy – dva atómy vodíka a jeden atóm 
kyslíka. Jadro vodíka tvorí jediný protón, ktorý veľmi rýchlo rotuje. Práve rýchly po-
hyb spolu s kladným nábojom podnecuje vznik magnetického poľa. Vodíkový pro-
tón má potom vďaka nemu silný magnetický moment. Ak ho umiestnime do silného 
vonkajšieho magnetického poľa (indukuje ho magnet, ktorý je súčasťou MR skene-
ra), vlastné magnetické pole protónu sa začne orientovať podľa siločiar vonkajšieho 
poľa. V okamihu, keď vonkajšie pole vypneme, jadro (protón) zrelaxuje späť do vý-
chodiskovej všeobecnej polohy.

Výrobná hala: Práve tu Siemens vyrába mnoho súčastí MR skenerov. Hlavný mag-
net sem privážajú od externého dodávateľa z Oxfordu. Konečná kompletizácia sa 
už opäť uskutočňuje v Erlangene.

Pohľad do 
ľudského 
tela AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ

FOTO: VLADIMÍR WEISS

M
agnetická rezonan-
cia (MR) dokáže na-
skenovať jednotli-
vé orgány ľudského 

tela v tenkých rezoch s hrúbkou 
jeden až päť milimetrov. Rezy 
sa ďalej spracujú a v samotnom 
závere vyexportujú ako obraz 
ľudského tela. V špeciálnych 
prípadoch dokonca možno uro-
biť 3D rekonštrukciu sledova-
ného objektu.
Magnetická rezonancia sa vy-
užíva napríklad pri vyšetrení 

mozgu a miechy. Významnú 
úlohu hrá aj v kardiológii, on-
kológii, ortopédii a v mnohých 
ďalších špecializovaných me-
dicínskych odborov. Najmenej 
uplatnenia, okrem niektorých 
špeciálnych prípadov, nachádza 
pri zobrazení kostry.
Najväčší podiel na trhu so ske-
nermi pre MR drží spoločnosť 
Siemens. Mali sme exkluzívnu 
príležitosť navštíviť jej hlav-
ný závod v nemeckom Erlange-
ne. 



Hlavová cievka: Lokálne cievky, ktoré sú bližšie vy-
šetrovanému miestu, majú viac využiteľného sig-
nálu a menej šumu. Lokálne cievky bývajú zväčša 
len prijímacie, ako vysielacia sa častejšie využíva te-
lová cievka integrovaná vo veľkom otvore magne-
tu. V cievkovom koncepte Siemensu s obchodným 
názvom Tim možno využívať pre akvizíciu údajov 
niekoľko lokálnych cievok súčasne, čo je veľmi vý-
hodné. Siemens je priekopníkom tejto technológie. 
Existujú preto cievky pre rôzne časti ľudského tela 
– koleno, členok či napríklad hlavu (na obrázku).

Vákuová liaca jednotka: Gradientná cievka obsahuje mnoho elektroniky a vodičov, ktoré sa musia zaliať 
živicou, aby bola výsledná jednotka úplne kompaktná.

Gradientná cievka (vpravo): Na získanie presného obrazu konkrétnej časti 
ľudského tela treba využiť okrem hlavného ešte gradientné (sekundárne) mag-
netické pole. Výsledný obraz vznikne zložením signálov oboch polí a úpravou 
týchto údajov pomocou pokročilého matematického modelu.

Pacientsky stôl: MR skener by nebol kompletný bez stola, na ktorom počas vyšetrenia pacient leží. Dnes už 
nie je pacientsky stôl nedeliteľnou súčasťou skenera, ale dodáva sa osobitne s ďalším nevyhnutným vy-
bavením.

Telová cievka: Pôsobenie primárneho a sekundár-
neho magnetického poľa na protóny však pred-
stavuje len polovicu celého procesu. Aby sme ho 
mohli dokončiť, potrebujeme ešte krátke rádiofrek-
venčné (RF) pulzy, ktoré by odchýlili rotujúce jadrá 
vodíka od svojej rotačnej osi. Len čo dôjde k preru-
šeniu RF pulzov, protóny sa začnú navracať do svoj-
ho východiskového stavu a súčasne vysielajú slabý 
impulz elektromagnetického žiarenia. Telová ciev-
ka plní v MR skeneri obe funkcie: emituje RF pulzy 
a deteguje vysielané elektromagnetické vlny.
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Testovanie stola: Všetky časti systému sa mu-
sia starostlivo overiť a otestovať – pacientsky 
stôl nie je výnimka. Na snímke sú zachytené rá-
diofrekvenčné skúšky.

Kryty: Ďalšími komponentmi, ktoré sa nevyrábajú priamo v Erlangene, sú kryty. Objednávajú ich od 
subdodávateľov do zásoby a skladujú hneď vedľa montážnej linky. Kryt chráni celý systém a dáva mu aj 
konečný dizajn.

Začiatok montáže: v prvej fáze sa kompletizuje gradientná cievka a hneď po 
nej telová cievka, čo zachytáva snímka. Obe cievky sa musia veľmi starostlivo 
zakomponovať do systému. Po stranách zostáva len nepatrný, zhruba mili-
metrový priestor.

Dokončenie montáže: Celý proces kompletizovania MR skenera, vrátane do-
dávok komponentov z iných výrob, trvá dva dni.

Balenie: Ak je systém určený pre zákazníka z Európy, zabalí sa len do fólie, ktorá ho ochráni pred prachom. 
Všetky zákazky do zámoria sa, naopak, prepravujú v paletách, aby sa zamedzilo mechanickému poškodeniu 
a otrasom. K zákazníkom sa dopravujú lietadlami alebo po mori.

Pripravený na odchod: Siemens vyrobí ročne vyše 
tisíc týchto systémov – väčšinu v Erlangene, ďal-
šie v novom závode v Šen-čene (Shenzhen) v Číne. 
Dôvodom na otvorenie výrobných kapacít v Číne 
bola ľahšia dostupnosť ázijského trhu. V súčasnos-
ti Šen-čen pokrýva tretinu produkcie spoločnosti 
Siemens.



Morské hlbiny si 
strážia tajomstvá 
Vynoril sa z najhlbšieho oceánu a hneď oznámil, že sa bude 
podieľať na príprave robotickej kozmickej výpravy k niekto-
rému asteroidu, aby tam rozbehol ťažbu vzácnych surovín. 
James Cameron, režisér oscarových filmov, stále prekvapuje.

Z
ačneme udalosťou sta-
rou viac ako polsto-
ročie. James Came-
ron vtedy ešte nemal 

ani šesť rokov, ale vraví, že ho 
ovplyvnila. Najhlbšie dno oce-
ánu 23. januára 1960 dosiahol 
batyskaf Trieste (Terst), v kto-
rom sedeli švajčiarsky inžinier 
Jacques Piccard (1922 – 2008) 
a poručík amerického námor-
níctva Don Walsh.
Otcom J. Piccarda bol Auguste 
Piccard, konštruktér balónov, 
s ktorými prekonával výškové 
rekordy. Venoval sa aj stavbe 
ponoriek schopných dosiahnuť 
veľké hĺbky a syn Jacques mu 
v tom pomáhal.
Oceľová ponorka dostatočne 
silná, aby odolala tlaku v hĺb-
ke, je taká ťažká, že by sa už 
nedokázala vynoriť. Piccardov-
ci preto pridali ku kabíne ple-
chový plavák naplnený benzí-
nom. Benzín je ľahší ako voda 
a takmer nestlačiteľný. Ponor-
ku preto nadnáša. Do hĺbky sa 
plavidlo dostalo vďaka záťa-
ži a po jej odpojení ju plaváky 
s benzínom zasa vyniesli na 
povrch.

Bol tam halibut?
J. Piccard našiel spojenca 
v americkom vojenskom ná-
morníctve. To nemalo ani tak 
záujem o vedecké bádanie, ako 

skôr o technológiu umožňujú-
cu záchranné podmorské prá-
ce. Námorníci batyskaf kúpi-
li a zaplatili jeho vylepšenie. 
J. Piccarda najali ako konzul-
tanta a pomohli mu k ceste na 
morské dno – spolu s poručí-
kom D. Walshom.
Pri zostupe do Mariánskej prie-

kopy nebolo plavidlo vybave-
né žiadnym vedeckým zaria-
dením a nerobili sa ani žiadne 
pokusy. Išlo len o to dokázať, 
že technika sa dostane do ta-
kejto hĺbky.
Zhruba v desaťkilometrovej 
hĺbke obaja muži začuli hlas-
né prasknutie. Napriek tomu 
pokračovali v ponáraní. Až 
po piatich hodinách dosadli 
na dno približne jedenásť ki-
lometrov pod hladinou. Ba-
tyskaf však zvíril usadeni-
ny, takže bádatelia cez hrubý 
priezor takmer nič nevideli. 
A nemohli čakať, kým sa ne-
čistoty usadia. V okienku po-
zorovali prasklinu, a tak sa po 
dvadsiatich minútach rozhod-
li vrátiť na povrch. Uvoľni-
li záťaž a za tri a štvrť hodiny 

vystúpili na hladinu. Popiso-
vali, že v hĺbke zazreli rybu 
podobnú halibutovi. Morskí 
biológovia však ich pozorova-
nie spochybňujú tým, že v ta-
kom obrovskom tlaku nemôže 
žiadna ryba prežiť.
Nová verzia batyskafu neskôr 
pomohla americkému námor-

níctvu nájsť zostatky dvoch ha-
varovaných atómových pono-
riek, ale už nikdy nezamierila 
do riskantných hlbín.

Dlhé čakanie
„Batyskaf je veľmi jednoduché 
zariadenie, vlastne podvodný 
balón podobný tomu určenému 
na lety do veľkých výšok,“ po-
pisoval vlani pre časopis New 
Scientist druhý muž na palu-
be Triste – Don Walsh. „Ale 
keď som s ním zoznámil, pre-
svedčil som sa, že je praktický 
a funkčný.“ 
Stále so smútkom spomínal, 
ako sa na dne zvírili sedimen-
ty, takže to vyzeralo, akoby 
z okna hľadeli do misy s mlie-
kom. Takže si z najhlbšie-
ho miesta planéty neodniesol 

predstavu, ako to na ňom vlast-
ne vyzerá.
D. Walsha prekvapilo, že ľud-
ská výprava na dno Mariánskej 
priekopy sa tak dlho neopako-
vala. „Keď sme stúpali k hladi-
ne, odhadovali sme so Jacquom, 
že ďalší ľudia sa tam môžu vy-
dať o dva či tri roky.“

V čase rozhovoru sa už tušilo, 
že do najväčších hlbín sa chys-
tá jednomiestna ponorka. „Pre 
jediného človeka je to ťažká 
úloha,“ hodnotil D. Walsh. „Pr-
voradou úlohou je bezpečné 
riadenie lode, takže robiť ešte 
popritom vedeckú prácu bude 
komplikované.“

Kamery na dne
Napriek tomuto varovaniu sa 
jednomiestna ponorka do hl-
bín vydala tohto roku koncom 
marca. V kabíne širokej iba 
109 centimetrov sa tlačil J. Ca-
meron. Nemohol ani rozpažiť 
ruky. Takto si pripísal rekord 
za historicky prvý ponor jedi-
ného človeka. Keby bola ponor-
ka pre dvoch, už by žiaden re-
kord nelámala... Cesta do hlbín 

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: SHUTTERSTOCK, ARCHÍV AUTORA

„Okolo tritisíc ľudí vystúpilo na Mont Everest, približne dvetisícpäťsto pokorilo se-
verný pól. Okolo päťsto letelo do vesmíru, pričom dvanásti z nich sa prechádzali po 
Mesiaci. Ale len traja ľudia navštívili najhlbšie známe miesto na Zemi.“
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trvala dve a pol hodiny, úplne 
dole strávil čosi vyše troch ho-
dín a vynorenie mu potom za-
bralo hodinu a štvrť.
Sedemhodinovej výprave pred-
chádzalo sedem rokov príprav. 
Na koncepcii ponorky, nazva-
nej Deepsea Challenger (Vyzý-
vateľ morských hlbín), praco-
val J. Cameron s austrálskym 
inžinierom Ronom Allumom. 
Plavidlo postavila spoločnosť 
Acheron Project v Sydney.
Ponorka zvislého tvaru je dlhá 
7,3 metra a má kabínu v spod-
nej časti. Jej oceľové steny 
hrubé 64 milimetrov vydržia 
tlak 114 megapascalov, teda 
o málo vyšší, než aký vládne na 
dne Mariánskej priekopy. V hl-
binách sa však napriek tomu 
ponorka pod tlakom zmenšila 
o niekoľko centimetrov.
Aj v tomto prípade sa ponori-
la pomocou poltonovej záťa-
že a po jej odpojení sa vynorila 
vďaka ľahkej, takzvanej syn-
taktickej pene z kompozitných 
materiálov plnej dutiniek, kto-
rá zaberala tri štvrtiny objemu 
ponorky a funguje ako ben-
zínové plaváky v prvom ba-
tyskafe.
Projekt pripravený s americkou 
Národnou zemepisnou spoloč-
nosťou (National Geographic 
Society) a výrobcom hodiniek 
Rolex mal vedecké ambície. Po-
norka niesla na povrchu šesť 
kamier v titánovom puzdre, 
ktoré mohli nakrúcať 3D obra-
zy. Ďalšie kamery snímali J. Ca-
merona vnútri kabíny. Okolie 
osvetlila dvaapolmetrová veža 
z LED diód.
Mechanické rameno malo 
odobrať vzorky z dna. Žiaľ, vi-
nou úniku hydraulickej kva-
paliny rameno zlyhalo a z dna 
nevydraplo nič. Uvoľnená kva-
palina navyše kalila J. Camero-
novi výhľad.
V konferenčnom telefonickom 
rozhovore s novinármi po vy-
norení prezradil, že jedinými 
voľne plávajúcimi živočích-
mi, ktoré vo vode s obrovským 

Hĺbka v metroch

V temnote oceánskych hlbín
Podmorské veľmoci
Len pätica krajín je schopná poslať ľudskú posádku do hĺbky pod 3 500 metrov: 
USA, Francúzsko, Japonsko, Rusko a Čína. 

Shinkai (Japonsko)
Ľuďmi riadená  
výskumná ponorka
6 500 m

Na dne Mariánskej priekopy
Batyskaf Trieste (1960)
Jacques Piccard a Don Walsh
10 912 m

Jiaolong  (Ťiao-lung)
Čínska výskumná  
ponorka s posádkou
5 000 m

Najhlbší pokusný ropný vrt 
Deepwater Horizon Oil Platform 
– plošina v Mexickom zálive  
(v roku 2010 sa potopila  
a spôsobila ropnú katastrofu)
9 144 m

Deepsea Challenger (2012)
James Cameron 
10 898 m

Mir (Rusko)
Nautile (Francúzsko)
Ľuďmi riadené  
výskumné ponorky
6 000 m 
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tlakom a teplotou okolo dvoch 
stupňov Celzia uvidel, bo-
lo niekoľko malých článko-
nožcov podobných garnátom. 
Inak pri dne nevidel rybu ani 
nič iné, čo by pripomínalo ži-
vého tvora.
Na dne, ktoré pozoroval cez 
malé okno, vraj pociťoval úpl-
nú izoláciu. „Videl som plochú, 
pustú, fádnu a úplne jedno-
tvárnu krajinu bez slnečného 
svetla a tepla,“ opisoval.

Roboty a opäť ľudia
Do veľkých hlbín dnes nepre-
nikajú ani tak ľudia, ako skôr 

ponorky bez posádky. Niekto-
ré sú káblami spojené s loďou 
na hladine, odkiaľ ich riadi 
obsluha. Iné sú robotické, na-
programované vopred a plnia 
úlohy bez zásahu človeka. Do-
sahujú hĺbku až šiestich kilo-
metrov. Medzi výnimkami sú 
tie, ktoré takisto dosiahli dno 
Mariánskej priekopy. 
V rokoch 1995, 1996 a 1998 sa 
tam niekoľkokrát potopila ja-
ponská výskumná ponorka 
Kaiko. V roku 2009 potom až 
na samé dno prenikla americ-
ká výskumná ponorka Nereus. 
Oba stroje riadili ľudia z lodí 

na povrchu – prvý pomocou 
kábla, druhý prostredníctvom 
ľahkého optického vlákna.
Potvrdili existenciu života 
v hlbinách, ale dokumento-
vali len jednobunkové amé-
by a živočíchy podobné gar-
nátom. Najväčším objavom 
bol špirálovec, nazývaný tiež 
morská uhorka, čo je nie veľ-
mi vyvinutý živočích pripomí-
najúci červa. „Ozajstnú“ rybu 
nenašli.
Ponorky bez posádky sú bez-
pochyby bezpečnejšie. Na-
priek tomu sa v súčasnos-
ti pripravujú ďalšie stroje na 

spustenie človeka do najväč-
ších hĺbok. Prečo posielať do 
nebezpečenstva človeka? Nie-
ktorí odborníci tvrdia, že len 
človek bezprostredne vystave-
ný reálnej situácii dokáže naj-
lepšie zareagovať, keď v mori 
zistí niečo podstatné. 
Iní zasa priznávajú, že pod-
statný je aj reklamný dosah 
na verejnosť. Jasne to zhrnul 
Andy Bowen, hlavný konštruk-
tér diaľkovo riadenej ponor-
ky Nereus: „Robot nikdy nedo-
káže inšpirovať predstavivosť 
verejnosti tak, ako keď sa do 
hlbín vydá človek.“
Aj preto vývoj ponoriek s ľud-
skou posádkou napreduje. 
Jednu z nich sponzoruje Vir-
gin Group miliardára Richar-
da Bransona. Ten už má na 
konte vývoj kozmického stroja 
pre výlety turistov na prah ve-
smíru. Teraz sa chystá okrem 
Marináskej priekopy pokoriť 
aj priekopu pri Portoriku na 
dne Atlantiku. Tento kút ležia-
ci v hĺbke 8,6 kilometra ešte 
nikto nepreskúmal a R. Bran-
son, ktorý si plánuje sadnúť za 
riadiace páky, sníva o tom, že 
objaví pozostatky španielskej 
galeóny alebo doteraz nezná-
me druhy zvierat. Počas ďal-
ších dvoch rokov by mala nová 
ponorka absolvovať ďalšie dva 
extrémne ponory.

A teraz smer vesmír
Ale ani J. Cameron nezaháľa. 
Zo záberov pripravuje 3D film, 
ktorý sa objaví v špecializo-
vaných kinách a na televíznej 
stanici National Geographic 
Channel. 
A už predstavil ďalší plán: 
ťažbu surovín na planétkach 
či asteroidoch. Dávny sen oži-
vila nová spoločnosť Planeta-
ry Resources, za ktorou sto-
ja napríklad miliardári Larry 
Page a Eric Schmidt zo spoloč-
nosti Google či bývalá hviezda 
Microsoftu Charles Simonyi, 
ktorý pred piatimi rokmi za-
platil okolo tridsať miliónov 

Jacques Piccard a Don Walsh
Jeden z posledných veľkých objaviteľov 20. storočia, švaj-
čiarsky oceánograf a konštruktér Jacques Piccard (na sním-
ke vpravo), absolvoval okrem Mariánskej priekopy viacero 
pozoruhodných misií. V roku 1969 preplával v ponorke Ben 
Franklin s ďalšími piatimi členmi podmorskej posádky dve-
tisíc kilometrov. Plavba trvala štyri týždne a ponorka skú-
mala Golfský prúd, ktorým sa dala unášať. Ako obdivovateľ 
a ochranca prírody skonštruoval prvú turistickú miniponor-
ku, ktorá ukázala desiatkam tisíc turistov, čo sa skrýva pod 
hladinu Ženevského jazera. 
Donald Walsh sa ako dôstojník amerického vojenského ná-
morníctva vyše 50 rokov venoval výskumu oceánov a námor-
nej politike. Časopis Life ho označil za jedného z najväčších 
svetových bádateľov, National Geographic Society mu udelila 
svoje najvyššie vyznamenanie. Skúmal horstvá v strednom 
Atlantiku, vrak Titaniku či nemeckej bojovej lode Bismarck. 
Plával v ruskej ponorke Mir, čínskej Jiaolong a bol členom tí-
mu Jamesa Camerona pri jeho sólovom zostupe na dnom Ma-
riánskej priekopy.

James Cameron
Filmový režisér a výskumník 
sa narodil 16. augusta 1954 
v Kanade, teraz býva v Kali-
fornii a na Novom Zélande. 
Nakrútil dva najziskovejšie 
filmy všetkých čias – Titanic 
a Avatar (prvý zarobil 2,16 
miliardy dolárov a druhý 
2,78 miliardy), režíroval na-
príklad aj známe filmy Ter-
minátor a Terminátor 2, Vo-
trelci či Pravdivé lži. Získal 
troch Oscarov.
Teraz sa zaoberá hlbinným 
potápaním. Ako tretí človek 
na svete sa 26. marca 2012 
dostal v ponorke na najhlbšie 
miesto na Zemi v tichomor-
skej Mariánskej priekope.
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dolárov za dvojtýždenný vý-
let do vesmíru na Medziná-
rodnú vesmírnu stanicu ISS. 
V spoločnosti pôsobia bývalí 
pracovníci kozmickej agentú-
ry NASA a J. Cameron, čerstvo 
preslávený podmorským dob-
rodružstvom, sa stal jej tvá-
rou.
Ťažba surovín vo vzdialenom 
vesmíre však bude oveľa tvrd-
ší technologický oriešok ako 
plavba k morskému dnu. Štát-
ne kozmické agentúry už ma-
jú za sebou niekoľko robotic-
kých „návštev“ malých telies, 
ale boli to len nesmelé a tro-
chu aj nepodarené prvé krô-
čiky. V roku 2001 pristála na 
planétke Eros americká sonda 
NEAR Shoemaker, kde išlo skôr 
o mäkký dopad, ktorý sa usku-
točnil mimo plánu po vyčer-
paní zásob paliva. Americký 
Deep Impact zasiahol v roku 
2005 kométu Tempel 1 ťažkým 
projektilom a skúmal oblak, 
ktorý na jej povrchu náraz vy-
tvoril. V roku 2010 sa na Zem 
vrátil od asteroidu Itokawa po 
strastiplnej ceste dlhej šesť 
miliárd kilometrov japonský 
robot Hayabusa. Bol to prvý 
pokus o pristátie a odber vzo-
riek. V návratovej kapsule 
však vedci nenašli žiaden väč-
ší úlomok, elektrónový mik-
roskop odhalil aspoň 1 500 zr-
niečok prachu. 
Na kozmické kontajnery plné 
paládia, platiny či irídia z as-
teroidov si počkáme zopár de-
saťročí, možno aj celé storo-
čie. Ťažba sa uskutoční až po-
tom, keď tieto telieska po roku 
2025 preskúmajú ľudské vý-
pravy v rámci nového progra-
mu NASA (viac si prečítajte na 
stranách 36 a 37).
Navyše týždenník Economist 
pripomenul, že ak sa aj podarí 
na Zem dopraviť veľké množ-
stvo cenných kovov, ich cena 
logicky klesne, čím by sa ťažba 
vo vesmíre nevyplatila. J. Ca-
meron sa však tvári, že sa rizi-
ka nebojí. Ako zvyčajne. 

Jiaolong
Majiteľ: Štátny úrad pre oceán
Posádka: 3 osoby
Hĺbka ponoru: 7 000 m
Predpokladaný dátum: koniec roka 2012
Cieľom dlhodobého čínskeho projektu je hľadať 
náleziská vzácnych kovov a zásobníky metáno-
vého ľadu. Ponorka má už za sebou dve desiatky 
ponorov do menších hĺbok. 

DeepFlight Challenger
Majiteľ: Virgin Oceanic
Posádka: 1 osoba
Hĺbka ponoru: Najhlbšie mesta všetkých piatich po-
zemských oceánov, prednostne Mariánska priekopa
Predpokladaný dátum: koniec roka 2012
Projekt Richarda Bransona chce vyskúšať nové tech-
nológie, priniesť nové poznatky a uspokojiť túžbu 
po dobrodružstve. Príde vhod aj reklama značky 
Virgin. 

Triton 36000/3
Majiteľ: Triton Submarines
Posádka: 3 osoby
Hĺbka ponoru: Mariánska priekopa
Predpokladaný dátum: koniec roka 2013
Americký komerčný projekt s cieľom konštru-
ovať ponorky a predávať ich všetkým, čo chcú 
podniknúť cestu do morských hlbín.

Deepsearch and Ocean Explorer
Majiteľ: Doer Marine
Posádka: 3 osoby
Hĺbka ponoru: Mariánska priekopa
Predpokladaný dátum: rok 2015
Americké plavidlo je postavené ako výskumná 
platforma. Dokáže rýchlo klesať, čo dovolí stráviť 
dlhší čas vo väčších hĺbkach. Bude skúmať skal-
naté vrcholy a steny. 

Alvin
Majiteľ: Oceánografický inštitút Woods Hole
Posádka: 3 osoby
Hĺbka ponoru: 6 500 m
Predpokladaný dátum: rok 2015
Slávna americká ponorka z roku 1964 objavila 
v roku 1977 podmorské sírové prieduchy s nový-
mi formami života, v roku 1986 preskúmala vrak 
Titaniku. Momentálne je v rekonštrukcii, aby 
zvýšila hĺbku ponoru o dva kilometre. 

Podmorské preteky
Tímy sa pripravujú na cestu do hlbín. Okrem výskumných plavidiel,  
na ktorých pracujú najmä štátne vedecké inštitúcie, po prvýkrát mieria  
k oceánskemu dnu aj komerčné firmy.
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Noc so slnkom
Počuli ste už o slnečnej elektrárni, ktorá pracuje v noci? To nie je 
žart ani podvod. Solárna energetika zažíva búrlivý vývoj, zbavuje 
sa detských chorôb a prichádza s novými technológiami, ktoré 
búrajú staré obmedzenia.

O
dhadovaný žiarivý 
výkon Slnka je 3,85 x 
1 023 kW. Na Zem z ne-
ho dopadá len polmi-

liardtina. Aj to by však stačilo, 
aby za šesť a pol minúty uspoko-
jil svetovú ročnú spotrebu elek-
triny. Na štvorcový meter zem-
ského povrchu pripadá príkon 
okolo jedného kilowattu. Táto 
energia k nám prichádza bez 
potreby ťažiť, spaľovať, platiť 
a vypúšťať emisie. A to nemož-
no len tak prehliadnuť. Svetový 
dopyt po elektrine vzrástol za 
ostatných tridsať rokov triapol-
násobne a stále ho zo 67 percent 
uspokojujeme spaľovaním fosíl-
nych palív.
Získavanie elektriny zo Slnka 
sa dnes uberá dvoma základ-
nými smermi. Oba sa snažia 
rozdielnymi prostriedkami 

vyriešiť neduhy solárnej ener-
getiky. Vedci a vývojové tímy 
pracujú na zvyšovaní účinnos-
ti súčasných technológií a zni-
žovaní ich ceny. A predovšet-
kým intenzívne riešia problém 
s nestálosťou dodávok. Vetru, 
dažďu, noci ani dopytu ne-
rozkážeme, takže treba nájsť 
efektívny spôsob skladovania 
energie.

Dve cesty
Prvou používanou skupinou 
technológií sú dobre známe 
fotovoltické panely. Slúžia na 
priamu premenu slnečného 
žiarenia na elektrickú ener-
giu a najčastejšie sa používajú 
ako decentralizované zdroje. 
Dnešný výskum sa sústreďu-
je na zvyšovanie ich účin-
nosti a nahradenie drahého 

kremíka lacnejšími materiál-
mi. Pracuje sa tiež na efektív-
nejších palivových článkoch, 
ktoré v čase nadbytku rozkla-
dajú vodu na kyslík a vodík, 
aby v okamihu potreby mohli 
získať energiu späť ich opätov-
ným zlúčením.
Druhým smerom je technoló-
gia CSP alebo koncentrovaná 
slnečná energia. Sústava zrka-
diel alebo šošoviek koncentru-
je slnečné žiarenie do určitého 
miesta, kde sa ohrieva pracovná 
kvapalina. Tou je spravidla olej, 
ale používajú sa aj soli. Zahriata 
kvapalina odchádza do izolova-
ného zásobníka a od tohto bodu 
už systém pracuje ako klasická 
tepelná elektráreň. Kvapalina 
odovzdáva vo výmenníku teplo 
pare, ktorá poháňa turbínu roz-
krúcajúcu generátor.

Skúšajú sa však aj iné možnos-
ti, napríklad priamy ohrev Stir-
lingovho tepelného motora.
Elektrárne s technológiami CSP 
majú oproti fotovoltickým sys-
témom tri veľké výhody. Spra-
vidla disponujú vyšším in-
štalovaným výkonom. Vďaka 
zásobníku ohriatej pracovnej 
kvapaliny si poradia aj s usklad-
nením energie. A umožňujú 
tiež hybridnú prevádzku, keď 
je elektráreň schopná počas ob-
lačných dní alebo v noci prejsť 
na spaľovanie bioplynu, drev-
nej štiepky alebo zemného ply-
nu. Stáva sa tak spoľahlivým 
a plne regulovateľným energe-
tickým zdrojom.

Vo dne i v noci
Na andalúzskych pláňach ne-
ďaleko Sevilly už z diaľky 

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: GEMASOLAR, SIEMENS, TORRESOL ENERGY
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dominuje žiariaci vrcholec 
stoštyridsaťmetrovej štíh-
lej veže. Stavba s nepozem-
ských vzhľadom je súčasťou 
unikátnej elektrárne Gema-
solar, uvedenej do prevádzky 
v minulom roku. Okolo veže je 

v sústredných kruhoch roz-
miestených 2 650 heliostatov 
(zrkadiel) s celkovou odrazo-
vou plochou 340-tisíc štvorco-
vých metrov. Zaberajú plných 
185 hektárov pôdy. Počas dňa 
sledujú pohyb Slnka a jeho lúče 
odrážajú na vrchol veže. Tu sa 
zohrieva pracovná kvapalina, 

v tomto prípade roztavená soľ. 
Pri teplote až päťsto stupňov 
Celzia putuje do izolovaného 
zásobníka, ktorý má dostatoč-
nú kapacitu na to, aby poskytol 
zálohu pre činnosť elektrárne 
na plný výkon na pätnásť ho-

dín. Gemasolar sa tak stal pr-
vou solárnou elektrárňou, kto-
rá je schopná pracovať v noci 
a poskytovať stabilný výkon aj 
v oblačných dňoch.
Aj preto sa Gemasolar ozna-
čuje za priekopnícky projekt, 
hoci jeho výkon 19,9 megawat-
tu nie je nijako omračujúci. 

Vystačí však na spoľahlivé zá-
sobovanie 25-tisíc domácnosti 
čistou elektrinou. Nevýhodou 
tejto koncepcie zostávajú po-
merne vysoké investičné ná-
klady, keď sa pri tomto pilot-
nom projekte vyšplhali na 230 
miliónov eur. 

Nové megawatty
Trochu odlišnou koncepciu 
CSP budú využívať tri nové so-
lárne elektrárne, ktoré v Špa-
nielsku buduje spoločnosť 
Siemens. Ich špičkový výkon 
bude 50, 50 a 25,5 megawattu. 
Zrkadlá sú v nich usporiada-
né do akýchsi dlhých žľabov, 
ktoré sa počas dňa naklápa-
jú podľa toho, ako po oblohe 
putuje Slnko. V ohniskovej lí-
nii žľabov je vedené potrubie 
kolektora. Preteká ním olej, 

ktorý zariadenie ohrieva na 
teplotu okolo štyristo stupňov 
Celzia. Obeh oleja zabezpeču-
je čerpacia stanica, prichádza 
rovno do výmenníkovej stani-
ce, kde svoju tepelnú energiu 
odovzdáva pare poháňajúcej 
turbínu.
Koncepcia efektívnejšie využíva 
zastavanú plochu, nepotrebuje 
centrálnu vežu a pri niektorých 
inštaláciách sa zaobíde aj bez 
zásobníka zohriateho oleja. To 
všetko znižuje investičnú ná-
ročnosť. Úlohu zásobníka mô-
že v čase bez slnečného svitu 
suplovať druhý tepelný zdroj. 
Jedna z nových španielskych 
elektrární bude napríklad spa-
ľovať biomasu. Ponúkne tak 
čistú energiu z obnoviteľných 
zdrojov i schopnosť plnej regu-
lácie. 

Gemasolar sa stal prvou solárnou elektrárňou, ktorá je 
schopná pracovať v noci a poskytovať stabilný výkon aj  
v oblačných dňoch.

Unikátna elektráreň Gemasolar. Vyše dvetisícpäťsto zrkadiel odráža  
slnečné lúče na vrchol veže vysokej 140 metrov, umiestnenej v strede.

V elektrárňach Siemens sú zrkadlá usporiadané do dlhých žľabov. Médium sa  
v nich zohrieva a svoju tepelnú energiu odovzdáva pare poháňajúcej turbínu.



Let na dlhú trať
Vianoce roku 2017 otvoria novú éru vesmírnych výprav. 
Podobne ako počas vianočných dní roku 1968. Trojica 
amerických astronautov v Apolle 8 vtedy ako prvá  
obletela Mesiac a bezpečne sa vrátila domov. 

P
o takmer polstoročnej prestávke, 
keď sa veliteľ Apolla 17 Eugene 
Cernan 14. decembra 1972 rozlúčil 
posledným pohľadom na mesačnú 

panorámu, opäť otestujeme techniku,  
s ktorou by sme sa mohli odvážiť k výpra-
vám ďaleko od našej planéty. Od letov na 
Mesiac sme oveľa skúsenejší: máme tech-
nológie pre dlhodobý pobyt, naučili sme sa 
bezpečne žiť a pracovať v malej gravitácii, 
pokročila psychológia i medicína. Lety na 
vesmírne stanice – ruský Mir alebo medzi-
národnú ISS – možno verejnosť nevzrušo-
vali tak ako predchádzajúce výpravy, ale 
boli nevyhnutnou etapou, aby sme si trúfli 
ísť ďalej.

Na hranici možností
Amerika po dlhšom váhaní rozlúskla 
rébus, kam nasmerovať ďalšie lety. Trasa 
„Mesiac, Mars a ďalej“ sa po desaťročia 
zdala nespochybniteľná. Až kým Norman 

Augustine, bývalý šéf aerokoz-
mickej firmy Lockheed 

Martin, neporadil 
v roku 2009 

novopečenému prezidentovi Baracko-
vi Obamovi, aby už raz zdolaný Mesiac 
obišiel. Poletí sa o kus ďalej, k asteroidom 
túlajúcim sa v priestore medzi Mesiacom 
a Marsom. 
„Pilotovaný let k asteroidom je najzlo-
žitejšia vec, akú je NASA ešte schopná 
zvládnuť,“ vyhlásil šéf vesmírnej agentúry 
Charlie Bolden. Pôjde o najdlhšie lety, 
aké človek vo vesmíre podnikol. Výhodou 
týchto misií bude fakt, že sa zaobídu bez 
drahých výsadkových modulov ako v prí-
pade výsadku na Mesiaci či Marse. V nízkej 
gravitácii asteroidu sa o pristátí ani neho-
vorí, astronauti skôr použijú harpúny, aby 
sa pritiahli k telesu. V novom programe sa 
uplatnia aj technológie z raketoplánov, čo 
pomôže zlacnieť celý projekt. Zďaleka však 
nejde o lowcost – predpokladané náklady 
120 miliárd dolárov prevyšujú aj investície 
do stavby prestížnej ISS. 

Prečo asteroidy? 
Blízke asteroidy označujú astronómovia 
skratkou NEO (Near-Earth Object).  
Ide o smeti, ktoré zostali z čias vzniku 

2017
Test rakety SLS a kozmickej lode 
Orion pri lete k Mesiacu, vzdiale-
ného 360-tisíc kilometrov.

2022, 2023
Misia do Lagrangeovho bodu 
L2 vo vzdialenosti 420-tisíc 
kilometrov od Zeme. Výskum 
odvrátenej strany Mesiaca. 

2021
Návrat ľudí k Mesiacu.  
Dvojtýždňový pobyt  
posádky na nízkej  
obežnej dráhe.

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: NASA, ESA
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Slnečnej sústavy 
a gravitačný biliard 

ich nepopratal na peri-
fériu do Kuiperovho pásu. 

Keďže zostali v pôvodnom 
stave, ukrývajú informácie, ako celý 

systém vznikal. Možno nám prezradia aj 
tajomstvá vzniku života. Nie je vylúčené, že 
jeho zárodky vznikli práve na asteroidoch, 
ktoré ich rozosiali po planétach a mesia-
coch plynových obrov Jupitera či Saturnu.
Vedomosti o zložení a štruktúre asteroidov 
nás navyše môžu zachrániť v prípade, ak si 
to nejaký NEO namieri rovno na nás. A bude-
me mať k dispozícii technológiu, aby sme sa 
vyhli osudu dinosaurov. 

Hardvér pre astronautov
Podľa predbežného plánu NASA vynesie 
17. decembra 2017 nová superraketa SLS 
kozmickú loď Orion na prvú cestu  
k Mesiacu. Pôjde o bezpilotný test všetkých 
systémov, ktorý si do štyroch rokov zopa-

kuje štvorčlenná posádka. 
Kozmická loď Orion a raketa SLS s nosnos-
ťou 70 ton sú hlavné časti hardvéru nového 
programu. Doplnia ich urýchľovacie stupne, 
obývacie moduly, prieskumné člny... NASA 
už vyzvala vysoké školy a priemyselné 
podniky, aby ponúkli svoje návrhy. Doriešiť 
treba aj radiačnú ochranu, spoľahlivosť sys-
témov, schopnosť posádky robiť základné 
opravy, jej fungovanie bez „dodávateľského 
reťazca“. To všetko smeruje k naplneniu 
ďalšieho poslania programu – stimulovať 
technologický pokrok, aby priniesol nové 
vynálezy a technológie, ktoré nájdu uplat-
nenie v každodennom živote.

Pod oknami Marsu
Termín prvého letu k Mesiacu v roku 2017 
je pevne určený. Vývoj rakety SLS bude ďa-
lej pokračovať, až kým nedosiahne nosnosť 
130 ton, čo je náklad, na ktorý treba sedem 
kamiónov. Najsilnejšia raketa, akú kedy 
Američania postavili, dovolí nasmerovať 
ďalšie výpravy na rôzne trasy. Oficiálne 
ešte nie sú určené, ale z diskusií na kon-
ferenciách NASA a jej dodávateľov, firiem 

ako Boeing či Lockheed Martin, možno 
vytušiť budúce smery.
Uvažuje sa o výskume odvrátenej strany 
Mesiaca z Lagrangeovho bodu L2. Táto 
lokalita, kde sa vyrovnávajú gravitačné 
sily Slnka a Zeme, je od Mesiaca vzdialená 
60-tisíc kilometrov. A optimisti sa nevzdá-
vajú nádeje aj na pristátie na mesačnom 
povrchu.
Nedočkavci už vybrali teleso, ktoré by sa 
mohlo stať v roku 2025 cieľom prvého letu 
k asteroidu: 1999 AO10. Dve nosné rakety 
na obežnú dráhu vynesú zariadenia s celko-
vou hmotnosťou 170 ton, celá zostava by sa 
pri Zemi poskladala a vyrazila na niekoľko 
miliónkilometrovú púť. V nasledujúcich 
rokoch sa mali uskutočniť ešte tri misie  
k asteroidom. 
V roku 2031 sa dokončí vývoj rakety SLS. 
Zvýšenie nosnej kapacity dovolí ambiciózne 
výpravy v celom priestore medzi Mesiacom 
a Marsom. Pri štarte troch rakiet možno 
poskladať súlodie s hmotnosťou 315 ton 
(celá medzinárodná stanica ISS nemá viac 
ako štyristo ton). Takýto medziplanetárny 
kolos si už môže trúfnuť aj na výpravy do 
okolia Marsu. 
Pri náročných výskumných programoch 
vždy hrozí posun termínov. Nielen pre zlo-
žitosť technologických riešení, neisté sú aj 
financie. Odpočítavanie sa však už začalo 
a ak si chce Amerika udržať technologickú 
prevahu i prosperitu, bude musieť zaletieť 
aj k asteroidom. 

2025, 2028, 2029, 2030 
Výprava k asteroidu 1999 AO10, vzdialeného osem 
miliónov kilometrov, potrvá šesť mesiacov. Cieľom 
ďalších môžu byť vzdelanejšie objekty a misie sa 
predĺžia na deväť mesiacov. 

2032 
Prieskum Marsu z mesiaca Deimos 
z výšky 24-tisíc kilometrov nad 
povrchom planéty. Výprava do 
vzdialenosti 60 miliónov kilomet-
rov potrvá jeden rok. 



Muž, ktorý rozpútal 
novú revolúciu
Predstavte si, že si raz vytvoríte 
vlastnú kuchynskú linku aj 
so šálkou, z ktorej popíjate 
kávu. O niekoľko dekád 
neskôr si sami navrhnete 
dom. A vytlačíte si ho. 
Takto vidí budúcnosť 
Adrian Bowyer, zakla-
dateľ projektu RepRap, 
ktorý vyvíja replikovateľ-
né trojrozmerné tlačiar-
ne. Revolučnú 
novinku, ktorá 
zmení svet 
okolo nás.

AUTOR: RADOVAN ŽUFFA
FOTO: EMANUEL BOSON
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 Kedy ste prišli s myšlien-
kou 3D tlačiarne?
V prvom rade – nie je to moja 
myšlienka. Idea trojrozmernej 
tlače sa objavila pred tridsia-
timi rokmi a vymysleli ju ne-
závisle dvaja ľudia. Wyn Kel-
ly Swainson, ktorý prišiel na 
spôsob, ako laserom okresávať 
tekutý plast. V rovnakom ča-
se David Jones v istom vedec-
kom magazíne žartovne popí-
sal množstvo spôsobov, ako by 
to mohlo fungovať. Bez vedo-
mia, že jeden z nich môže byť 
funkčný. K. Swainson si to však 
stihol patentovať ešte skôr.

 Kedy ste sa s 3D tlačou 
stretli vy?
Priznám sa, že viac ako 3D tlač 
ma fascinuje sebareproduko-
vanie. Ak totiž môžete sami 
vyrobiť nejaký objekt, potom 
môžete vyrobiť aj zariadenie, 
ktoré tento objekt vyrobilo. 
Trojrozmerná tlač je len me-
chanizmom, prostriedkom 
k sebareprodukcii. Ak by bola 
možná v iných sférach, venoval 
by som sa im. 

 Tak sa zrodil projekt  
RepRap, sebareprodukova-
teľnej tlačiarne?
Moja univerzita dostala v roku 
2000 grant a poverila ma mi-
núť peniaze, ktoré sme získali 
na výskum technológií. Kú-
pil som teda dve trojrozmerné 
tlačiarne, jednu za štvrť mi-
lióna a druhú za tridsaťtisíc 
eur. Bolo to fascinujúce, keď 
ste mohli do počítača zadať 
takmer akýkoľvek objekt a po 
nejakom čase ho reálne dr-
žať v rukách. Napadlo mi, že 
ak má potenciál vytvárať aké-
koľvek objekty, dokáže vypro-
dukovať aj samu seba a môže 
byť k dispozícii prakticky pre 
každého.

 Trojrozmerná tlač má za 
sebou už takmer tri dekády. 
Prečo sa dodnes nestala bež-
nou súčasťou života ľudí po-
dobne ako počítač, ak ide o ta-
kú revolučnú technológiu?
Problémom bola cena. Naj-
lacnejšie tlačiarne stáli zhru-
ba dvadsaťtisíc eur. Ich vývoj 

stagnoval pre množstvo paten-
tových licencií. Veľa ľudí si pa-
tentovalo každý krok, čo brz-
dilo ich plynulý a prirodzený 
rozvoj.

 a v čom je iná technológia 
RepRap?
Systém RepRap, teda kopírova-
nie vlastných súčiastok, nie je 
viazané žiadnym patentom, a te-
da je dostupné pre ľudí. Každý 
môže prispievať k vývoju tech-
nológie a každý z nej môže ťažiť. 

 Koľko ľudí sa pridalo?
Tisíce po celom svete. Je to no-
vodobé inžinierstvo. Zefek-
tívňujú samotnú technológiu 
a tento príspevok nás prakticky 
nič nestojí. Vďaka radám tisí-
cok ľudí je 3D tlač pre každého 
aj cenovo dostupnejšia. Tlačia-
reň si dokážete zmontovať do 
sto eur, v porovnaní s predchá-
dzajúcimi cenami to je nepatr-
ný zlomok. 

 Takže každý bude mať 
svoju tlačiareň?
Možno sa to stane. Mám už dosť 
rokov, tak si pamätám na dobu, 
keď nikto nemal počítač. Spo-
mínam aj na názor šéfa spoloč-
nosti Digital Equipment Corpo-
ration, ktorý v jednom rozhovo-
re povedal, že neexistuje jediný 
dôvod, prečo by každý človek 
mal mať a potrebovať počítač. 
Dnes sa zdá, že nemal celkom 
pravdu. Nevedeli sme, že svet 
zahltia počítače, keď sa to sta-
lo, netušili sme, že príde inter-
net a na čo nám vôbec bude, že 
budeme využívať telefóny inak 
ako na telefonovanie... Rovnako 
dnes rozmýšľame aj o 3D tla-
čiarňach, čo je prirodzené.

 Čo vám dáva tú istotu?
Možnosť vyrábať si vlastné 
predmety je väčšia a revolučnej-
šia ako len výmena informácií, 
k čomu slúžia počítače, internet 
a mobily. Nevidím jediný dô-
vod, prečo by ľudia túto mož-
nosť odmietli či zavrhli. Pred-
stavte si, že máte doma vysávač, 
ktorý sa vám pokazí. Vyberiete 
pokazenú súčiastku, vyhľadáte 
ju v databáze, necháte ju vytvo-
riť, kým sa vrátite z obeda, je 

Adrian Bowyer (50) sa narodil v roku 1952 v Londýne. Pôvodne 
je inžinier a matematik. Na Bathskej univerzite vedie tím odbor-
níkov zaoberajúci sa vývojom trojrozmernej tlače. Vďaka grantu 
vytvoril projekt RepRap, ktorého cieľom je vyvinúť pre verejnosť 
použiteľné a sebareprodukovateľné tlačiarne, ktoré sú schopné 
tlačiť trojrozmerné objekty. Na Bathskej univerzite nastúpil v ro-
ku 1977, krátko potom získal doktorát na Imperial College v Lon-
dýne. Najprv pôsobil na katedre matematiky, kde vynašiel algo-
ritmus pre počítačové diagramy. V súčasnosti je docentom na 
strojárskej katedre a riaditeľom projektov RepRap a RepRapPro.



hotová, vložíte ju naspäť a mô-
žete pokračovať vo vysávaní... 
Kto by nechcel ušetriť na kúpe 
novej súčiastky, cestovaní do 
obchodu, platení za to, že ju vy-
robil niekto iný?

 Nepoloží to niektoré prie-
myselné odvetvia?
Takýmto spôsobom sa zrejme 
nebudú vyrábať autá, tankery či 
lietadlá. Nehovoríme ani o no-
vej manufaktúre, ale o prida-
nej hodnote. Prečo by si naprí-
klad hotel nemohol sám vyrábať 
vlastné šálky s logom? Môže ich 
meniť a tlačiť každý mesiac, pri-
čom roztopí tie predchádzajúce 
a z nich vyrobí nové. Za mini-
málne náklady. Zvykli sme si, že 
za nás všetko vyrobí niekto iný. 
Nehovoril by som o zániku, skôr 
o nahrádzaní. Podobne ako na-
príklad s fotografickým filmom, 
stále je dostupný, ale takmer 
úplne ho nahradili digitálne 
karty a fotoaparáty. Digitálne 
snímky sú lacnejšie, rýchlejšie.

 Celý filmový priemysel 
však takmer zanikol.
Možno aj to je len zvyk pova-
žovať existujúce odvetvia za 
najefektívnejšie. Už napríklad 
vznikli tímy, ktoré sa snažia 
posunúť 3D tlač, aby mohli 
tlačiť celé domy z odolných 

materiálov. A verte, nájdu sa 
ľudia, ktorí v nich budú chcieť 
žiť, najmä ak v dnešnej ekono-
micky náročnej dobe budú stáť 
zlomok tých dnešných. Alebo si 

predstave, že si podobným spô-
sobom za päťsto eur poskladá-
te auto. Je to dlhá cesta, pokým 
si 3D tlač nájde svoje miesto, 
ale potenciál je obrovský.

 Nemyslíte si, že ľudia sú 
priveľmi leniví, aby si vyrá-
bali niečo sami?
Áno, ľudia prirodzene hľadajú 
najjednoduchšie spôsoby. Po-
dobne ako s fotografickým fil-
mom bolo zdĺhavé, kým z neho 
dostali fotografie. Ale zabúda-
te na časovú os. Nebavíme sa 
o súčasnosti, ale o niekoľkých 
rokoch, možno dekádach dopre-
du. Dovtedy sa táto technológia 
zdokonalí natoľko, že si budete 
schopný vyrobiť rovnaký objekt 
za desatinu ceny a času, ako by 
ste si ho objednali a kúpili. Čo-
mu by ste dali prednosť?

 Veríte, že ľudia ten poten-
ciál ocenia?

Naša spoločnosť je postavená na 
chamtivosti a vôli vlastniť maje-
tok. S 3D tlačou si dokážete veci 
sami vyrábať, teda legálne zväč-
šovať vlastný majetok a zároveň 
ho zhodnocovať tým, že opäť 
vďaka 3D tlače dokážete mnohé 
veci ušetriť. Nie je mnoho tech-
nológií, ktoré umožňujú oboje.

 To už skôr filozofujete.
Ale je v tom kus pravdy. Pokiaľ 
si vieme tieto súvislosti reál-
ne predstaviť, nie sú až také 
nereálne. Ale aj toto vám môže 
znieť priveľmi filozoficky.

 Aké máte ďalšie plány s 3D 
tlačou?
Pravdupovediac, užívam si prá-
cu na projekte RepRap. Je skvelé 
a príjemné zistiť, že ste niečo ta-
ké začali vy sám. Asi sa tohto po-
tešenia nezbavím. Mojou veľkou 
výzvou je posunúť túto techno-
lógiu ďalej, aby pracovala s via-
cerými materiálmi naraz. To 
otvorí dvere obrovskému množ-
stvu nových možností. Ďalšia 
výzva je čisto darvinistická. Vo 
všeobecnosti platí, že najväčšiu 
šancu prežiť má technológia, 
ktorá je čo najjednoduchšia, naj-
dostupnejšia a ktorú možno čo 
najrýchlejšie postaviť. A to je vec 
dizajnového inžinierstva. Sna-
žím sa teda pracovať na tom, aby 

si ľudia dokázali čo najľahšie vy-
robiť vlastnú 3D tlačiareň. Vývoj 
k tomu prirodzene smeruje, ale 
chcem ho trochu urýchliť. 

 Máte veľkú konkurenciu, 
pokiaľ ide o technológiu 3D 
tlače?
V prvom rade: RepRap je pro-
jekt, nie firma. Má otvorený 
patent, ktorý môže využívať 
každý. Motorom rozvoja 3D tla-
če by nemali byť konkurenčné 
tlaky obchodných spoločnos-
tí, ale spoločný rozvoj a zdoko-
naľovanie technológie vďaka 
najširšiemu počtu ľudí. Rád by 
som dal 3D tlač do rúk ľuďom, 
nech žije vlastným životom.

 Čo vlastne názov RepRap 
znamená? Je celkom chytľavý.
Vychádzali sme zo slov repro-
dukovateľné prototypy. Mali 
popísať celú technológiu, ale 
chcelo to niečo, ako hovoríte, 
chytľavejšie. Vyskúšal som celý 
rad slov, ktoré by dokázali vy-
sloviť ľudia kdekoľvek na svete. 
Prišlo mi na um RepRap. V sku-
točnosti toto slovo už existuje 
v oceánografii a označuje istý 
typ morského prúdu. Oceáno-
grafi sa teda na mňa asi hne-
vajú, keď zakaždým vo vyhľa-
dávači nájdu po týmto slovom 
3D tlač. 

„Rád by som dal 3D tlač do 
rúk ľuďom, nech žije vlast-
ným životom.“
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V krajine futurológov

K
edysi začiatkom deväťdesiatych 
rokov sme na Slovensku urobili 
chybu – spoľahli sme sa, že pro-
speritu dosiahneme aj bez vedy 

a výskumu. Vlády priškrtili ich financova-
nie do takej miery, že ešte aj dnes, po mier-
nom raste, nás objem výdavkov v prepočte 
na obyvateľa radí v rámci OECD na chvost. 
Medzi Mexiko a Turecko.
Čo je horšie, nestagnujú len vládne, ale aj 
firemné výdavky, tie dokonca klesajú. Malé 
a stredné firmy robia inovácie len zriedka, 
veľkí zahraniční investo-
ri k nám prišli zväčša len 
s výrobnou montážou. A tak 
firmy vynaložia na výskum 
len polovicu z toho mála, čo 
investuje štát. Ani svetový 
úspech Esetu na tom nič 
nemení, zázraky sa nezvyknú 
opakovať.
Dve dekády ignorovania vedy 
sa zákonite prejavili. v inovač-
nom potenciáli našej krajiny. 
V európskej 27-ičke sme šiesty 
od konca, v spoločnosti bal-
kánskych štátov. 
Spoločenskej (ne)objednávke 
sa postupne prispôsobilo aj 
školstvo. Univerzity kaž-
doročne vychrlia osemtisíc 
ekonómov, vyše tisíc polito-
lógov, deväťsto publicistov, 
máme viac nových právnikov 
ako prírodovedcov... Niežeby 
dobre spravovaná spoločnosť 
tieto profesie nepotrebovala, 
otázkou sú však počty. A od-
poveďou nárast nezamestna-
ných mladých ľudí od 15 do 26 rokov. Bez 
práce je každý tretí, čo nás v Európe opäť 
posúva medzi posledných – ku Grékom 
a Španielom. Nezamestnanosť vysokoško-
lákov nie je až taká hrozivá, ale možno aj 
preto, že veľký počet bakalárov obsadzuje 
pracovné miesta pre stredoškolákov.

Zaostávanie vo vede nás o niekoľko rokov 
postaví pred kardinálny problém. Z nízkej 
ceny práce nebudeme profitovať doneko-
nečna (iba ak by sme ju chceli neustále zni-
žovať). Svet sa nás opýta, aké technologicky 
pokrokové výrobky mu vieme ponúknuť. 
Ak zostaneme s prázdnymi rukami, môže-
me nadlho zabudnúť na hospodársky rast.
Z času na čas si túto hrozbu uvedomíme. 
Skloňujeme slovné spojenia vedomostná 
spoločnosť a zrak pritom obraciame na 
sever, do Fínska. Na pohľad je to logické 

– majú rovnaký počet obyvateľov, veľa 
lesov a hrajú hokej. Lenže tým sa aká-
koľvek podobnosť so Slovenskom končí. 
Aj preto sa sny o slovenskej Nokii rýchlo 
rozplynuli, aj preto nepomôže prosté 
„copy-paste“ fínskeho školstva, ktoré pro-
dukuje najšikovnejších študentov z krajín 

OECD. Základný rozdiel je totiž v prístupe 
k budúcnosti.
Fínsko sa začiatkom deväťdesiatych rokov 
ocitlo v podobnej situácii ako Slovensko. Po 
rozpade Sovietskeho zväzu prišla ekono-
mika o profit z bezstarostnej spolupráce 
s obrovským trhom. Zaskočená vláda po-
trebovala zistiť, čo sa bude diať, a to nielen 
v Rusku, ale v celej Európe. Angažovala 
futurológov a ďalších expertov, aby určili 
nové smerovanie krajiny. Výsledkom orien-
tácie na vedu a vzdelanosť je gigant Nokia, 

dokonalý e-government, 
skvelé školstvo a najvyššie 
výdavky na vedu v Európe 
(technika v Helsinkách má 
rozpočet ako celé naše vysoké 
školstvo). A fínska vláda si 
naďalej platí deväťsto futuro-
lógov, v parlamente pracuje 
výbor pre budúcnosť.
Bez oživenia záujmu o vedu 
a výskum Fínov sotva 
napodobníme. Pri hľadaní 
odpovede na otázku, ako 
ďalej, potrebujeme vedec-
ké prístupy, nie ideológiu, 
ktorá sa navyše mení podľa 
volebných výsledkov. Fínska 
skúsenosť hovorí o celoná-
rodnom konsenze, cieľavedo-
mosti a trpezlivosti, pretože 
prvé efekty sa objavia po 
desiatich i viacerých rokoch.
Po roku 2030 budú dnešní 
prváčikovia vstupovať na 
pracovný trh, ktorý bude 
úplne iný ako ten súčasný. 
Ešte viac globalizovaný, so 

silnou a početnou konkurenciou z Kórey, 
Singapuru, Číny, Brazílie a ďalších krajín, 
kde je vzdelávanie už dávno národným 
športom. Ak čo najskôr neurobíme obrat, 
nebudú mať v tomto meraní šancu. 

Ľubomír Jurina 
šéfredaktor VISIONS

Fínsko je lákavý príklad. Ale aby sme ho napodobnili, nestačí len 
odkopírovať to, čo najviac závidíme. Bez zmeny prístupu k vede 
a vzdelanosti to nebude nič platné.

Ľ U D I AK O M E N T Á R



Hľadanie strateného Lipska
O koncepcii interiéru novej auly sa do-
siaľ diskutuje, najmä o jeho prehradení 
odsúvateľnou trinásť metrov vysokou 
sklenou priečkou. v nestabilnej klíme by 
sa totiž mohli poškodiť reštaurované pa-
miatky z historických stavieb.
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R
otterdamský architekt 
naznačil tvary histo-
rických budov Lipskej 
univerzity Augustea 

a Kostola sv. Pavla, ktoré v se-
demdesiatych rokoch obetova-
li novostavbe. Nové Auguste-
um a Paulinum tak neoživujú 
pamiatky, len pripomínajú, že 
tu stáročia stáli. 

Egeraatov barok
Na fasáde Paulina v tvare kos-
tolnej štítovej steny Erick van 
Egeraat navrhol okno s lome-
ným oblúkom, ale jeho kružba 
ani kamenný ornament rozety 
nekopírujú originál. Architekt 
ich vytvoril v duchu vlastnej 
štylizácie. Aj ihlicu nad Pau-
linom sa rozhodol posunúť 
a stvárniť neporovnateľne mo-
hutnejšie, aký bol jej vzor. 
Fasády Paulina a Nového  
Augustea sú typickými prí-
kladom Egeraatovho štýlu, 
nazývaného moderný barok. 
Stvárnil ich úzkymi pásmi, 
zvislými na východnej stra-
ne obrátenej na námestie 
a vodorovnými na dvorovom 
priečelí, striedavo sklenými 
a z rôznych odtieňov pieskov-
ca. Pásový dekór pokračuje na 
Novom Augusteu aj na stre-
che, kde sú namiesto obkladov 
osadené celé kamenné bloky, 
takzvané kamenné lamely. 

Nostalgia s eleganciou
Reprezentačné miestnosti 
v krídlach majú opačný cha-
rakter. Do foyeru Auditoria 
maxima v Novom Augusteu sa 
vchádza cez pietne zachovaný 

portál univerzitnej budovy 
od pruského architekta Karla 
Fridricha Schinkela. Význam-
ná klasicistická pamiatka je 
včlenená do fasádovej steny 
z modrého skla. 
Vnútorný priestor Audito-
ria maxima s oblými stenami 
a stropom však pôsobí úplne 
súčasne. Nič na tom nezmenia 
elegantné stĺpy a piliere, ktoré 
v ňom tradične vyčleňujú lode 
a emporu. 
Naopak, aula v Pauline so sie-
ťovou klenbou a zväzkovými 
piliermi, ladená dobiela, do-
konca aj s bielym organom, 
pripomína pôvodný sakrálny 
priestor. Nostalgickú atmosfé-
ru nenarúša ani ozvláštnenie 
pilierov – ich nová interpretá-
cia ukončením vo výške troch 
metrov nad podlahou a preme-
nou na svietidlá. 

Aula i koncertná sieň
V porovnaní s pôvodnou aulou 
bude mať tento priestor dvojná-
sobnú kapacitu. Spolu s miesta-
mi na empore poslúži pre 
takmer sedemsto ľudí, nielen 
na akademické obrady a vedec-
ké konferencie, ale aj na kon-
certy a omše. Chór s miestom 
pre sto osôb sa bude dať odde-
liť odsúvateľnou sklenou prieč-
kou. Na väčšie bohoslužby bude 
k dispozícii celý priestor Pau-
lina. 
Nové Augusteum, hlavnú budo-
vu Lipskej univerzity, dokončia 
tento rok v lete. Otvorenie Pau-
lina s technicky, koncepčne aj 
finančne náročnou aulou je plá-
nované v decembri 2014. 

AUTOR: KAROL KLANIC 
VIZUALIZÁCIE: DESIGNED BY ERICK VAN EGERAAT©

Na lipskom námestí Augustusplatz do-
končujú poslednú etapu modernizácie 
univerzitného areálu. Modrastá stavba 
od Ericka van Egeraata vdýchne veľkému 
mestskému priestoru vo východnej časti 
centra atmosféru, ktorá sa stratila pred 
viac ako štyridsiatimi rokmi.

Z prestavby univerzity v 70. rokoch, 
ostala iba výšková budova. Dnes je 
jej vlastníkom banka Merrill Lynch.

Paulinum a Nové Augusteum sú posledné objekty adaptácie univerzitného 
areálu v centre mesta. Ostatné štyri budovy dokončili v roku 2009.



Dom ako 
stvorený 

pre Bonda
Panorámu kanadského Vancouveru 
obohatili v ostatných mesiacoch tri 
výškové budovy – Georgia, Patina 
a Jameson House. Posledný meno-
vaný navrhol ateliér svetovej špičky. 
Londýnsky Foster + Partners.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: NIGEL YOUNG FOSTER + PARTNERS

Rada pre výškové budovy a mestské 
prostredie  vybrala Jameson House 
medzi troch tohtoročných finalis-

tov na prestížne ocenenie najlep-
šej americkej výškovej budovy.
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V
šetky tri nové vancouverské ver-
tikály vzdialené od seba štvrť-
hodinku chôdze sú obytné mra-
kodrapy. Ponuku luxusných by-

tov v meste, figurujúcom v úzkej svetovej 
špičke miest s najvyššou kvalitou života, 
zvýšili o vyše päťsto. 

Výhľad ako vo sne
O dizajn Normana Fostera, ktorý navrhol 
aj zariadenie – od kresiel vo vstupnej hale 
cez kuchyne až po umývadlá a armatúry – 
bol mimoriadny záujem. Ešte pred dokon-
čením základov bolo rezervovaných viac 
ako trištvrte bytov. 
Na dolných ôsmich podlažiach v Jameson 
House sú kancelárie. Tridsať podlaží byto-
vej časti vyniká šikmou severozápadnou 
fasádou so štyrmi oblúkovými zvislicami, 
rozčlenenými panoramatickými oknami 
a balkónmi. Rovina fasády je pootočená 
k najatraktívnejšiemu výhľadu: na maleb-
né zálivy Coal Harbour a English Bay, k les-
natému koncu polostrova a Stanley Parku, 
väčšiemu ako manhattanský Central Park. 
Na druhom brehu rámcujú panorámu hre-
bene North Shore Mountains a vŕšky v re-
zidenčnej štvrti West Vancouver. 

Vešiak pre pamiatky
Britskí architekti začlenili do objektu dve 
pamiatkové budovy z dvadsiatych rokov 
minulého storočia. Podzemnú garáž sia-
hajúcu do hĺbky dvadsaťjeden metrov vy-
budovali aj pod nimi. Pamiatku najvyššej 
kategórie, 1 200-tonovú budovu v takzva-
nom neokoloniálnom štýle, niesla po-
čas polročnej stavby garáže oceľová kon-
štrukcia. Jej montáž trvala osem týždňov 

a operácia si vyžiadala takmer dva milió-
ny eur.

Veža plná hračiek
Výhľad a dizajn nie je jediný účel zaoble-
ných častí. Vlnité tvary miernia nárazy 
vetra, znižujú prehrievanie fasády. Foste-
rove stavby sú tradične ekologicky vyspelé. 
Úsporu energie v Jameson House odhadli 
na 30 až 40 percent oproti štandardu.
Energiu pre objekt získavajú spaľovaním 
bionafty v kogeneračných jednotkách, 
ktoré britský architekt navrhol už v adap-
tácii berlínskeho Reichstagu (1999). Vo 

vancouverskom dome nechýbajú fotovol-
tické panely, umiestené na juhozápadnej, 
najmenej rozčlenenej fasáde.
„V dome je viac luxusných hračiek, aké po-
znal James Bond,“ napísal bulvárny Van-
couver Sun. Veľkú pozornosť vyvolal plne 
automatizovaný parkovací systém, obslu-
hovaný čipovou kartou, ktorý tiež prispie-
va k úsporám energie. Po vstupe do garáže 
sa za prvou zákrutou automobil zverí sys-
tému, ktorý vozidlo elektronicky zmeria, 
zaradí podľa veľkosti, permanentne sledu-
je jeho polohu a je pripravený poskytnúť 
ho v priebehu deväťdesiatich sekúnd. 

Časť obývacieho priestoru s vykurovanou 
podlahou a s dubovým policovým systé-

mom. v miestnosti dominuje pohovka 
Still od Fostera.



P
ri jazde po diaľnici v mo-
dernom aute so štan-
dardným asistenčným 
systémom nám občas 

napadne, že už nechýba veľa 
a autá zvládnu jazdu po urče-
nej trase aj bez vodiča. Regulu-
jú rýchlosť a vzdialenosti, brz-
dia podľa potreby a keď treba, 
zastavia úplne, dokážu plynulo 
zrýchľovať teoreticky až na 250 
km/h. Vďaka vyspelým navigač-
ným systémom už rozumejú aj 
zložitejším situáciám, vedia čí-
tať dopravné značky či zaparko-
vať takmer automaticky.
Aj z tohto stručného výpočtu 
je jasné, že auto, ktoré jazdí 
samo, už netreba vynájsť. Sta-
čí len dotiahnuť jeho vývoj do 
konca. 

Lastovičky sa zlietajú
„Bola to chyba, že auto vynašli 
ešte pre počítačmi,“ vyhlásil šéf 

Googlu Eric Schmidt na kon-
ferencii TechCrunch Disrupt 
2010. Odstrániť túto chybu sa 
intenzívne snaží aj sám techno-
logický gigant.
Firme nejde len o zvýšenie bez-
pečnosti na cestách, autá ria-
dené počítačom sú ideálne aj 
pre rozvoj klasických produk-
tov ako Google Maps a Google 
Street View.
Vo vývoji autonómnych áut nie 
sú na špici len v USA, hoci na-
príklad v legislatíve sú najďa-
lej. V štáte Nevada vlani v lete 
totiž schválili zákon, ktorým 
povolili prevádzku takýchto 
vozidiel na verejných cestách. 
Činí sa aj Európa a v nej najmä 
kolíska automobilizmu – Ne-
mecko.
Volkswagen vlani predsta-
vil asistenčný systém Tempo-
rary Auto Pilot, ktorý doká-
že viesť vozidlo po diaľnici aj 

pri rýchlosti 130 km/h. Vzdia-
lenosť merajú radarové a ul-
trazvukové senzory, obraz 
sledujú videokamery, pohyb 
zaznamenávajú senzory v ko-
lesách. Takzvaný elektronický 
horizont sa stará o podrobné 
navigačné údaje, priebeh trasy, 
stúpania či obmedzenia rých-
losti.
BMW sa dostalo o krok ďalej, 
keď naučilo prototyp BMW 5 na 
diaľnici samostatne zvládať aj 
predbiehací manéver. Bavor-
ská automobilka vytvorila na-

ozaj zdvorilé auto – nechá autá 
idúce po diaľnici zaradiť pred 
seba a keď treba, uvoľní pravý 
jazdný pruh. Podobný systém 
využíva aj Mercedes vo svojom 
najnovšom vozidle F 125.
Špecialitou je prototyp eT! 
značky Volkswagen. Dokáže 

nenápadne nasledovať svojho 
majiteľa a napríklad doručo-
vateľom chodiacim od domu 
k domu ušetrí veľa času. 

Smer je jasný
Asistenčné systémy dnes do-
kážu zvládnuť pozdĺžne vede-
nie auta: brzdenie a zrýchľova-
nie. Nasledovať bude priečne 
vedenie vozidla, teda skutočné 
riadenie. Vyžaduje nové sen-
zory, riadiaci softvér, podstat-
ne viac informácií a výkonnej-
šie počítače. Cestná premávka 

je zložitý proces a od všetkých 
účastníkov – cyklistov, chod-
cov a vodičov – vyžaduje veľkú 
pozornosť, skúsenosti, poro-
zumenie, schopnosť odhadnúť 
situáciu i predvídavosť. 
Jedno z možných riešení avizo-
val Mercedes. Systém 6D-Vision 

Google Cars značky Prius a TT spoznáte podľa 
veľkého laserového skenera na streche auta.

AUTOR: MARKUS HONSIG
FOTO: MERCEDES, VW,  
 SCHOOL OF COMPUTER SCIENCERuky preč z volantu!

„Prvú nehodu auta s automatom zavinil Google Car.  
Jeho riadenie však vtedy držal v rukách človek.“

Raz príde čas, keď dáme dolu ruky z volan-
tu a nohy z pedálov. Budeme tak jazdiť bez-
pečnejšie, pohodlnejšie a ekologickejšie.
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pomocou stereokamery perma-
nentne analyzuje dopravnú si-
tuáciu, jednoznačne identifiku-
je aj chodcov a cyklistov a doká-
že odhadnúť smer ich pohybu. 
To sa už približuje ľudskému 
reakčnému vzoru, ale s jedným 
malým rozdielom: 6D-Vision 
zareaguje po dvesto milisekun-
dách, je tak niekoľkonásobne 
rýchlejší ako človek.

Načo tá námaha? 
V prvom rade: človek je v zásade 
zlý vodič. Reaguje veľmi poma-
ly, zmätkuje, môže sa unaviť, 
stratiť koncentráciu, nezried-
ka šoféruje prudko v prípadoch, 
keď by bola na mieste pokoj-
ná jazda a, naopak, brzdí ne-
smelo, keď je to nevyhnutné. 
Ak chceme znížiť počet nehôd, 

bez dynamických systémov to 
nepôjde. 
Automaticky jazdiace autá ne-
poskytujú len vyšší komfort na 
dlhých cestách, ale jazdia rov-
nomernejšie. Spôsobujú tak 
menej zápch, spotrebujú menej 
pohonných látok a, samozrej-
me, vyprodukujú aj menej výfu-
kových plynov. Európska únia 
chce v rámci projektu eCoMove 
kooperáciou medzi vozidlami 
a infraštruktúrou znížiť emisie 
v cestnej premávke až o pätinu. 
Okrem správania vodiča budú 
asistenčné systémy ecoSmart 
Driving kontrolovať aj výber tra-
sy a optimálne profily jazdy. 
Niet pochýb, že ideálne auto bu-
de až automaticky jazdiace auto. 
Po stotridsiatich rokoch inten-
zívneho vývoja. 

Advanced Driving Assistance od Mercedesu umožňuje samostatnú zmenu jazdného 
pruhu na viacprúdových cestách bez rizika. Predbiehanie bude ďalším krokom. 

Volkswagen eT! by mohol byť pomocným vozidlom budúcnosti.  
Doručovateľ je plnoautomatický a dá sa riadiť aj zo strany spolujazdca.



Dotyk sa zmenil na hlas
Najdôležitejšou vecou mobilného sveta v poslednom období je nesporne vývoj „hlasovej 
asistentky“ Siri, ktorú spoločnosť Apple integrovala do svojho smartfónu iPhone 4S.

A
pple iPhonom 4S spustil očaká-
vanú lavínu ďalších viac či me-
nej úspešných pokusov ovládať 
elektronické prístroje hlasom. 

Evolučný posun od dotykov k hlasu ukazu-
je, kam sa bude mobilný a v podstate celý 
digitálny svet v najbližšom čase uberať. 
Siri má v porovnaní s predchádzajúcimi 
systémami v niečom navrch. Napríklad 
Google Voice Actions je najmä o funkci-
ách a praktickom využití. Siri však okrem 
toho dokáže rozpoznať príkaz aj na zákla-
de kontextu, histórie či plánovania. V pra-
xi tak namiesto príkazu „nastaviť budík 
na 9.00“ jednoducho poviete: „Zobuď ma 
o deviatej.“ A ak si budete chcieť cestou do 
práce prezrieť svoj denný program, len sa 
opýtate: „Čo mám dnes na pláne?” 

Budúcnosť je Siri
Považovať Siri za hlasové ovládanie je 
krátkozraké. Dokáže oveľa viac, ako  len 

reagovať na vaše príkazy. Jej schopnosti 
sa vzťahujú na písanie SMS správ, pripo-
mienok, e-mailov, vie zistiť, aké bude po-
časie, nastaviť budík, vyhľadať kontakty, 
vykrútiť číslo, pustiť hudbu. Vyhľadáva na 
webe, takže poľahky zodpovie na otázky 
typu „Ktorá je najdlhšia rieka na svete?“ 

alebo „Ako hral môj obľúbený futbalový 
klub?“. A keď jej poďakujete, slušne odpo-
vie: „Nech sa páči.“ 
Projekt vznikol pôvodne na pomoc ame-
rickým vojakom, aby lepšie a rýchlejšie vy-
hodnocovali situácie. Vývoj mala na sta-
rosti kalifornská spoločnosť SRI Interna-
tional. Nového programu s názvom Calo 

sa zúčastnilo tristo špičkových svetových 
výskumníkov, programátorov a pracovní-
kov z rôznych oblastí umelej inteligencie. 
Cieľom bolo integrovať porozumenie pri-
rodzenej reči, rozprávania, dialógov, stro-
jového učenia, plánovania či myslenia do 
jedného asistenta, ktorý by bol ako človek. 
Apple nedávno predstavil nový operačný 
systém iOS 6. Umožní, aby hlasová asis-
tentka bola čoskoro dostupná aj pre nový 
iPad. Siri pod iOS 6 bude okrem angličtiny, 
francúzštiny, nemčiny a japončiny podpo-
rovať už aj španielčinu, taliančinu, kórej-
činu a mandarínsku a kantonskú čínštinu. 

Hi Galaxy
Odpoveď konkurencie na Siri prišla čosko-
ro. Večný rival spoločnosti Apple, kórejský 
Samsung, nedávnom predstavil smartfón 
Galaxy S III s hlasovým asistentom S Voice. 
Podarilo sa mu však v niečom prekonať Si-
ri? Jasná odpoveď zatiaľ neexistuje. Prvou 

AUTOR: JOZEF JAKUBČO 
FOTO: ARCHÍV

„Logickým krokom bude presun hla-
sového ovládania od smartfónov na 
ďalšie elektronické zariadenia.“

Samsung Smart TV počúva na slovo, 
zatiaľ len v angličtine.
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výhodou je, že so S Voice môžete používať 
preddefinované pokyny aj na zamknutej 
obrazovke. Ďalšie funkcie sú už podobné 
so Siri. 
S Voice podporuje angličtinu, nemčinu, 
španielčinu, francúzštinu, taliančinu a kó-
rejčinu. Podobne ako Siri aj S Voice pracuje 
s kontextom vašej konverzácie a sémantic-
kým významom jednotlivých slov a fráz, 
takže sa nemusíte spoliehať iba na určené 
príkazy. Mimochodom, k faktografickým 
otázkam obidva systémy používajú rovna-
kú databázu vyhľadávača Wolfram Alpha, 
takže zväčša dostanete rovnakú odpoveď. 
Ale musíme mať správny prízvuk v jed-
nom z podporovaných jazykov. 
Jazyková bariéra však nie je jediný prob-
lém. Stretnete sa aj s geografickým obme-
dzením. iPhone napríklad nedokáže mimo 
USA navigovať či vyhľadávať miesta. Sam-
sung Galaxy S III je na tom vďaka Google 
navigácie o niečo lepšie. Ak by ste chceli 
v Bratislave (v Prahe) vyhľadať najbližšiu 
reštauráciu alebo iné miesta, sklamú vás 
oba telefóny. 

Hlas pre televízor
Logickým krokom bude presun hlaso-
vého ovládania od smartfónov na ďalšie 
elektronické zariadenia. Na sklamanie 

priaznivcov nahryznutého jablka sa však 
v novom Apple TV neobjavilo. 
Naopak, Samsung využíva všetky zbrane. 
Poslednú radu Smart LED TV televízorov 
vybavili vývojári funkciou Smart Inte-
raction, ktorá je alternatívou diaľkového 
ovládača. Kamera s vysokým rozlíšením 
a dva mikrofóny sa postarajú o kontakt 
používateľa a televízora – stačí „pozdra-
viť“, aby sa aktivovalo hlasové ovládanie 

a slovíčkom  „web browser“ získať prístup 
online na prezeranie a výber programov. 
Aj hlasitosť ovládate slovami alebo jed-
noduchým pohybom ruky. Samozrejme, 
všetko zatiaľ len v angličtine. Podobnou 
cestou sa vydal aj LG a Apple bude prav-
depodobne nasledovať už čoskoro. Kto-
vie, možno už o pár rokov budeme s elek-
tronickými zariadenia komunikovať ako 
v sci-fi Star Trek. 

Porovnanie ďalších hlasových aplikácii
Evi – aplikácia pre systém iOS i Android. Dokáže rozoznať hovorenú angličtinu a vy-
hľadávať kľúčové slová, okolité miesta sú však podporované iba pre Veľkú Britániu 
a USA. Chýba tiež funkcia podpory volania na zvolené číslo, posielanie správy alebo e-
-mailu, prípadne spustenie hudby. 

Iris – aplikácia pre Android. Ako vyplýva z názvu, ide o alternatívu k Siri. Jej pomo-
cou vykrútite číslo, pošlete SMS správu či pustíte hudbu. Iris má prehľad o počasí, 
dokáže vyhľadávať videá na YouTube a informácie pomocou Googlu. A zvládne naprí-
klad aj pokyn „chcem pizzu“, čo Siri u nás nezvláda. Podobne ako Siri dáva veľký dô-
raz na výslovnosť angličtiny. 

Skyvi – aplikácia pre Android. Ani Skyvi sa nejako razantne nelíši od Siri. Podporuje 
aj sociálne siete, okrem zobrazovania posledných noviniek môžete aj priamo aktuali-
zovať váš status. Na dobrej úrovni je tiež integrácia okolitých miest. 

Vlingo Virtual Assistant – aplikácia pre iOS aj pre Android. Funkčne sa môže porov-
návať so Skyvi aj Iris. Ak nevie na vašu požiadavku reagovať, automaticky sa prepne 
na internetový prehliadač. Okrem anglického jazyka podporuje aj nemecký, francúz-
sky či ruský jazyk.

Zatiaľ „najhlasnejšiu“ odpoveď na hlasovú asistentku 
Siri predstavil tradičný rival Applu, kórejský Samsung  
(S Voice na obrázku vpravo).



Rýchlejší ako vietor

Hoci sa najlepší jachtári zídu na rozhodujúcich  
pretekoch prestížneho America’s Cupu 2013 až na  
jeseň budúceho roka, už teraz pracujú na optimalizá-
cii svojich katamaránov. Pomáhajú si fígľami zo sveta 
najmodernejších hi-tech.

Ž
enú sa po vode na dvoch trupoch 
ostrých ako nôž rýchlosťou až 
60 km/h. Keď sa preklopia či pre-
vrátia, môžu členovia posádky 

spadnúť z výšky trojposchodového do-
mu. Aj to sa stáva pri regatách katama-
ránov, ktoré sa predvádzajú v pobrež-
ných vodách svetových morí. Fanúšikovia 

sú fascinovaní. Ako vraví Russell Coutts 
z amerického tímu Oracle Racing, na You-
Tube sa stali divoké pády týchto plavidiel 
obrovským hitom. Pritiahli 5,8 milióna 
divákov a Formula 1 tak opantala aj plach-
tárov.

Bitka o trofej
Všetko smeruje k najväčšej udalosti – na 
budúcu jeseň vyvrcholí 7. až 22. septem-
bra pri San Franciscu séria America’s Cup 
o jednu z najstarších športových trofe-
jí sveta. Súboj o pohár so 160-ročnou 

AUTOR: GÜNTHER SCHWEITZER, HITECH
FOTO: GUILAINIGRENIER/ORACLE RACING,  
 GILLES MARTIN-RIAGET/ORACLE RACING
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tradíciou sa 
odohrá me-

dzi tímom Ora-
cle Racing a jeho 

vyzývateľmi. Účastníc-
ke poplatky zatiaľ zaplatili 

tri tímy zo Švédska, Talianska 
a Nového Zélandu, ale proti Ame-

ričanom nastúpi len najlepší z nich. 
Ktorý to bude, rozhodne sa počas série je-

denástich regát. Začala sa vlani v auguste 
v portugalskom Cascais.
Katamarány, ktoré sa stretnú vo finálnom 
súboji America’s Cupu, musia zodpovedať 
pravidlám súťaže. Nesú označenie AC 72 
(číslo vyjadruje dĺžku plavidla v stopách) 
– dlhé sú teda 22 metrov, široké 14 a ich 
hmotnosť nesmie presiahnuť 5,9 tony. 
Po vetre dosahujú 1,6-násobnú rýchlosť 
aktuálneho vetra a pri konštrukcii trupu 

i plachiet môžu využiť všetky dostupné 
dizajnérske a technologické triky.

Krídla namiesto plachty
S prevratnou novinkou prišiel Larry El-
lison, šéf Oraclu a piaty najbohatší muž 
USA. Namiesto mäkkej plachty používa 
nastaviteľné krídlové profily. Krídla vytvá-
rajú v porovnaní s tradičnými karbóno-
vými plachtami takmer trojnásobne vyšší 
ťah dopredu a umožňujú podstatne ľahšiu 
konštrukciu trupov. Keď ich tím Oracle Ra-
cing použil pred dvoma rokmi na Ameri-
ca’s Cupe, doslova rozdrvil švajčiarsky tím 
Alinghi. 
Krídlové profily katamaránov AC 72 majú 
gigantické rozmery: vysoké sú štyridsať 
metrov, čo je viac ako krídlo Boeingu 727, 
a ich plocha dosahuje 260 štvorcových met-
rov, teda ako tri priemerné stredo-európske 
byty. Vyrobené sú z najľahších hi-tech ma-
teriálov, napríklad z karbónových vláken 
a aramidu. 
Trupy a sťažeň plavidiel Oraclu vznika-
jú v dielňach Tima Smytha, kde sa imi-
tujú podmienky ako v chladiarenských 

boxoch. Epoxidová živica tak tvrdne po-
malšie a vlákna možno presne upravovať. 
Na spevnenie trupu sa pridáva aj Nomex-
-Honeycomb, veľmi ľahký a stabilný vošti-
nový materiál. Všetko musí byť priprave-
né do júna, keď obhajcovia trofeje plánujú 
svoj katamarán predstaviť verejnosti.

Milióny za prestíž
America’s Cup je vrcholom jachtárske-
ho športu a ako magnet priťahuje záujem 
médií i verejnosti. A ako býva zvykom pri 
prestížnych podujatiach, je takisto veľkým 
požieračom peňazí. Len poplatok za pri-
hlášku na sériu regát vyšiel vlani na stoti-
síc dolárov, v tomto roku je splatných ďal-
ších dvestotisíc. Tréningový katamarán 
nestojí menej ako sedemstotisíc dolárov. 
Podľa R. Couttsa na stavbu jedného AC 72 
pre záverečný súboj America’s Cupu treba 
vyše päť miliónov eur a ďalších 1,5 milió-
na na krídlové profily. Na celkovú kampaň 
počíta R. Coutts na každý tím 40 až 50 mi-
liónov eur. To sa už vyrovná ročným roz-
počtom chudobnejších tímov automobilo-
vej Formuly 1. 



Umenie v byte?
Rodinné portréty, zátišia a krajinky boli 
samozrejmou súčasťou príbytkov stredných 
vrstiev, rovnako ako knižnica s mnohými 
zväzkami hodnotnej literatúry. Dnes obrazy 
či knihy nájdete v modernom interiéri skôr 
výnimočne.

Č
ím sme vlastne nahra-
dili umelecké pred-
mety a knihy, kto-
ré signalizovali, že 

v domácnosti žijú kultivovaní 
obyvatelia? Možno za špičko-
vé hi-fi, televízne a počítačové 
obrazovky, domáce kiná a vý-
konné reproduktory. Ale to je 
len technika, hoci sa jej dizaj-
néri snažia dať nápaditý kabát. 
S umením nemá nič spoločné, 
maximálne môže ísť o dob-
rý dizajn. V tom je veľký roz-
diel. Dizajn má dve neoddeli-
teľné vlastnosti: funkciu a for-
mu. Nesmie potlačiť praktickú 
stránku veci, predmet musí 
predovšetkým fungovať, jeho 
vzhľad je bonus, čosi, čo predá-
va, pritiahne zákazníkovo oko 
práve k tej či onej značke. Mož-
no je to trocha nespravodlivé 
voči dizajnérom, ktorým nepo-
chybne nechýba výtvarný ta-
lent. Umenie má len jednu úlo-
hu: byť originálnym, jedineč-
ným dielom, ponúkať estetický 
zážitok, nemusí vedieť variť 
kávu či prenášať hudbu. 

Cesty do bytu
Občas sa v interiéroch nafo-
tografovaných pre časopisy 
o bývaní objaví na stene foto-
grafia. Vďaka aj za to, často ide 
o kópie umeleckých diel star-
ších fotografických majstrov. 
Súčasnú fotografiu dnes tro-
chu devalvuje fakt, že fotogra-
fuje každý a šikovné mašinky 
umožnia urobiť dobrú kvalit-
nú snímku aj laikom. Oko síce 
musí mať cit pre kompozíciu, 
proporcie, farbu, svetlo a tieň, 

teda celkový umelecký pohľad. 
Ale na to už máme počítače, 
fotoshopy a montáž často od 
autentického jednoducho nero-
zoznáte. 
A tak ozajstné umenie sa stáva 
výsadou vyvolených a zo sú-
časných bytov sa stráca. Di-
zajnéri si to všimli a snažia sa 
vniesť krásu do interiéru inou 
cestou. Zaujímavým vývojom 
prešli napríklad svietidlá. Po-
pri stále dokonalejšej funkcii 
a úspornejším zdrojom svetla 
získavajú lampy niekedy až ne-
uveriteľné tvary, inšpirované 
vesmírom, geometriu, príro-
dou. Aj tapety sa často tvária 
ako umelecké dielo, reprodu-
kujú umenie či fotografiu. Aj 
práca s technickým vybavením 
dostáva do bytu vysoký dizajn. 

Vyžaruje teplo i zdobí
Zvláštnou a samostatnou 
disciplínou sú dnes vykuro-
vacie telesá, ktoré majú v by-
te vytvoriť príjemnú tepelnú 
pohodu. Dlhý čas išlo o kusy 
výslovne nepekné, ale v byte 
potrebné. Niektoré značky pre-
to začali vytvárať zdroje tepla 
nielen preto, aby teplo vyžaro-
vali, ale tiež pôsobili esteticky, 
ak nie umelecky. Touto cestou 
sa vydali značky Cordivari, Sci-
rocco, Tubes či Isan. 
Radiátory a vykurovacie pane-
ly dostávajú niekedy až neuve-
riteľné tvary. Najprv sa s ni-
mi experimentovalo v kúpeľ-
ni, postupne tieto dekoratívne 
zdroje tepla prenikli do celé-
ho bytu. Treba však pripome-
núť, že zväčša ide o zariadenia, 

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: THERMODÉCO A CORDIVARI

Abstrakcia Smoke, NeoDream Creations

Krásne staré drevo?  
Kúrenie Rustique! Thermadéco
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ktoré môžu zlepšiť tepelnú po-
hodu a príjemne prikúriť za 
chladnejších večerov, v žiad-
nom prípade však neslúžia na 
celkové vykurovanie interiéru. 
Nie náhodou ich zväčša ponú-
kajú Taliani či Francúzi, ktorí 
kúria inak, ako sme zvyknutí. 

Obraz zahreje dvakrát
So zaujímavým prístupom pri-
šla francúzska značka Therma-
déco. Spolupracuje s rôznymi 
umelcami a ponúka elektrický 
panel, ktorý jednoducho vi-
sí na stane ako obraz. Pripája 
sa do zásuvky v stene, prívod 
je skrytý, aby nerušil umelec-
ký dojem. Predný panel mož-
no dokonca vymieňať. Panely-
-obrazy sa vyrábajú v štyroch 
formátoch v hmotnostiach od 
šestnásť do dvadsaťdva kilo-
gramov. Cena sa pohybuje od 
tisíc do tisícpäťsto eur podľa 
modelu. Ak si vyberiete správ-
neho umelca, môže sa vám 
hrejúci obraz rokmi zhodno-
covať ako hocijaké iné umelec-
ké dielo. To vaše však dispo-
nuje digitálnym termostatom, 
ktorého pomocou môžete plá-
novať kúrenie na celý týždeň 
s presnosťou pol stupňa Cel-
zia. Panely údajne dokážu vy-
hriať celý interiér, ale treba byť 
opatrný, možno mali na mysli 
francúzsku domácnosť kdesi 
od južného mora. 
Aj tak je táto snaha sympatic-
ká, možno sa raz cez potrebu 
mať nohy v teple prebudí v po-
užívateľovi aj potreba pozrieť 
sa občas na umelecké dielo 
a tešiť sa z neho. 

Elegantné zvlnenie a lesk. Lola, Cordivari

Akryl a grafit: Harmónia, z cyklu Pasáže, Olivier Defrocourt

Ĺ envol čiže Vzlet, Tatiana Reynaud, Thermadéco



Čiernobiela Leica
Zvykli sme si, že fotoaparáty Leica často prinášajú pozoruhodné rieše-
nia. Tentoraz prichádza nemecký producent s riešením, ktoré je naozaj 
bizarné. Do svojej flotily rešpektovaných fotoaparátov zaradil model 
Leica M Monochrom. Prvý digitálny fullframe fotoaparát bez zvyčajné-
ho RGB filtra. Čo to znamená? Iba to, že nová Leica nefotografuje farbu 
a fotografie, ktoré vzniknú, budú čiernobiele alebo, ako názov mode-
lu naznačuje, monochromatické. M Monochrome vychádza z predchá-
dzajúceho modelu M9. V tele fotoaparátu, ktorý sa konštrukciou výraz-
ne nelíši od slávnych analógových modelov, nájdeme „čiernobiely“ čip 
s rozlíšením 18 megapixlov. Nerozoznáva farby, ale iba zmenu jasu. Ide 
o zaujímavé riešenie v čase, keď najrôznejšie softvéry dokážu z farebnej 
digitálnej fotografie urobiť dokonalú čiernobielu. Dokonca k fotoaparátu 
každý majiteľ dostane Adobe Photoshop Lightroom 4 a plugin pre zrejme 

najlepší softvér na čiernobiele fotografie Silver Efex Pro. Čo týmto krokom 
výrobca sleduje? Uvidíme.

Viac palcov na očiach
Už sa chvíľu zdalo, že výrobcovia videookuliarov vzdali boj o zákazníka. Stojaté vody 
v tomto segmente však znovu rozčeril Epson, ktorý nedávno priniesol na trh mo-
del Moverio BT-100. Ide o pomerne mohutné okuliare, ich rozmery však ma-
jú opodstatnenie. Mikroprojekčná technológia vytvára dvojicu obra-
zov, ktoré by mali simulovať sledovanie 80-palcového displeja 
z dvadsiatich metrov. Pri rozlíšení 960 x 540 bodov to pred-
stavuje štvrtinové Full HD. Od konkurencie sa Moverio odli-
šuje spôsobom projekcie. Obraz sa u nich premieta na prie-
hľadné sklá, takže divák pri pozeraní nestratí prehľad o svo-
jom okolí. Okuliare podporujú aj 3D video a súčasťou sú 
vstávané slúchadlá s technológiou Dolby Mobile. Moverio sú 
postavené na platforme Android, konkrétne vo verzii 2.2 Froyo. 
Pomocou pripojeného touchpadu sa jednoducho na displeji ovláda 
menu. Okuliare Moverio podporujú Wi-Fi, takže sa s nimi dá aj surfovať. 
Zariadenie má vstavanú pamäť jeden gigabajt, dá sa však doplniť microSD 
kartou do kapacity 32 gigabajtov.

Izbový „horák”
Otravnou nevýhodou stacionárnych bicyklov je monotónnosť, ktorá sa pre-
javí pri opakovaných jazdách na týchto trenažéroch. Existujú však aj vý-
nimky. Jednou z nich je „izbový“ bicykel Trixter Xdream. Trenažér imituje 

jazdu po kopcoch na horskom bicykli. Výsledkom kombinácie stacionárne-
ho stroja a veľkého, 17-palcového monitora je zaujímavý zážitok z jazdy po 

náročnom teréne v pohodlí vášho príbytku. Počas jazdy ovládate virtuálneho 
cyklistu zobrazeného na monitore. K dispozícii sú desiatky terénov. Nechýba-
jú kopce, púšte, rôzne serpentíny. Odpor pedálov sa automaticky prispôsobuje 

aktuálnemu terénu, takže pri šliapaní do kopca budete musieť skutočne zabrať. 
Výhodou je aj to, že počas jazdy môžete na trenažéri sedieť aj stáť. Samozrejmos-

ťou sú aj brzdy alebo prevody, ktorými si uľahčíte jazdu a čo najviac sa priblí-
žite skutočnosti.
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Miniatúrny PC bonbón
Je veľký ako štandardný USB flash disk a dosahuje hmotnosť necelých 
21 gramov. Jeho hardvérová výbava sa však vyrovná dnešným smart-
fónom. Reč je o jednom z najmenších počítačov na svete. Cotton Can-
dy je dielom nórskej firmy FXI a jeho rozmery sú 80 x 25 milimetrov. 
Vnútri má ukrytý dvojjadrový procesor s dvojicou jadier Cortex-A9 na 
frekvencii 1,2 gigahertzu, ktorý doplňuje grafika Mali-400MP. Rovna-
kou je vybavený napríklad smartfón Samsung Galaxi S2. Operačná pa-
mäť minipočítača je jeden gigabajt. Interná pamäť nie je ani taká inter-
ná, pretože ju zabezpečuje microSD karta. Závisí od vás, akú veľkosť si 
vyberiete. Na napájanie slúži USB konektor, ktorý zároveň zabezpečuje 
spojenie s ďalšími zariadeniami. Využiť tiež môžete HDMI a bezdrôtové 
siete Wi-Fi či Bluetooth. Cotton Candy podporuje Android 3 a 4 alebo li-
nuxový Ubuntu. Pre ovládanie môžete využiť klávesnicu a myš alebo tab-
let či mobilný telefón so špeciálnou aplikáciou.

Digitálky z budúcnosti
Mobil v hodinkách je už priveľmi stará kombinácia na to, aby vo vý-

raznejšej miere upútala spotrebiteľov. Podobne sú na tom aj ho-
dinky prepojiteľné s telefónom. Aj napriek tomu sa z času na 

čas objavia pokusy, ako zákazníkov zaujať. Napríklad hodinky 
Pebble Watch. Za ich vývojom nestojí žiadna veľká firma. Vý-
robcovia Pebble získavali peniaze pomocou webovej strán-
ky Kickstarter. Ten umožňuje prezentovať projekt a získať 
preň finančný kapitál priamo od ľudí, ktorých zaujme. Iným, 
zásadným rozdielom, ktorý upúta na prvý pohľad, je použi-
tá technológia. Väčšina pokusov o smart hodiny skrachovala 
najmä pre slabú výdrž batérie a nečitateľný displej. Pebble to 
vyriešili použitím technológie e-ink. Tá zaručuje nízku spot-
rebu a perfektnú čitateľnosť aj na prudkom slnku. Zaujíma-
vým spôsobom bola vyriešená optimalizácia pre malý displej. 

Vývojárom, ktorý budú mať o Pebble záujem, bude k dispozícii 
inštalačná aplikácia. Batéria podľa výrobcu vydrží sedem dní. 

K telefónu na platforme Android alebo iPhone sa budú hodinky 
pripájať cez Bluetooth 2.1.

Karbónový notebook
Ak sa vám zdá názov ThinkPad X1 povedomý, asi myslíte na ultramobilný pracovný no-
tebook, ktorý Lenovo predstavilo približne pred rokom. Tentoraz výrobca názov produk-
tu rozšíril o prívlastok Carbon a zbavil ho hneď niekoľkých nedostatkov. Oproti pô-
vodnému modelu je, samozrejme, tenší s hrúbkou 18 milimetrov. Má karbóno-
vý obal a hmotnosť 1,4 kilogramu. Oproti predchodcovi sa matný displej 
rozrástol na 14 palcov a zvýšilo sa aj jeho rozlíšenie na 1600 x 900 
bodov. Pod ním nájdete podsvietenú klávesnicu a čítačku od-
tlačkov prstov. Systém podporuje až osem gigabajtov 
operačnej pamäte a najnovšie procesory Intel Core i5 
a i7 Ivy Bridge. Internú pamäť by mali zabezpečiť SSD dis-
ky s kapacitou od 120 do 512 gigabajtov. Pôvodnému modelu sa 
vytýkala výdrž batérie. Lenovo preto vybavilo Carbon novým radom 
batérií, ktoré podporujú technológiu RapidCharge, umožňujúcu znovu-
nabitie za 30 minút až na 80 percent kapacity. Kompletná výdrž na maximál-
ne nabitie by sa mala vyšplhať k desiatim hodinám.



Od otvorenia svojej prvej továrne na Slovenksu v roku

1902 prináša Siemens pokrok a inovácie do všetkých

oblastí života. Je predstaviteľom moderných technológií,

inteligentných riešení a prevratných inovácií. Moderné

technológie Siemens hýbu priemyslom, energetikou,

zdravotníctvom a infraštruktúrou miest. Siemens na

Slovensku už 110 rokov premieňa odvážne myšlienky

a vízie na realitu a je synonymom moderného Slovenska

na ďalších 110 rokov.

www.siemens.sk/110rokov
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