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Nový rekordný počítačový tomograf Siemens – 
kombinuje najrýchlejšie snímkovanie na svete 
s najnižšou dávkou radiácie.
Po prvýkrát je možné oskenovať hrudník za menej než jednu sekundu, a srdce až za štvrtinu sekundy. Pri odhaľovaní tých 
najkomplikovanejších spletí ciev je dávka radiácie oveľa nižšia než pri štandardných metódach, u snímkovania srdca dokonca 
nižšia než ročné prirodzené úrovne žiarenia. Vďaka tejto prelomovej technológii pacienti prechádzajú rýchlejším, ľahším 
a bezpečnejším procesom zobrazovania.

www.siemens.sk/healthcare

Existuje bezpečnejší
spôsob, ako sa pozrieť
dovnútra nášho tela?
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Vážení čitatelia, milí priatelia,
na pohľad je to veľmi jednoduché. Na letis ku

vystúpite z lietadla a ak pokračujete ďalej, prej-

dete „suchou nohou“ na železničnú stanicu.

Na nástupisku si vyzdvihnete batožinu a na-

sadnete na rýchlovlak, ktorý je pohodlnejší

ako regionálna letecká linka. Naopak, ak ste

pristáli v cieli svojej cesty, do centra mesta sa

odveziete rýchlodráhou, možno v automatic-

 kom režime bez strojvodcu. Bude to rýchlejšie

ako požičanie auta. Háčik je v tom, že „jedno -

duchých riešení“, akým sa môže pochváliť na-

 príklad letisko vo Frankfurte nad Mohanom,

by sme aj v Európe, na kontinente s najvyspe-

 lejšími dopravnými systémami, narátali sotva

niekoľko desiatok. Mobilita sa preto stala veľ-

kou výzvou budúcich desaťročí. Cieľom nových

konceptov je vyriešiť otázku, ako udržať vy-

sokú úroveň mobility a pritom nezhoršovať

vplyv dopravy na životné prostredie. Je már ne

dúfať, že v budúcnosti sa budú ľudia rozho-

dovať medzi vlastným autom, vlakom či lie-

tad lom len podľa „zelených“ kritérií. Aj pri

ekologickej doprave bude na prvom mieste

dostupnosť, rýchlosť a pohodlie. Prechod si

vyžiada veľké investície, ale aj menšie, dôvtip-

né riešenia. Tie dokážu podstatne zlepšiť aj

súčasnú infraštruktúru. Skúsenosti z brati-

slav ského regiónu však napovedajú, koľko

práce nás ešte čaká.

Branislav Voška

riaditeľ divízie Mobility 

spoločnosti Siemens s.r.o.
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Hliník pevný takmer ako oceľ
Ruskí výskumníci spoločne so Siemens Corporate Technology zlepšujú špeciálnymi nano-
 časticami vlastnosti materiálov. Do hliníka pridávajú fullerény – molekuly uhlíka v tvare
futbalovej lopty s priemerom niekoľko nanometrov, teda milióntin milimetra. Každý fullerén
obsahuje šesťdesiat atómov uhlíka. Obe látky vytvoria puto a vznikne hliník trojnásobne
pevnejší ako klasický kompozit, ale s oveľa nižšou hmotnosťou. Siemens pripravuje pre nový
materiál celý rad aplikácií. Turbíny s ľahším rotorom umožnia vyššie rýchlosti, efektívnejšie
môžu pracovať aj kompresory a motory.
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Ropovody bez veľkých strát 
Operátorom ropovodov a plynovodov umožňuje prístroj Sitrans fut

1010, vyvinutý spoločnosťou Siemens, zabrániť stratám a chrániť

životné prostredie. Zariadenie nepretržite sleduje kvapalinu a plyn

prúdia potrubím. Pracuje s ultrazvukom podobne, ako keď lekár 

sleduje nenarodené dieťa v maternici. Ak zaznamená menší tok

tekutiny či plynu, špeciálny softvér okamžite bije na poplach. Po -

trubia sú dlhé stovky kilometrov a prechádzajú púšťami či inými

nedo stupnými terénmi. Prístroj Sitrans fut 1010 je preto spoľahlivý

a ne vyžaduje údržbu. Malá skrinka so senzormi, zdrojom ultrazvu -

ku a komunikačnou jednotkou sa upevní počas montáže na vonkajšiu

stranu potrubia. Viacero prístrojov poskytuje kontinuálne monito -

rovanie a operátori môžu prijímať opatrenia na odstránenie strát

spôsobených netesnosťou potrubia.

Steblá vyrábajú elektrinu z vetra
Ateliér DNA predstavil koncept nového typu veternej elektrárne, ktorý nevyužíva klasické tur-

bíny, ale 55 metrov vysoké steblá z uhlíkových vlákien. Elektrickú energiu vyrába ich pohyb.

Vysoké duté tyče od hora až nadol obsahujú piezoelektrické keramické disky, medzi ktorými

sa nachádzajú elektródy. Keď sa do stebiel oprie vietor, začnú sa vlniť, disky o seba trieť a vyrá-

bať elektrinu. Steblá sú zapustené v betónovom základe, v ktorom je umiestnený generátor

produkujúci ďalšiu energiu. Aj keď ide zatiaľ len o koncept, jeho autori ho už prepracovali

do najmenších detailov. Mysleli okrem iného aj na uchovávanie energie, ktoré využíva zmen še -

nú verziu prečerpávacích elektrární. Pod betónovou základňou každého stebla je niekoľko

komôr. Keď začne fúkať vietor, časť energie sa využíva na prečerpanie vody do vyššie položenej

komory. Keď vietor nefúka, voda z vyššej komory prúdi do nižšej a generuje pritom elektrinu.

Celý návrh vznikol pre mesto Masdar v Spojených arabských emirátoch. Architekti mysleli aj na

estetiku a vybavili steblá LED osvetlením, ktoré svieti podľa toho, koľko sa vyrába elektriny.



Nanočastice ochránia 
generátory
Jedným z faktorov obmedzujúcich výkon ge -

ne rátorov sú nedokonalé izolačné materiály.

V generátoroch sa medzi medenými drôtmi

vytvára napätie až desiatky tisíc voltov. Do -

chádza pritom k ionizácii vzduchu a vznikajú

čiastočné výboje. Ak preniknú celou izoláciou

až k susednému drôtu, môžu spôsobiť skrat.

Výskumníci zo spoločnosti Siemens si preto

určili úlohu čo najviac výbojom zahatať cestu.

Do plastovej izolácie primiešali nanočastice

sľudy, čím desaťnásobne zvýšili odolnosť izo-

lantu. Princíp je pritom relatívne jed no du chý:

častice sľudy zabránia výbojom postupovať

priamou cestou, pretože sa im musia vyhý bať.

Dráha, ktorú musia prejsť na druhú stranu

izolantu, je teda oveľa dlhšia. Vďaka tomu

možno konštruovať generátory s tenšími izo-

 lačnými vrstvami a uvoľnené miesto využiť

pre hrubšie drôty generujúce viac energie.

Najtemnejší materiál je uhlíkový nanoles
Vedci z Národného úradu pre štandardy a tech nológie (NIST) vyvinuli doteraz najtemnejší

známy umelý materiál. Ide o „les“ vytvorený z uhlíkových nanorúrok. Vo viditeľnej a čias-

točne i v infračervenej časti spektra tento ma teriál neodráža takmer žiadne svetlo. Už len

konštrukcia tohto materiálu je zaujímavá, ved ci sa však snažia aj o praktické využitie „lesa“

v podobe detektora, ktorý by meral výkon laserov. Pokiaľ materiál neodráža takmer žiadnu

energiu, osvietenie sa prejaví rastom teploty, ktorú možno merať buď bez pro stred ne,

alebo pomocou nepriamych metód a de tegovať tak napríklad elektrický prúd. Vše obecne

platí, že čím viac energie je po hltenej, tým je meranie presnejšie. Práve preto sa najtemnejší

materiál môže v tejto oblasti veľmi dobre uplatniť. Vedci navyše zlepšili technické para met re

tým, že rúrky nenechali vyrásť na kremíku, ale na bližšie nešpecifikovanom pyroelektrickom

materiá li. Spôsobov využitia však môže byť viac. Podľa Science Daily sa ponúka napríklad

meranie účinnosti konverzie slnečnej energie v so lár nych článkoch. Na snímke je kolo -

rovaný mik rograf materiálu vyvinutého americkým inštitútom.

Pátranie po nových vírusoch
Výskumníci zo Siemens Corporate Technology vyvíjajú metódy schop -

né rýchlo identifikovať genetické odtlačky patogénnych orga niz mov.

Tieto údaje sú základom citlivých diagnostických metód. Nové algo-

 rit my umožňujú filtrovať patogény podľa ich genetického kódu. Ako

informo val magazín Pictures of the Future, touto metódou vlani spo-

ľahlivo diagnostikovali vírus H1N1 krátko po vzniku takzvanej prasa cej

chrípky. Veľké úseky genetického kódu mnohých patogénov sú rov-

na ké, preto treba identifikovať unikátne sekvencie, ktoré od lišujú

vírus od ostatných. Vďaka rýchlemu pokroku pri „čítaní“ DNA rastie

množstvo dostupných údajov o genetickom materiáli širokej škály

patogénov. Metóda Siemensu umožňuje, aby sa diagnostika pri spô-

 sobovala rýchlym genetickým variáciám vírusov a hľa daniu nových

patogénov.



Stokrát nič zdolá aj slona
Desiatky percent výdavkov na elektrinu platíme 
za „vypnuté“ prístroje a spotrebiče.
Továrenské linky sú vybavené množstvom strojov, ktoré musia byť perfektne zosynchronizo-

 vané, aby na seba jednotlivé časti výrobného procesu plynule nadväzovali. Každý stroj potrebuje

iný čas na opätovný štart. Preto hrozí riziko, že pri vypnutí celý systém vypadne z rytmu. Aby sa

týmto komplikáciám predišlo, veľa tovární, napríklad automobilky, vypínajú prístroje len

pri dlhších výlukách. Cez poludňajšie pauzy alebo víkendy tak stroje fungujú naprázdno.

Niektoré linky stále konzumujú až 60 percent z celkovej spotreby energie, hoci nič nevyrábajú.

Riešením by mohol byť nový energetický modul spoločnosti Siemens, ktorý umožňuje hromad nú

správu jednotlivých strojov. Po pripojení ku kontrolnej jednotke získa informácie o ich vypí na com

a štartovacom čase – dokáže teda stroje vypínať a zapínať bez narušenia ich vzájomnej synchro ni -

zácie. Podľa odborníkov by to mohlo znamenať úspory elektriny až vo výške dvadsať percent.

Čosi podobné sa odohráva aj v našich domácnostiach. Skúste sa prejsť po byte a pritom rátať

– mikrovlnná rúra ukazuje, koľko je hodín, rovnako tak šporák. Vedľa svietia diódky na rýchlo-

 varnej kanvici a rádiu. Ďalšie žiaria na monitore počítača a televízore. Hneď pod ním sa môžete

presvedčiť o aktuálnom čase na DVD prehrávači a set-top boxe. Všetky tieto prístroje majú

jedno spoločné: hoci sú vypnuté, stále bežia v takzvanom standby móde a berú si zo siete malé

množstvo energie. Podľa pravidla „stokrát nič zdolalo slona“ nie sú ani celkové výdavky za takto

spotrebovanú elektrinu vôbec zanedbateľné. V reči čísel: standby režim skonzumuje v štandard-

 nej domácnosti okolo desať percent z celkovej spotreby elektrickej energie. Znížiť tieto výdavky

možno jednoduchým vyťahovaním prístrojov zo zásuviek. Standby je totiž cenou za pohodlie,

ktoré nám ponúkajú funkcie ako rýchly štart alebo všemocné diaľkove ovládanie. Začína sa

však blýskať na lepšie časy. V roku 2013 začnú platiť nové limity Európskej únie, ktoré obmedzujú

maximálnu spotrebu v standby móde na jeden watt. Väčšina nových spotrebičov dosahuje

túto hodnotu už dnes, na druhej strane najväčší žrúti (najmä DVD prehrávače, set-top boxy

a hi-fi systémy) si stále berú v priemere okolo štyri watty.
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Nové lampy pre rybárov na Srí Lanke
Rybári na Sri Lanke začali pri love používať LED lampy. Stovku svetlometov im poskytli Osram,

Infineon a Global Nature Fund. Nahradia petrolejové lampy, ktoré sa doteraz využívali pri

nočnom rybolove. Dosiahne sa tým pozoruhodné zníženie emisií skleníkových plynov. Na

ostrove v Indickom oceáne je totiž rybolov vo vnútrozemských vodách živobytím pre mnohých

z 85-tisic obyvateľov. Pri love kreviet lákajú kôrovce za svetlom a potom ich pozbierajú systé mom

sietí. Unikajúci petrolej z lámp však znečisťuje vody a neúmerne vysoké sú aj emisie CO2. Rybári

spotrebujú ročne 30 miliónov litrov petroleja, ktorý vyprodukuje 75-tisic ton emisií. To sa

rovná približne 40 tisícom stredných automobilov, ktoré prejdú ročne dvadsaťtisíc kilometrov.

Navyše lampy s LED svietidlom Golden Dragon spoločnosti Osram Opto Semiconductors majú

životnosť okolo sedem rokov a významne šetria náklady rybárom.

Mozog v priamom 
prenose
Pri liečbe mŕtvice lekári najskôr vytvoria

snímku mozgu pacienta pomocou počíta -

čo vej tomografie (CT) alebo magnetickej

rezonancie (MR). Na ich základe sa vyhod-

notí prietok krvi a prejde k samotnému 

zá kroku, pri ktorom sa odstráni príčina 

ne priechodnosti krvného riečiska (napríklad

krvná zra zenina). Priebeh operácie sa ďalej

moni toruje len röntgenom, ktorý dokáže

zobraziť ciev ny systém, nie však krvný prie-

tok. Lekári sú teda odkázaní na predchá -

dzajúce snímky z CT ale bo MR, ktoré však

už nemusia byť aktuálne. Nový systém Sie -

mens Neuro PBV IR by mal liečbu mozgo -

vých príhod zlepšiť. Využíva tech nológiu

CT, keď skener krúži na špeciálnej kon -

štrukcii (takzvaný C-arm) okolo pacienta

pria mo počas zákroku. Implementovaný

soft vér je potom schopný zobraziť detailné

snímky prietoku krvi mozgom do štyridsi-

atich se kúnd.

Systém nájde využitie tiež pri liečbe ra ko -

vi ny, keď dokáže prakticky okamžite po 

zá kroku zdokumentovať prietok krvi ná  do -

rom.



Solárne články s pravekým chlorofylom
Efektivitu solárnych článkov by mohol zvýšiť novoobjavený typ chlorofylu. Molekulu, ktorá

pohlcuje červené aj infračervené žiarenie, „vynašli“ pred miliardami rokov cyanobaktérie.

Využívať energiu slnečného svetla umožňujú fotosyntetizujúcim organizmom molekuly

chlorofylu. Vedci doteraz objavili štyri chemicky odlišné typy chlorofylu, ktoré pohlcujú viditeľné

svetlo. Existuje však aj piaty typ, chlorofyl f, ktorý má absorpčné spektrum posunuté až do

susediacej červenej a infračervenej oblasti. Austrálsko-nemecký tím tento typ chlorofylu neob-

javil v žiadnej žijúcej rastline, ale v pravekých stomatolitoch. Bochníkovité útvary sú jedným

z najstarších dokladov existencie života. Stromatolity z austrálskeho náleziska Shark Bay vytvoril

kal, ktorý sa vyzrážal na povrchu povlakov cyanobaktérií. Kalná voda bránila prístupu veľkej

časti viditeľného žiarenia a cyanobaktérie sa tomu zrejme prispôsobili tak, že absorpciu svojho

chlorofylu „pretiahli“ do väčších vlnových dĺžok. Objav pravekého chlorofylu možno využiť

v solárnych článkoch. Polovica slnečného žiarenia je totiž z infračervenej oblasti a vedci hľadajú

spôsob, ako spektrum pohlcované solárnymi článkami rozšíriť až za viditeľnú oblasť. Cyano-

baktérie to vyriešili už pred miliardami rokov.

Tunely budú bezpečnejšie
Dopravné nehody v tuneloch, našťastie, nie sú časté, ale ak už k nejakej kolízii dôjde, má zvyčaj -

ne tragické následky. Známy je fakt, že účastníkmi týchto nehôd bývajú často nákladné vozidlá.

Preto sa výskumníci zo spoločnosti Siemens zamerali na znižovanie rizík a nedávno predstavili

dve nové technológie, ktoré by mali zvýšiť bezpečnosť nákladných vozidiel v tuneloch a na

mostoch.

Prvá slúži ako aktívna ochrana pred požiarom – vozidlo pred vjazdom do tunela skontrolujú

kamery a teplotné senzory. Program potom zostaví model vozidla a určí časti náchylné na

prehriatie, napríklad brzdy, kolesá či motor. Ak zistí, že majú priveľmi vysokú teplotu, varuje

riadiace centrum tunela pred možným nebezpečenstvom. 

Druhý systém sa zameriava na autá prevážajúce nebezpečný náklad. Musia byť označené

tabuľkou s charakteristikou prepravovaného materiálu. Vďaka tomu môžu kamery rýchlo

upozorniť centrum na riziko. V nepriaznivom počasí však takýto systém kolabuje, pretože

snímacie kamery zablatenú tabuľku jednoducho neprečítajú. Tabuľky by preto mali byť v budúc-

nosti nahradené elektronickými štítkami na základe RFID, z ktorých si informáciu o náklade

bez problémov prečítajú čítačky umiestnené pred vjazdom do tunela. Zabezpečí sa tak presná

kontrola, či je vôbec prípustné takýto náklad v tuneli prepravovať, a v prípade nehody sa možno

rozhodnúť pre najlepší spôsob likvidácie jej dôsledkov.

Kvalitu uhlia 
ukáže svetlo
Výskumníci spoločnosti Siemens pripra vu jú

analytické metódy, ktoré zvýšia účinnosť te-

pelných elektrární a zariadení na výrobu bio-

plynu. Informuje o tom aktuálne vydanie

magazínu Pictures of the Future. Ide o novú

spektroskopickú metódu, umožňujúcu bez

veľkého úsilia určiť kvalitu uhlia, aby si elek-

trárne mohli prispôsobiť parametre jeho spa-

ľovania. Uhlie s nízkou výhrevnosťou znižuje

výkon elektrárne, takže sa musí zvýšiť jeho

množstvo v spaľovacej komore. Aj čistenie

plynov vzniknutých horením by bolo možné

optimalizovať, keby bol vopred známy obsah

síry prakticky pri každej dávke. To všetko

umož ňuje jednoduchá metóda infračerve nej

spektroskopie. Založená je na poznatku, že

molekuly odrážajú svetlo v charakteristic kom

spektre. Poskytujú tak informácie o che mic -

kých väzbách vo vzorke, z ktorých možno

zistiť obsah prvkov a látok v uhlí. Výskumníci

zo Siemens Corporate Technology tak do -

kážu určiť nielen podiel uhlíka, síry a vody,

ale aj výhrevnosť analyzovanej vzorky. Efek-

tívnosť novej metódy sa preukázala v labo-

ratóriách a prvé pilotné zariadenia inštalujú

už v budúcom roku. Momentálne skúmajú

možnosť uplatnenia aj v zariadeniach na vý -

robu bioplynu.



M
nohé rodiny prišli po intenzív-

nych dažďoch a povodniach 

o všetko. „Keď sme videli tra -

gické zábery a nešťastie ľudí,

nenechalo nás to ľahostajnými. Zorga nizo-

vali sme medzi zamestnancami a podnik mi

skupiny Siemens zbierku na pomoc týmto

ľuďom. Dali sme dohromady vyše 154-tisíc

eur,“ hovorí Vladimír Slezák, generálny ria-

diteľ Siemensu a predstaviteľ Siemens AG na

Slovensku. Firma za ne nakúpila 530 nových

práčok, sporákov a kombinovaných chladni -

čiek a odovzdala ich rodinám, ktoré živelná

pohroma najviac postihla.

Nové elektrospotrebiče získali rodiny, kto rým

povodeň úplne zničila príbytky, elektro spo-

trebiče, nábytok a podlahy. Podľa rozsahu

škody mohli rodiny požiadať o jeden, dva

alebo v niektorých prípadoch aj o tri nové

spotrebiče. Vybrať si mohli aktuálny model

automatickej práčky a kombinovanej chlad-

ničky s mrazničkou Siemens a voľne stojaci

elektrický alebo kombinovaný sporák Bosch. 

„Boli sme v kontakte priamo s obecnými úrad-

mi, ktoré odovzdávanie elektrospotrebičov

koordinovali. Pomoc dostalo 360 rodín zo

štrnástich miest a obcí východného Slovenska.

Elektrospotrebiče sme priviezli v siedmich

plne naložených kamiónoch a ich distribúciu

sme zvládli za sedem dní,“ vysvetľuje To máš

Kráľ, vedúci korporátnej komunikácie v spo-

ločnosti Siemens. 

Príprava projektu trvala dva mesiace. Okrem

Siemensu sa na ňom podieľali aj Centrum

pre filantropiu, ZMOS, logistický partner

CCS – Cargo Customs Service a spoločnosť

Bosch – Siemens domáce spotrebiče. „Teší

nás, že sme ťažko skúšaným rodinám aspoň

trocha uľahčili situáciu a že sa nám náročný

projekt podarilo úspešne zrealizovať,“ uvie-

dol V. Slezák.

„Na Slovensku išlo o jedinečný projekt,“ ho -

vorí Dávid Zajac z Centra pre filantropiu.

„Darca našiel obdarovaných a poskytol im

materiálnu pomoc takpovediac na kľúč. Ob-

darované rodiny si takúto pomoc veľmi vážia

a vytvorili si silnú spätnú väzbu k pracovní-

kom Siemensu, ktorí sa do zbierky zapojili.“
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Sedem kamiónov pomoci

Rozvoz do každej domácnosti: O distribúciu 530 domá-
cich spotrebičov do štnástich obcí východného Slovenska
sa postarali vozidlá a zamestnanci spoločnosti Cargo
Customs Service.

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: IVAN FLEISCHER

Web: www.siemens.sk/povodne2010
(správy, autentické fotografie a videá)



Adresná pomoc je síce veľmi náročná na prí-

pravu, ale vo finále je efektívnejšia pre obe

strany. Len sami zamestnanci Siemensu

prispeli do zbierky takmer 17-tisíc eurami.

„Obyvateľom našej obce dar mimoriadne

pomohol. Nielen kvôli ich zložitej finančnej

situácii, ale aj zo psychologického hľadiska.

Vidia a cítia, že neostali sami a že im niekto

podal pomocnú ruku,“ zdôraznil starosta

Kendíc Jozef Hlavatý. „Bolo to veľké povzbu-

denie v zložitej situácii po povodniach. Nové

domáce spotrebiče sú nevyhnutné pre kaž-

do denný život a poškodené rodiny nemali

na ich nákup dostatok peňazí,“ potvrdil

sta ros ta obce Sady nad Torysou Jozef Adam-

kovič. 

Dá sa brániť proti povodniam?
V máji po dlhotrvajúcich dažďoch zasiahli podvodne mnohé regióny Slovenska. Najhoršia
situácia bola na východe krajiny, Kysuciach a Myjave. Začiatkom júna zaplavila ničivá voda
Starú Ľubovňu, Kežmarok, Poprad a ďalšie obce pod Tatrami. Stovky domov zostali pod
vodou a kritická situácia nastala aj v Košiciach, Prešove a Žiline. Pred vodou utekali aj oby-
vatelia miest a dedín v okresoch Michalovce, Sobrance, Rimavská Sobota a Lučenec. V auguste
zasa po niekoľkohodinovej búrke vyčíňala povodeň v Handlovej. Riečka Handlovka sa zmenila
na besniaci živel. Záplavy hlásili aj v Prievidzi, Nitrianskom Pravne, Martine, Žiari nad
Hronom a na Záhorí.
Nielen tieto aktuálne prípady hovoria, že po vyše troch desiatkach rokov nastáva obdobie,
keď sa záplavy vyskytujú častejšie. Dá sa vôbec pred veľkou vodou brániť? Vodohospodári
i lesníci odporúčajú robiť opatrenia, aby sa voda zadržala v horných častiach povodí, čiže
zalesňovať a rozumnejšie obhospodarovať pôdu. Veľké lány kukurice na svahoch sa síce
obrábajú jednoduchšie, ale nedokážu zabrániť spádu vody, ktorá pri intenzívnych dažďoch
nerušene steká dolu do dedín a berie so sebou ešte aj bahno a kamene. Je nutné vytvárať
únikové miesta pre záplavovú vodu a v prípade potreby pretrhnúť hrádzu a nechať radšej
zatopiť polia ako obec. Takisto je žiaduce budovať nové protipovodňové zábrany a udržiavať
v dobrej kondícii tie staré, pravidelne čistiť korytá potokov a nerobiť z nich skládky komu -
nálneho odpadu.
Ľudia sa musia naučiť predvídať, čo by sa mohlo stať, keby prišla veľká voda. Prívalové
povodne sú nebezpečné v tom, že aj keď postihujú menšie územia, prichádzajú náhle.
Ak ľudia zaparkujú auto v blízkosti potoka, už ho nemusia stihnúť zachrániť. Treba si dobre
rozmyslieť aj to, kde sa uskladní napríklad palivové drevo a iné rozmerné materiály, aby sa
nestali bariérou, ktorá zatarasí cestu vode a znásobí jej ničivé účinky. 
Veľkoplošné povodne síce nevznikajú tak rýchlo ako prívalové záplavy, ale zasahujú oveľa
väčšie územie a ich ničivý účinok je vyšší. Trvá niekoľko dní, kým záplavová voda opadne,
takže ľudia sú vystavení jej pôsobeniu oveľa dlhšie. Účinná ochrana proti nim je možná
prakticky len jedna. Na kritických miestach zvyšovať a spevňovať hrádze a mať pripravené
miesta, kde ich v prípade potreby bude možné pretrhnúť. Rozsiahle povodne by mohlo
v budúcnosti obmedziť aj menej jarkov a kanálov v lesoch a na poliach. Malo by sa začať
plošne investovať do poškodenej krajiny, aby sa zvýšila saturácia dažďovej vody do pôdy.

Tisícročná voda: V Sadoch nad Torysou v časti Zdoba sa rieka Torysa preliala priamo cez hrádzu a zaplavila
desiatky domov až po strechu. Snímka je zo 7. júna.

Sady nad Torysou: Kamióny priviezli tridsiatim šiestim
rodinám 78 domácich spotrebičov. Odovzdal ich Vladi mír
Slezák, generálny riaditeľ Siemens s.r.o., a predstaviteľ
koncernu Siemens AG na Slovensku.
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Nechcem sa iba zúčastňovať,

chcem vyhrávať
O liekoch vedel takmer všetko, o biznise takmer nič. Napriek tomu sa Tomislav Jurík rozhodol 
v roku 1992 podnikať. Prenajal si pivnicu na družstve v Koši pri Prievidzi, požičal si na telefón,
fax i počítač a začal robiť obchody. Bol pružný a rýchly, firma mala za rok obrat tridsať miliónov
korún. Dnes „robí“ takmer štyristo miliónov, ale eur, a pritom je stále pružný a rýchly. Tomislav Jurik,
generálny riaditeľ spoločnosti Unipharma.

AUTOR: EDUARD ŽITŇANSKÝ
FOTO: JOZEF JAKUBČO



Keď ste začali podnikať, od odbornej

práce, na ktorú ste mali najvyššiu lekár-

nickú kvalifikáciu, ste prešli k obchodu.

Nebol to príkry prechod?

V živote som mal len dvoch zamestnávateľov.

Hneď po škole som nastúpil do vtedajšieho

OÚNZ v Prievidzi, kde som zostal až dovte dy,

kým som neodišiel do privátnej sféry. Dnes

som zamestnancom Unipharmy, teda sa, ob-

razne povedané, zamestnávam sám. V čase,

keď sme zakladali Unipharmu, malo licenciu

na distribúciu liekov už 64 subjektov. Pria -

telia a kolegovia ma odhovárali – nechoď do

toho, do polroka skrachuješ, distribútorov je

veľa. Dnes je pred nami na trhu len jediná

firma, ktorá vznikla fúziou troch slovenských

spoločností a jej následným odpredajom nad-

 národnej spoločnosti.

Mrzí to?

Je to o inom. Nie som vyznávačom olympij -

skej myšlienky, že nie je dôležité zvíťaziť, ale

zúčastniť sa. Pri všetkej skromnosti, vždy

bojujem o prvé miesto. Keď som športoval,

nikdy som do zápasu nenastupoval s tým, že

nejdem vyhrať. Aj som prehrával, na športo-

viskách i živote, ale vždy som urobil všetko

preto, aby som vyhral.

Už nešportujete?

Už naozaj len rekreačne, udržiavam sa v kon-

dícii. Hrával som vodné pólo, československú

prvú ligu, bol som aj v reprezentácii. Keď na

vodné pólo neboli peniaze, tak som si vyskúšal

„železného muža“.

Hovorili ste, že licenciu na predaj liekov

malo pred vami 64 subjektov.

Potom ich bolo ešte viac.

Je to preto, že lekárnický biznis sľubuje

veľké zisky?

Istým spôsobom lákalo mnohých najmä to,

že zisky, lepšie povedané obchodné marže

neboli regulované. Okrem toho bol hlad po

službách, lebo do rozpadu socializmu mal

štát monopol na predaj a distribúciu liekov.

Existoval podnik Medika, ktorý mal sklady

v Bratislave, Zvolene a Košiciach. Medika mala

maržu šesť percent na všetko. Do veľkých le -

kární vozili lieky raz za dva týždne, v malých

čakali na tovar mesiac. Keď nám do nemocnič -

nej lekárne doviezli lieky, tak pristavili ka mión

s prívesom, celý deň sme ich prebe rali a po-

tom sme sa celý mesiac tešili, že prídu znova. 

Potom zrazu obmedzenia zanikli, na trh s liek -

mi mohol vstúpiť ktokoľvek, marže nik neurčil

ako záväzné limity, odporúčaných bolo okolo

15 percent. Toľko si distribútor „prirazil“ na

cenu, za ktorú liek nakúpil. 

To bol dôvod, prečo začal štát marže

regulovať?

Určite to bol jeden z dôvodov. V čase, keď sme

my začínali, určil štát maržu distribútora k ce -

ne lieku na 13 percent. Aj to bolo lákavé. Rov-

nakých trinásť percent sme dáva li na liek za

päťsto korún ako na liek za päťtisíc či viac

korún. To prilákalo veľa ľudí, aj ta kých, ktorí

o lie koch vedeli nanajvýš to, že sú. V pos led-

 ných rokoch sa začala používať takzvaná

degre sív na marža. Princíp je v tom, že na

drahé lieky sa dá malá a na lacné zasa vyššia

marža. Pred chádzajúci systém pred degresiou

umožňoval existenciu takzvaných batôž ka -

rov – to boli ľudia s licenciou na predaj liekov,

ktorí vybrali hrozienka z koláča a predávali

len tie najdrahšie lieky. My veľkí distribútori

sme vozili vagóny a kamióny, im stačila veľká

taška.

Ak sme presadzovali degresívnu maržu, chce-

li sme, aby celkový objem peňazí, kto ré štát

na marže dával, ostal rovnaký. Štát však z cel -

kovej marže zobral, teda ušetril a len zvyšok

rozdelil po pásmach pre distribútorov a le -

kárne. Výsledkom je výrazné zníženie profi -

tability, ziskovosti. Teraz sa všetci distribútori

pohybujú v rozpätí od 0,8 po 1,2 percenta

zisku vzhľadom na obrat. To je len na réžiu

firmy, na prežitie. Je to dôsledok regulácie

liekovej politiky zo strany štátu a veľkého

konkurenčného boja. Na trhu dominuje veľ ká

trojka, ktorá medzi sebou takmer nekomuni-

kuje, pritom tvrdo bojuje o každého klienta

a dáva mu také obchodné podmienky, len aby

ne odišiel ku konkurencii.

V spoločnosti sa často vytvára pocit, že

všetko v zdravotníctve môže byť zadar mo.

Existuje spôsob, ktorým sa dá dosiahnuť,

aby všetci od výrobcu lieku, distribútora,

nemocnice a lekárne prežili a dokázali

poskytovať najvyššiu kvalitu pacientovi

a klientovi?

Dlho bol problém o zisku v zdravotníctve čo

i len hovoriť. Stále trvá polemika o tom, kto,

ako a za čo má v zdravotníctve dosahovať

zisk. Je logické, že dodávateľ – napríklad

naša fir ma – musí dosiahnuť zisk, lebo musí

RNDr. Tomislav Jurik, CSc., (56) je generálny riaditeľ a predseda Predstavenstva Unipharmy

Prievidza – 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti. Absolvoval Farmaceutickú fakultu UK

v Bratislave, kde ukončil aj vedeckú ašpirantúru a dve atestácie z lekárenstva. Farmaceutickú

kvalifikáciu využíva dodnes, hoci väčšinu času venuje manažovaniu spoločnosti, ktorú

v roku 1993 spoluzakladal. Je členom vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzity,

pôsobil ako externý poradca prezidenta SR pre liekovú oblasť, angažuje sa aj v Slovenskej

lekárnickej komore.
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za pla tiť ľudí, dopravu, za tovar, za úver, jed   -

noducho za všetko, čo súvisí s cestou lieku

do nemocnice a lekárne. Dodávateľ musí mať

zisk, aby mohol ďalej fungovať. Zisk musí

dosiahnuť aj nemocnica, lebo okrem iného

potrebuje nakupovať moderné prístroje, re-

konštruovať kliniky. Až 80 percent z nákla dov

väčšiny nemocníc tvoria takzvané osobné

náklady, teda mzdy a odvody. To je neudr ža -

teľná situácia, pretože nemocniciam potom

nezostáva dostatok finančných prostriedkov

na nákup nových diagnosticko-liečebných

prístrojov.

Môže byť iná? Ste vlastníkom, respektí -

ve spoluvlastníkom troch nemocníc a Uni -

kliniky, vykazujete v nich iné čísla? Prečo

vlastne distribútor liekov potrebuje ne -

mocnice? 

V našich ústavoch veľa investujeme do ľud-

ských zdrojov, techniky a do pracovného

pro stredia. Pritom súkromné nemocnice to

dnes nemajú ľahké. Prakticky všetky iné ako

súkromné robia dlhy a spoliehajú sa na to,

že ich niekto oddlží. Pre súkromnú nemoc-

nicu nie je voľba, faktúry musí platiť, vyrábať

dlhy si nemôže dovoliť. Za sedem rokov, čo

sme spoluvlastníkmi Nemocnice v Košiciach-

-Šaci, sme si zisk nedelili, všetko ostáva v ne -

mocnici na jej ďalší rozvoj. Postavili sme tam

moderné diagnostické centrum, nakupuje me

prístroje, rekonštruujeme oddelenia ne -

moc nice. Takže nie je to len o tom, aby sme

ne mocniciam dodávali lieky a prípravky.

Máme ambíciu poskytovať špičkovú zdra -

votnú sta rostlivosť – a myslím si, že sa nám

to darí. 

Ako náročná je modernizácia?

Do určenej výšky rozhoduje o nákupoch pre

nemocnicu výkonný manažment. Všetky väč -

šie projekty však prechádzajú schvaľova ním

v predstavenstve. Prakticky na každom zasad-

 nutí predstavenstva sa rozhoduje aj o inves-

tíciách, napríklad v auguste sme schválili

nákup laparoskopickej veže, ultrasonografu

a echokardiografu.

Aká je stratégia pri nákupe techno ló -

gií, aby boli čo najväčším prínosom pre

nemocnice a pacientov?

Používame najlepšie a najmodernejšie prí -

stroje a koncentrujeme sa na prevenciu, kto rá

pri včasnej diagnostike ochorenia výrazne

prispieva k šanci pacienta na vyliečenie a pre

zdravotnú poisťovňu znamená zníženie ná-

kladov na liečbu. Nákupy techniky plánuje me,

ale ak je to nevyhnutné, reagujeme rýchlo. Je

to v záujme pacienta a, samozrejme, aj v na -

šom. Nemocnice, v ktorých je Unipharma

vlastníkom, respektíve spoluvlastníkom,

majú veľkú prestíž, nechceme o ňu prísť.

Vráťme sa späť k zisku.

Stručné zhrnutie problému znie: zisk po tre-

 bujeme, aby sme mohli poskytovať kvalitné

služby pacientom, spravodlivo ohodnotiť prá-

cu personálu. Všetci v zdravotníckom reťazci

potrebujú zisk, aby prežili a rozvíjali sa. Nie

som naivný, viem, že štát bude vždy regu -

lo vať verejné zdroje použité na zdravotnú

sta rostlivosť, ale mal by to robiť múdro. 

V Prie  vidzi, kde je výrazne environmentál ne

postihnutý región, sme vybudovali moder -

né ambulantné medicínske centrum zame -

ra né najmä na včasnú diagnostiku a liečbu

srdcovocievnych, onkologických a takzva ných

civilizačných ochorení (napríklad cukrovka či

obezita). Napriek najmodrenejšiemu prí stro-

 jovému vybaveniu, komplexnej a kvalit nej

diagnostike a liečbe máme toto zdra vot níc ke

zariadenie druhý rok v strate, pretože nám

najmä jedna najväčšia zdravotná poisťovňa

neuhrádza reálne náklady spojené s diagnos-

tikou a liečbou pacientov. Pritom pokiaľ toto

centrum nebude dosahovať zisk, tak o dva až

tri roky nebude mať finančné prostriedky

potrebné na nákup špičkového prístrojového

vybavenia. V zahraničí špičkové pracoviská

menia prístrojové vybavenie po štyroch-pia -

tich rokoch – a u nás? Z uvedených faktov vy  -

plýva, že zisk v zdravotníctve je potrebný.

Aj v súčasnosti sú u nás vysoko ziskové na -

prí  klad RZP alebo niektoré nemocnice, kto rým

boli zvýšené finančné limity z najväčšej zdra-

 votnej poisťovne – nevieme na základe akých

kritérií.

A čo zisk zdravotných poisťovní?

Poisťovne sú kapitola sama o sebe. Ony sú

jediným víťazom doterajších zmien v zdra -

votníctve. Je naozaj na zváženie, nakoľko by

mali alebo mohli zdravotné poisťovne podni-

kať. Poisťovne majú takzvaný správny fond,

z ktorého majú existovať. Ak sa zdravotná

poisťovňa ako podnikateľský subjekt sú stre dí

na tvorbu zisku (ak to nerobí, tak nie je pod-

 nikateľ, lebo podnikanie nie je o ničom inom

ako o zisku), tak ľahko príde na to, že síce

môže poisťovňu lepšie riadiť, reštrukturali-

zovať, ale na väčší zisk je to málo. Potom zvolí

cestu, že ušetrí na výdavkoch. Tam, kde má

dávať, dá menej. Je lákavé utiahnuť opasok

pacientovi, lekárovi, nemocnici a z toho vy-

generovať zisk. Keby sa to dialo a dialo by sa

to dokonca nekontrolovateľným spôsobom,

tak by to bola tragédia pre zdravotníctvo.

Hovorí sa, že v zahraničí poisťovne zisk

dosahujú a žiadna tragédia sa tam nedeje.

To je pravda len čiastočne. Treba vedieť, že

zdravotné poisťovne v zahraničí zisk pro-

dukujú predovšetkým za nadštandardné

služby, za ktoré si pacienti priplácajú. Slo -

venské zdravotné poisťovne nerozlišujú

medzi kvalitnými a nekvalitnými nemocni-

cami, nerozlišujú medzi kvalitným a nekva -

litným zdravotníckym výkonom. Napríklad

naša nemocnica v Bánovciach nad Bebravou

dostane za pôrod 305 eur, nemocnica v Boj -

niciach okolo 400, v Trenčíne viac ako 500,

pričom fakultné nemocnice dostanú za pô rod

viac ako 600 eur, čiže dvojnásobok sumy za

pôrod v Bánovciach. O bytí a nebytí desiatok



zdravotníckych zariadení, personálu a najmä

pacientov tak v konečnom dôsledku rozho-

duje poisťovňa. Som rád, že konečne sa otvára

problém, že poisťovňa zaplatí dvom rôznym

pracoviskám za ten istý výkon rozdielne ceny.

Zisk môže byť dobrý sluha, ale aj zlý pán. Ak

zdravotná poisťovňa dobre funguje, distri -

buuje peniaze uvážlivo a vyprodukuje zisk,

tak je to fajn. Poisťovne by mali zdravotníc -

tvu slúžiť a nie ho riadiť. 

S liekmi je to iné, nie? Ich spotreba sa

neznižuje.

Máme v Európe najhustejšiu sieť verejných

lekární. Tam, kde bola predtým jedna le ká reň

a mala obrat nejakých štyri až päť miliónov

korún mesačne, sú teraz štyri a obrat majú

každá okolo milióna. Distribútori a lekárne

žili v minulosti z fixných marží, lekárne

vlast nili farmaceuti – odborníci, pacienti

boli lie čení drahými originálnymi liekmi. 

V sú čas nos ti je situácia iná v tom, že lekárne

sa stali záujmom biznisu, záujmom rôznych

podnikateľských skupín. Dnes je éra generic-

kého farmaceutického biznisu. Lieky potrebu -

jú ľudia rovnako, len sa ich predaj rozprestrel

(často na jednom malom námestí). Lekárne

sotva prežívajú. Pacient oceňuje slobodu voľ-

by až dovtedy, kým sa nestane takmer ruko-

jemníkom. Lekárne v súčasnosti zvyčajne

nemajú takmer žiadne zásoby a lieky, ktoré

pred tým pacientovi podali hneď, teraz musia

objednať. Majú ich na druhý deň, ale pre pa-

cienta to znamená o jednu cestu do lekárne

na vy še. Desiatky lekární skrachovali, desiatky

tu ne lujú svojich dodávateľov. Nám už drama-

ticky rastie balík nevymožiteľných pohľa dá-

 vok. Distribúcia liekov pomaly prestáva byť

biz nisom a stáva sa charitou. Distribútori sa

uchyľujú k zriaďovaniu vlastných lekární.

My to nerobíme. Zriaďovanie sietí je zaká za né

a žasneme, koľko existuje spôsobov na ob chá -

dzanie zákona.

Vašimi akcionármi sú aj lekárnici z ce -

lé ho Slovenska. Je to výhoda?

Sme lekárnická akciová spoločnosť. Ne ča ká -

me, že všetci naši akcionári budú automatic -

ky odoberať lieky len z Unipharmy a platiť

načas. Ale, paradoxne, na nás, na firmu, kde

aj oni majú peniaze a dostávajú dividendy,

sú prísnejší a majú na nás vyššie nároky ako

na konkurenciu. Musíme byť teda lepší, aby

si lieky objednávali naši vlastní akcionári.

Stretávame sa aj z reakciami, že akcionár

mô že s platbou meškať, keďže dal do firmy

peniaze.

Dnes máme 817 akcionárov, z toho prevaž ná

väčšina je majiteľov lekární. Máme silnú sku -

pinu akcio nárov, ktorí sú s firmou naozaj

spätí, hovorím im tvrdé jadro. Akcionárom

pravidelne vyplácame dividendu. Zvyčajne je

to minimálne okolo 20 percent, ale vyplácali

sme už aj 50 či dokonca 70 percent. V dividen-

dovej politike sme celkom iste slovenská jed  -

notka.

Napriek všetkému ste stále v biznise.

Prečo?

Na jednej strane som podnikateľ, na strane

druhej som zamestnanec vo firme, ktorú som

založil. Som najväčší akcionár i generálny

riaditeľ. Aj z toho, ako dlho pôsobím v oboch

pozíciách, je asi jasné, že už nejde o peniaze.

Možno to znie idealisticky a nepodni ka teľ sky,

ale ostávam v biznise, lebo cítim dôveru ko -

legov a akcionárov, ktorí sú zároveň našimi

odberateľmi. Oni rátajú s Unipharmou i so

mnou a my zasa s nimi. 

A prečo ešte?

Čakáme na lepšie časy. Čakám, že sa na pl -

no rozvinie naša angažovanosť v zdravot-

níc tve. Do nemocníc sme sa pustili, lebo

chce me do kázať, že aj na Slovensku mož -

no poskytovať špičkovú starostlivosť, kde

sú spokojné všet ky subjekty (pacient, le -

kár, zdravotná poisťovňa i prevádzkova -

teľ).

Samozrejme, vnímame to aj ako podni ka teľ -

skú príležitosť. Môžeme si dovoliť nemať

veľké oči a trpezlivo budovať. Pred rokom

2008 sme dosahovali aj zisk, síce nie veľký,

ale uspokojil nás, mali sme na investície. Po -

tom však začali poisťovne objednávať výkony.

Rozpočítali si peniaze, ale nie potreby ľudí.

Cíti me sa diskriminovaní aj cenovou politi -

kou poisťovní. 

Nie je to len problém peňazí?

Dovolím si tvrdiť, že peňazí v zdravotníctve

je dosť, len sú zle rozdelené. Diery, ktorými

utekajú peniaze zo zdravotníctva, sa nezmen-

šujú. 



16 17 VISIONS jeseň 2010

T É M A  Č Í S L A

M
obilita je jednou z kľúčových

oblastí nášho života, meradlom

slobody a prosperity. Výskum -

né tímy na celom svete dnes

riešia otázku, ako ju držať bez poškodzovania

ovzdušia a kvality života. Záležitosťou bu dúc-

nosti bude intermodálnosť. Aj o niekoľko de-

 saťročí budeme voliť z viacerých alterna tív:

lietadlo alebo vysokorýchlostný vlak, že lez ni -

ca či autobus, električka či auto, SUV alebo

kompaktný elektromobil, bicykel či vlastné

nohy. Intermobilita ponúkne pre každú cestu

správny mix riešení. 

Mobilita ako služba
Aby sa intermodálne riešenia stali realitou,

musí sa veľa zmeniť. Rozhrania medzi do-

pravnými systémami musia byť priepust-

nej šie, sieť dopravy hustejšia, prestupovať

z jed ného dopravného prostriedku do dru -

hého by sme mali jednoduchšie a pohodl-

nej šie. A aby to všetko fungovalo, budeme

po tre bovať všetky dopravné informácie 

– o prípojoch a meškaniach, cenách a dĺžke

cesty, dopravných zápchach i obsadených

parkoviskách. 

Chápanie mobility sa od základu zmení. Bu -

deme ju vnímať ako službu a takýmto spôso-

bom aj využívať. Veľké autá, rýchle športiaky

a množstvo nalietaných hodín už nebudú

symbolom úspechu. Rozhodovať bude ra -

cio nálny výber, ako sa čo najrýchlejšie a naj -

po hodlnejšie dostať z bodu A do bodu B.

Jed no duchý prístup k tejto službe zabezpečí

„zlatá mobilná karta“ so všetkými potrebný-

mi informáciami. Napríklad mobilný telefón.

Inteligentné križovatky
Aby intermobilita naozaj fungovala, ne mô -

žu vlaky a lietadlá meškať, autobusy a autá

postávať v dopravných zápchach. Rovnaké

konštatovanie však platí aj pre súčasnosť,

preto sa dnes vyvíjajú moderné centrály na

riadenie dopravy, schopné zvýšiť plynulosť

dopravných tokov i uzlov. Riadia svetelné

križovatky podľa aktuálnej situácie, monito -

rujú železničnú dopravu vo veľkom rozsahu,

na diaľniciach flexibilným dopravným zna -

čením zabezpečujú optimálnu premávku 

a bezpečnosť. 

Spoločnosť Siemens spúšťa nový systém,

Múdra zmena mobility
Ako sa zmení naša mobilita v budúcnosti? Prestúpime z áut do prostriedkov verejnej dopravy? Budeme
chodiť peši alebo jazdiť na bicykli? Tieto otázky nám dáva zmena klimatických podmienok, pretože
cestovanie je jeden z hlavných zdrojov emisií skleníkových plynov. Ak ich chceme znížiť, neznamená
to, že budeme menej mobilní. Mobilitu si môžeme udržať, ale musíme byť mobilní správnym spôsobom.

AUTOR: MARKUS HONSIG, 
VLADIMÍR DUDUC,
ĽUBOMÍR JURINA

FOTO: SIEMENS, EMANUEL BOSON
ILUSTRÁCIA: CHRISTINA LEHNER



Riadenie dopravy: Nový
systém vo Viedni riadi 1 300
semaforov, správne načaso-
 vaná zelená v meste Műn-
ster zvýšila jazdnú rýchlosť
o 15 percent.

ktorý bude po dokončení riadiť 1 300 vie den-

ských semaforov. V Tirolsku zasa špeciálna

verzia dopravného systému začína riadiť

62 semaforových systémov. Dokáže komu-

nikovať aj so smerovacími parkovacími sys-

 témami v mestách v celej spolkovej krajine. 

Ako na dopravné zápchy
Význam inteligentného riadenia sema fo rov

je evidentný. Dopravné zápchy sú zabija kom,

a to nielen času. Potvrdzujú to aj čísla z ne-

meckého mesta Műnster, kde experimentál-

ne prispôsobujú fázy semaforov aktuálnej

dopravnej situácii na 24 križovatkách. Jazd ná

rýchlosť sa v dopravnej špičke zvýšila o 15 per-

cent a čas čakania sa skrátil v priemere zhru -

ba o 40 percent. Hlavnou myšlienkou tohto
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Elektromobil: „Stop and go“ mestská doprava je pri-
veľkou záťažou pre obmedzenú energetickú kapacitu
batérie. 

Car-to-x: Premávka je plynulá, keď autá komunikujú
so svetelnými semaformi aj s ostatnými autami.

riešenia spoločnosti Siemens bolo prispô-

sobiť infraštruktúru doprave a nie naopak.

Hladká doprava znižuje spotrebu paliva, pro-

 dukciu látok znečisťujúcich ovzdušie a je

me nej hlučná. Potvrdil to prieskum Inšti tútu

pre diaľnice a plánovanie dopravy a Inšti   -

tú tu pre motory s vnútorným spa ľovaním 

a ter modynamiku v rakúskom meste Graz.

Vý  skum  níci namerali zníženie emisií oxidu

uhli  čitého o desať percent a prachových čas-

tíc o 15 per    cent. 

Potreby elektrických áut
V budúcnosti bude inteligentne riadená do-

prava nevyhnutnosťou. Pre elektromobily

je štýl „stop and go“ doslova zabijakom ich

obmedzených energetických zásob. Potrebu-

jú konzistentnú jazdu, a teda aj perfekt né

načasovania zelenej. Ďalším krokom je ko-

munikácia medzi semaforom a automobi lom,

aby sa vodič dozvedel, aká je odporučená

rýchlosť pre plynulý prechod najbližšou kri -

žovatkou. Ide o takzvanú car-to-x komuni ká-

ciu, ktorá autá budúcnosti zmení na po hyb li vé

inteligentné systémy. 

Nástupom e-mobility sa radikálne zvýši

význam parkovacích smerovacích systémov.

Ide viac ako len o voľné miesta – na parko-

vacích státiach budú elektrické dobíjačky,

ktoré zabezpečia ďalšiu spokojnú jazdu. Cie-

ľom je, aby ste si mohli rezervovať parkova-

 cie miesto počas jazdy priamo z vášho auta.

Sa mozrejme, dynamické parkovacie sys-

témy sú rovnako potrebné aj pre konvenč -

nú motorovú dopravu. Len ťažko si pred staviť

hlú pejší spôsob produkcie emisií ako krú -

ženie ulicami a hľadanie miesta na parko-

vanie.

Aktuálne údaje v mobile
Každý inteligentný systém dopravného ria -

denia potrebuje čo najpresnejšie aktuálne

údaje. Zvyčajne sa zbierajú indukčnými sluč-

kami na chodníkoch. Táto metóda je však



finančne náročná, najmä ak by sa mala po -

užiť v mnoho stokilometrovej sieti diaľnic.

Salzburská spoločnosť Traficon vyvíja alter-

 natívu, riešenie, za ktoré získala ocenenie

ITS Award pre technológiu cestnej premáv ky

od Siemensu. 

Myšlienkou je použiť mobilné telefóny na

vygenerovanie obrázka dopravného toku.

Vytvárali by ho všetci používatelia ciest – vo-

diči, cestujúci vo vlaku a v autobusoch, cyk-

 lis ti či chodci – a takisto by bol dostupný

všet kým používateľom. „Chceme nájsť spô-

sob, ako každému klientovi poskytovať úda je

pre výber režimu cestovania na určené

miesto,“ hovorí generálny riaditeľ Traficonu

Stefan Krampe. Ak sa to podarí, vznikne

komplexný dopravný servis, ktorý roz poz -

ná meškanie vlakov i dopravné zápchy na

cestách a ktorý ponúkne vhodné alterna -

tívne cesty či obchádzky. Išlo by o kľúčovú

apli káciu pre intermodálny dopravný sys-

tém. 

Mýto je spravodlivé
Jedným z efektívnych nástrojov riadenia, ale

aj redukcie dopravy sú mýtne alebo emisné

poplatky. Napríklad v Londýne sa osvedčili

už pred niekoľkými rokmi a odvtedy sa tam

značne rozrástli. Spoločnosť Siemens pre

britské hlavné mesto poskytla infraštruktú -

ru, vrátane videokamier na identifikáciu

poznávacích značiek. Úspech hovorí sám za

seba: za osem mesiacov od spustenia sa tok

dopravy zlepšil o 40 percent a veľká časť oby-

vateľov prestúpila do autobusov alebo na sad -

la na bicykel. Doteraz sa ušetrilo 150-tisíc

metrických ton oxidu uhličitého. 

Aj Slovensko je príkladom, ako možno

úspeš ne nasadiť rozsiahly mýtny systém.

Od začiatku roka satelitná technológia na

na hrá vanie informácií sleduje 2 400 kilo-

metrov diaľnic a ciest prvej triedy. Elektro -

nickú technológiu na zber údajov a palubné

jednotky poskytol Siemens v Rakúsku. Pri

tomto riešení netreba pevnú infraštruktúru

Monštrum v uliciach Pekingu
Základom verejnej dopravy sú pro stried ky,
ktoré vznikli koncom 19. storočia – elek-
tričky, metro, autobusy, trolejbusy... Ani
po sto rokoch zdokonaľovania už nestačia
riešiť všetky dopravné problémy mega-
me tropol. Laboratóriom nových techno ló  gií
sa stávajú preľudnené čínske veľkomestá.
V Šanghaji jazdí od roku 2002 unikátny
mag netický vlak, nemecký Maglev. Pre Pe -
 king čínski konštruktéri pripravili kon-
cepč  ne nové vozidlo, ktoré by malo prejsť
kaž  dou zápchou. Futuristicky vyzerajúci
stroj 3D Express Coach je päť metrov vy -
so  ký a šesť metrov široký a bude sa po-
hybo  vať po koľajniciach alebo pomocou
auto pi lo ta po namaľovaných bielych čia -
rach. Má dve úrovne: vyše tisícky cestujú-
cich odvezie na hornej palube a vďaka
tenkým stenám „rozkročeným“ ponad dva
cestné pruhy môže prejsť nad osobnými
autami stojacimi v zápche. Cez tento „tunel“
ho tiež môžu rýchlejšie autá predbiehať,
do kon ca dve vedľa seba – na bezpečnosť
bu de dbať laserové skenovanie a svetelná
signa lizácia. Pri požiari alebo inej uda los ti
sa automaticky otvoria únikové dvere, ces-
 tujú ci sa zvezú po nafúknutých kĺzačkách
ako z lietadiel. Testovanie začnú v Pekingu
tento mesiac a od roku 2012 by malo jaz diť
už 90 vozidiel. Na hlavných trasách s dĺžkou
180 kilometrov by mali odľahčiť dopravu
až o 30 percent. Ekologický stroj poháňa
elek trina z trolejov a na streche má foto-
vol tic ké panely, ktoré čiastočne generujú
energiu.



Vysokorýchlostné vlaky: Cesta z Viedne do Mníchova
trvá niečo vyše štyroch hodín, čo sa vyrovnáva cesto-
vaniu autom alebo lietadlom.

a poplatok za použitie cesty je spravodlivý,

pretože mýto sa vyráta podľa skutočne na-

jazdených kilometrov. 

V rakúskom Asfinagu použili výnosy z mýta

na moderné dopravné telematické systémy

pre diaľnice, ktoré pomáhajú predchádzať

zápcham a varujú vodičov pred hazardnou

jazdou.

Zrýchlenie verejne dopravy
Rýchla verejná doprava nie sú len vysoko-

rýchlostné vlaky, hoci ich výhody sú nepre -

hliadnuteľné. Cesta z Bratislavy do Mníchova

by mohla na rýchlej železnici trvať niečo vy še

štyroch hodín, čo sa vyrovnáva autu i lie tad lu.

V porovnaní s nimi sú pritom emisie oxidu

uhličitého nižšie o 90 percent.

Samotná ekológia však ľudí nepresvedčí, aby

cestovali železnicou. Treba zvýšiť frekvenciu

vlakov a na minimum znížiť čakanie na sta -

nici. To platí aj pre verejnú dopravu v mes tách.

Vyššie frekvencie dovoľujú automatické sys-

témy ako napríklad „bezvodičový“ VAL spo -

ločnosti Siemens, ktorý slúži na letiskách

Charla De Gaulla v Paríži a O’Haru v Chi -

cagu, ale aj v centrách miest Toulouse, Tu rín

a Tchaj-pej. Existujúce vlaky možno automa-

 tizovať, o čom svedčí trasa metra v No rim ber -

gu, kde sa frekvencia medzi jed no tlivými

súpravami zvýšila z dvesto na sto sekúnd.

Dôležitou súčasťou systému zelenej mobili ty

sú aj autobusy – nielen mestské, ale aj na diaľ-

kových linkách. Sú flexibilné a nepotrebujú

veľa infraštruktúry.

Kde na to vziať
Zostáva už len otázka, ako financovať mo-

der  ný, ekologický dopravný systém. Vhod-

ným zdrojom sú mýtne alebo emisné

po platky, pretože rozpočtové výdavky často

závisia od aktuálnych možností. Navyše ich

možno efektívne kontrolovať nielen na

úrovni štátu, ale aj miest a obcí. Vhodnou

alternatívou je aj verejno-súkromné part-

nerstvo. Umožňuje použiť nové finančné

zdroje, čo je dobrý základ pre dlhodobé 

investície aj v situácii, keď ročné rozpočty

nemôžu zaručiť flexibilitu financovania. Ďal-

šou možnosťou sú Finančné služby spo loč -

nosti Siemens. 
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www.siemens.com/traffic
www.siemens.com/tolling
www.siemens.com/mobility
www.siemens.com/sfs
www.anachb.at
www.wienerlinien.at

Autobusy: Autobusová doprava je dôležitým kompo-
nentom ekologického mobilného systému.



I
ntegrovaný systém dopravy by mal sprí -

stupniť obyvateľom možnosti, s kto rý mi

sa doteraz mohli stretnúť len v za hra ni -

čí. Podľa schválenej koncepcie budú mať

k dispozícii jednotné cestovné lístky na vlaky,

autobusy, električky a trolejbusy nielen v rám-

ci územia Bratislavy, ale celého kraja. Spoje

bu dú mať pravidelné intervaly, budú na se ba

nad väzovať a postupne sa odstránia sú bež né

linky.

Podobných vymožeností bude viac. Pa sa -

žieri napríklad dostanú informácie o prí-

chode spo jov do mobilného telefónu. Na

hlavných pre stupových uzloch budú on-

line elektronické tabule s aktuálnymi 

informáciami. „Cestujú ci na zastávke 

v Gaš ta no vom hájiku tak bude vidieť, že

vlak do Pezinka mu pôjde o päť a au tobus

až o pätnásť minút, takže sa podľa toho

bude môcť zariadiť,“ hovorí generál ny ria-

di teľ a predseda Predstavenstva Bra ti slav -

skej integrovanej dopravy (BID) Alexan der

Ballek.

Čo sa už urobilo
Spoločnosť založili už v roku 2005 Bratislava

a Bratislavský samosprávny kraj. Pred troma

rokmi sa k projektu pripojili aj všetci význam-

ní dopravcovia v regióne – Dopravný podnik

Bratislava, Slovak Lines a obe železničné spo -

ločnosti. V súčasnosti sa pripravuje tarifná

integrácia, ktorá cestujúcim umožní jazdiť

vo všetkých druhoch verejnej hromadnej do-

pravy s jednotným lístkom. 

Cez svojich akcionárov požiadala BID o prí spe-

 vok zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

ktorý sa použije na nákup 742 palubných po-

čítačov a 3 028 univerzálnych prístrojov na

označovanie cestovných lístkov a čítanie či -

po vých kariet. K ďalším úlohám potom patrí

vybudovanie spoločného dispečerského sys-

 tému a inštalácia 23 predajných automatov.

„To sú základné predpoklady na spustenie

tarifnej integrácie,“ tvrdí A. Ballek s tým, že

náklady na túto etapu si vyžiadajú štyri milió-

ny eur. Pôvodne chcela BID ponúknuť cestu-

 júcim jednotný lístok už v tomto roku, tento

termín sa však nestihne. Dôvodom sú výpad -

ky príjmov samospráv a vlaňajšie voľby do

vyšších územných celkov, ktoré so zmenou

politických garnitúr priniesli i prehodnoco-

 vanie priorít.

Zatiaľ čo Bratislava už schválila cenník cestov-

ných lístkov v rámci jednotnej tarify a začala

organizovať verejnú súťaž na obstaranie pa-

lubných počítačov a označovačov, Bratislavský

samosprávny kraj ešte nie. „Na podpísanie

zmluvy s dodávateľmi pritom máme čas len

do konca novembra. Ak sa to nestihne, prí -

deme o peniaze zo štrukturálnych fondov,“

upozorňuje šéf BID. To by v konečnom dô sled-

ku mohlo ohroziť celý projekt.

Čo bude ďalej
Samosprávy a BID sa chcú uchádzať o ďal šie

európske peniaze. Použiť by sa mali na za ve-

 denie zastávkového informačného systému,

nákup elektronických informačných tabúľ

a ďalších predajných automatov. Tým sa

skompletizuje celé informačné a tarifné 

za bezpečenie. Projekt počíta s tým, že v za-

čia  točnej fáze sa osadí 126 zastávkových

in  formačných tabúľ a 48 predajných auto -

matov v centre Bratislavy a veľkých pre stu -

pových uzloch.

Zastávkový informačný systém bude cez

GPRS a navigačný systém GPS online prepo-

 jený s palubnými počítačmi v jednotlivých

dopravných prostriedkoch, ako aj s dispe -

čerským systémom. Ak bude meškať vlak,

nielenže sa to cestujúci včas dozvedia, ale

dispečing bude môcť dať vodičovi nadvä zu-

 júceho autobusu pokyn, aby počkal.

Informatizácia prinesie výhody nielen pa sa-

žierom, ale aj dopravcom, objednávateľom

dopravných výkonov a koordinátorovi. Do-

pravné spoločnosti budú mať presné údaje

o pohybe svojich vozidiel a BID ich bude môcť

efektívne koordinovať, aby sa zachovali nad-

väznosti a intervaly taktovej dopravy. Samo-

 správy zasa získajú presné údaje o pohybe

cestujúcich, čo je základ pre koordinované

a objektívne spracovanie plánov dopravnej

obsluhy. 

Integrovaná 
doprava mešká
Bratislava a jej okolie ako najľudnatejšia aglomerácia na Slovensku
stále nemá integrovaný systém verejnej dopravy. Už onedlho by sa
to mohlo zmeniť, hoci nádejne sa rozbiehajúci projekt zbrzdila
hospodárska kríza. 

Integrovaná doprava: O zladenie dopravných systémov
sa Bratislava pokúša už niekoľko rokov, zatiaľ bez bada-
 teľného výsledku. Úloha je náročnejšia, ako sa pôvodne
zdalo. 
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T
ri vozíky s 24 odvážlivcami vytiahol

po koľajniciach lanový výťah na vr-

 cho lok 26 metrov nad zemou a sú -

prava sa rozbehla dolu rýchlosťou

takmer sto kilometrov za hodinu. Atrakcia sa

z New Yorku rýchlo šírila do zábavných parkov

vznikajúcich po celom svete. Do dnešný dní

však prežil už len jej princíp. Potenciálna ener-

 gia vláčika sa postupne na nižších a nižších

vrcholcoch mení na kinetickú a po niekoľkých

minútach vláčik s ohromenými pasažiermi

zastaví na úpätí rampy.

Záruka nebezpečenstva
Ľudia 21. storočia cestujú lietadlami a vy so-

korýchlostnými vlakmi, takže pre vyvolanie

strachu potrebujú oveľa viac. Súčasné hor ské

dráhy dokážu vďaka oceľovej konštrukcii vy-

 tiahnuť vozíky raketovou rýchlosťou na vrcho-

ly až stometrových veží, špeciálne podvozky

a koľajnice umožňujú dosiahnuť zrýchlenie

a preťaženie, aké prežívajú kozmonauti, zažiť

pocit voľného pádu alebo jazdu v závese do lu

hlavou. Jazdná dráha sa skrúca v priestore

v oblúkoch a slučkách, aby ľudia na vlastnej

koži pocítili preťaženie, alebo sa skrutko vi -

to otáča okolo vlastnej osi. Sedačkové rámy,

v ktorých niekoľkonásobne pripútaní pa sa -

žieri sedia s nohami voľne visiacimi dolu

ale bo akoby plachtili vo vzduchu hlavou do-

 predu, ešte zvyšujú pocit nebezpečenstva 

a tým aj adrenalínové zážitky. Niekde sa rú tia

spiatočkou, inde preletia tunelom alebo pa-

dajú na vodnú hladinu.

Projektovanie je veda
Za stavbou týchto atrakcií stoja špecializova né

konštrukčné tímy, ktoré musia vychádzať zo

znalostí fyziológie, akú námahu ešte ľudské

telo a mozog bezpečne unesú. Vlastnú pro-

jekciu uľahčujú vizualizačné 3D techniky,

ktoré umožňujú modelovať akýkoľvek typ

inverzných (závesných), lopingových, vý vrt -

kových, beztiažových či iných typov dráh.

Výjazd vozov či súprav k prvému vrcholu

je buď pozvoľný (najnovšie sa namiesto

hluč  ných reťazí používajú lineárne elektro-

moto ry), alebo sa vozíky „vystreľujú“ na

adre nalínových dráhach pneumatickým či

hydraulickým katapultom. V súčasnosti sa

vozíky brzdia okrem mechanických a úse ko -

vých bŕzd aj elektrickými brzdami s víri vý mi

prúdmi. Mechanické zabezpečovacie prvky

Adrenalín na horskej dráhe

Dorney Park: Tridsiati dvaja odvážlivci počas dvaapolminútovej jazdy na dráhe Hydra v Pensylvánii od firmy
Bollinger & Mabillard prežijú dvakrát bezváhový stav a šesťkrát sa skrutkovito otočia v rýchlosti 90 km/h. 

AUTOR: JAN TŮMA
FOTO: MAURER SÖHNE, B&L

Pramatkou horských dráh je osemsto metrov dlhá drevená dráha 
otvorená pred vyše osemdesiatimi rokmi na newyorskom 
Coney Islande.



museli doplniť počítačové systémy, ktoré

používajú moderné železnice na riadenie 

a zabezpečenie prevádzky vlakov a lanoviek.

Aj preto sa do vývoja komponentov zapojili

popredné svetové firmy, medzi nimi aj Sie -

mens, Doppelmayr či Garaventa. 

Stengelov vynález
Pôvodne uzatvorené koľajnicové dráhy, kde

vozíky alebo vláčik schádzali z vrcholu len

v jednom smeru, našli neskôr možnosť, ako

zážitok obohatiť vzrušujúcou jazdou po spiat -

ky. Ďalší revoluční krok priniesli oceľové

kon štrukcie, ktoré od roku 1975 umožňujú

v lo pingu jazdiť dolu hlavou. Oblúk dráhy

môže byť stočený aj do šikmej alebo vodorov -

nej polohy a kombinovaný so skrutkovitým

zatočením dráhy „do vývrtky“. Jazdci tu však

musia byť zabezpečení proti vypadnutiu nie-

 len popruhmi, ale aj zmäkčenými náprsnými

návlekmi. Aby sa neohrozila funkcia srdca,

využívajú lopingové dráhy vynález nemec ké -

ho inžiniera Wernera Stengela, podľa kto ré ho

sa telo pasažierov otáča v zákrutách bez peč ne

výhradne okolo línie srdca. W. Stengel zavie -

dol do oblúkov dráh optimálnu geometriu. 

Kobra alebo podkova? 
Ceny pozemkov stále rastú, preto sa vzni -

ka júce zábavné parky orientujú najmä na

inverzné horské dráhy, ktoré vystreľujú vo -

zíky kolmo nahor pozdĺž pylónov bránovej

alebo vežovej konštrukcie do výšky okolo

sto metrov. Medzi nimi potom vozíky schá -

dzajú ako po mostoch v trojrozmerne vede -

ných oblúkoch a špirálach. Podľa celkového

vzhľadu klbka dráh dostávajú atrakcie po -

pulárne prezývky: kobra, morská zmija,

netopier či praclík. 

Niektoré parky však volia opačný systém,

napríklad oblúkovú otvorenú konštrukciu

v tvare podkovy, kde sa vozíky vyšplhajú 

v špirále nahor ku koncom a potom padajú

„vo vývrtke“ takmer voľným pádom k nástu p-

nej plošine. 

Prevrat v ďalšom vývoji zrejme prinesie

nás tup bezpečnostných vozíkov X-Car, 

kto ré prinášajú revolúciu v pripútavaní 

pa sa žie rov do ergonomicky tvarovaných

hl bokých sedadiel, kam ich automaticky

pritlačí sklop ná opora pôsobiaca z oboch

strán bedier. Opora sa dokáže prispôsobiť

rôznym veľ kos tiam osôb (s výnimkou detí)

a bezpečne ich udrží aj pri otáčaní sa

hlavou dolu.

Rekordy bez hraníc
Hlavní svetoví výrobcovia – americký Arrow,

nemecký Maurer Söhne, holandská Vekoma,

švajčiarsky Bollinger & Mabillard a lichten -

štajnský Intamin A.G. – majú plné ruky prá ce,

aby dokázali vyhovieť objednávkam hor -

ských dráh pre novovznikajúce obrovské

zábavné parky nevídaných rozmerov v Čí -

ne, Japonsku a Južnej Kórei. Intamin naj -

novšie pripravuje pre Spojené arabské

emiráty inverznú drá hu s hydraulickým

katapultom, kde vozíky budú dosahovať

rýchlosť až 240 km/h. 

Honba na senzáciu vedie k projektom vo zí -

kov, ktoré budú počas jazdy manévrovať s ces-

tujúcimi na robotických ramenách v akých  si

otočných búdkach „RoboSim“, alebo k pro-

jektom horských dráh, ktorých vozidlá pri -

stávajú v bazéne a vytvárajú obrovskú vlnu.

O život sa nikto báť nemusí – podľa šta tis tík

je pravdepodobnosť smrteľného zranenia

na horských dráhach a atrakciách 1:1,5

miliardy. 

Jubilee Odyssey: Preťaženie až 4,8 G čaká pasažierov na inverznej, 891 metrov dlhej a 54 metrov vysokej
britskej horskej dráhe v grófstve Lincolnshire. 

Drayton Manor: Šesťkrát sa hlavou dolu prevrátia jazdci
na osemstometrovej inverznej dráhe G-Force v americ-
 kom zábavnom parku v revolučných vozíkoch X-Car od
firmy Maurer Söhne, kde sú pripútaní len bedrovou
opierkou. 
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A
rchívy, knižnice, dátové centrá a ad-

ministratívne budovy už dlhšie

vy užívajú riešenie založené na

kom binácii inteligentnej po žiar nej

signalizácie a stabilného hasiaceho za ria de-

 nia. Systém jednoducho rozpozná a lo ka li -

zu je požiar v jeho začiatku a sám bez

zby  točného odkladu adekvátne zasiahne.

Oheň sa tak nerozšíri a nedôjde ku zbytoč -

ným škodám. Faktor času je tu rozhodujú ci,

nie však jediný. Dôležité je aj to, ako za bra -

ňujeme horeniu. Podľa skúseností poisťovní

totiž vo viacposchodových budovách býva

škoda spôsobená hasením neraz vyššia ako

škoda zo samotného požiaru. Dôvodom je

voda, ktorá často spôsobí zaplavenie objektu

a nenávratne zničí dokumenty, elektroniku

alebo iné cenné predmety.

Keď hasí sucho
Existuje však technológia, ktorej sa hovorí su -

ché hasenie. Princíp je jednoduchý. Každý

oheň potrebuje dostatok horľaviny, tepla 

a kyslíka. Ak do chráneného priestoru vypus -

tíme napríklad dusík a znížime tak koncen-

tráciu kyslíka vo vzduchu zo štandardných

dvadsaťjeden percent pod trinásť, oheň rých-

lo zhasne. Škoda spôsobená zásahom je nu -

lová. Miestnosť stačí jednoducho vyvetrať.

Hasiči bez vody
Požiare stále nie sú niečím výnimočným. Profesionálni hasiči
likvidovali vlani na Slovensku vyše jedenásťtisíc prípadov 
a oheň narobil škody takmer za 39 miliónov eur. Našťastie,
existujú technológie schopné podobným následkom 
predchádzať.

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: SHUTTERSTOCK, SIEMENS

Rozbesnené živly: Voda môže byť rovnako ničivá ako oheň. Pri hasení zaplaví miestnosti a nenávratne zničí elektro-
 niku, vzácne dokumenty a ďalšie cenné predmety. Existuje však technológia, ktorá sa pri hasení zaobíde bez vody.



Dusík pritom nie je jediná možnosť. Dnešné

hasiace systémy pracujú s vodou, prírodný mi

plynmi, chemicky vytvorenými plynmi alebo

s kombináciou vody a plynu. Z prírodných ply-

  nov sa najčastejšie používa oxid uhličitý alebo

dusík. Pod chemicky vytvorenými plynmi

ro zumieme komerčné hasiace prostriedky

vy ví jané pre maximálnu účinnosť, neutrál -

ne che mické vlastnosti a neškodnosť pre

človeka i životné prostredie. Žiaden z týchto

variantov pritom nie je univerzálne najlepší.

Každá inštalácia má svoje špecifiká. Príkla dom

sú dve zaujímavé inštalácie z Kodane. 

Dusík chráni Saxo Bank
Dánska Saxo Bank obchoduje s akciami, dlho   -

pismi, finančnými derivátmi a menami. Ob  cho-

dy uzatvára online a v prostredí in  ter  ne tu sa

sta la priekopníkom nových obchodných a in  -

ves tičných modelov. Je zrejmé, že jej čin  nosť

závisí v prvom rade od spoľahlivej a ne   pre trži-

tej prevádzky počítačovej techniky. Z to   ho vy-

 chádzal aj návrh nového ústredia banky. 

Nezvyčajná budova, otvorená v auguste 2008,

stojí na brehu prielivu Øresund. Fasáda zo sta -

vená z diagonálne usporiadaných bielych hli -

níkových dosiek a modrozelených sklených

panelov ladí s morom a opakovanie tvaru X

odkazuje na názov banky. Veľkopriestorové

kancelárie sú usporiadané na šiestich pos cho-

diach okolo otvoreného átria s veľkoryso na -

vrhnutým točitým schodiskom. Srdcom banky

je najvyššie poschodie. Nazýva sa trading floor,

je prešpikované výpočtovou technikou a pra -

cu jú tu kľúčoví špecialisti. 

Pri návrhu budovy venovali architekti veľkú

pozornosť aj protipožiarnej ochrane. Systém

signalizácie požiaru pokrýva všetky po scho -

dia. Dovedna 920 inteligentných hlásičov dy -

mu a 66 tlačidlových hlásičov je prepojených

s ústredňou Siemens. Dve miestnosti, v kto -

rých je jadro počítačového systému, navyše

chráni hasiaci systém Sinorix N2. Oheň sa 

v prípade požiaru hasí uvoľnením plynného

dusíka zo šestnástich tlakových fliaš. Po zá sa -

hu stačí priestor vyvetrať. „Akékoľvek preru -

šenie prevádzky našich služieb, a to len na

niekoľko minút, by nás stálo mnoho pe ňazí,“

vysvetľuje Attila Kiss, vedúci oddelenia za bez -

pečenia a prevádzkového rizika Saxo Bank.

„Sinorix N2 je preto ideálny spôsob ochrany

nášho podnikania, našich pracovníkov aj nami

spravovaných cenností.“ 

Hmla v kráľovskom archíve
Moderné hasiace systémy ponúkajú značnú

voľnosť pri projektovaní jednotlivých inšta lá-

 cií. To je veľmi dôležité pri zástavbe do star ších

budov. Dánsky kráľovský archív sídli v takmer

štyristoročnej historickej budove, ktorá 

ke dy si bývala súčasťou kráľovského paláca.

Inšti túcia zhromažďuje mapy, matriky 

na  rodených, záznamy z sčítania obyva te -

ľov, ob chodné záznamy a ďalšie jedinečné

do ku menty dánskeho štátu. Aj preto si tu

uvedomovali hrozbu, akú znamená požiar.

„Požiar je to najhoršie, čo môže archív po -

stihnúť,“ hovorí bezpečnostný technik Jan

Pedersen. „Nejde len o oheň a skazu, ktorú

spôsobí medzi uloženými dokumentmi. Rov-

nako dobre môže uškodiť aj voda použitá

pri hasení.“ Kráľovský archív hľadal systém,

ktorý spoľahlivo ochráni uložené dokumen-

ty, nepoškodí historickú hodnotu budovy 

a vystačí s limitovaným priestorom. Po dô -

kladných skúškach vybrali systém Sinorix

H2O Gas, ktorý kombináciou dusíka a vody

dosahuje dvojitý účinok hasenia. Dusík zni-

žuje koncentráciu kyslíka v priestore po žia ru

a vodná hmla ochladzuje horľavé materiály

pod teplotu, pri ktorej by mohol opäť vzpla -

núť. Plyn súčasne zabezpečuje rov no mer né

rozptýlenie vodnej hmly, ktorá pokrýva po -

vrchy veľmi tenkou vrstvou vody. Tá pred-

mety rýchlo ochladí, ale počas niekoľkých

minúť sa opäť vyparí. Neuškodí tak ani citli-

vým dokumentom a elektronike. 

Kráľovský archív v Kodani: Mapy, matriky, záznamy zo sčítania obyvateľov, obchodné zmluvy a ďalšie jedinečné
dokumenty chráni Sinorix H2O Gas.

Dánska Saxo Bank: Moderná budova banky je prešpi-
kovaná počítačmi. Protipožiarna ochrana je prioritou
číslo jeden.



N
ovomestský Sporten v čase kon-

junktúry expedoval ročne 350-ti  síc

párov lyží. Aj dnes má tento vy -

soko moderný výrobný závod 

v ponuke viac ako sto rôznych modelov a oko -

lo 85 percent svojej produkcie vyváža na naj -

náročnejšie trhy po celom svete. 

V oblasti Nového Mesta na Morave začal pr -

vé lyže vyrábať v roku 1896 vo svojej dielni

sto lár Adolf Slonek. Špice naparoval v ku chy-

ni nad hrncom a potom ich ohýbal na kolese

od voza. Veľký rozmach zaznamenala techno-

 lógia i výroba lyží za prvej Čes ko slo ven skej

republiky. Prvé lepené lyže sa objavili v se zó -

 ne 1935–1936.

Po druhej svetovej vojne prišlo k znárodneniu,

ktorého výsledkom bolo zlúčenie všet kých

malých prevádzok do jediného ná  rod ného

podniku Sport. Preslávil sa značkou Artis.

Po prevrate vznikla z národného podniku

akciová spoločnosť Sporten. 
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Za oknami sa ukazuje jeseň a my pomaly zabúdame na
slnenie a kúpanie. No v spoločnosti Sporten v Novom Meste

na Morave je už zimná sezóna v plnom prúde. Všetko pripra-
vujú na začiatok zimného obdobia, keď vypukne nákupná

horúčka.

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS 

Kráľovné zimy



Jadrá lyží: Základom väčšiny lyží sú stále drevené jadrá, PUR alebo kombinované.
V Sportene sa vyrábajú z dreva dovezeného zo Slovenska. Najskôr sa prirodzene
predsuší a potom regulovane dosušuje počas procesu, ktorý presne riadi počítač. 

Výroba jadier: Východiskovým materiálom na výrobu jadier sú lepené balíky z niekoľ-
 kých vrstiev dreva (štandardne ôsmich) zasadených priečne i pozdĺžne. Skladba
„balíka“ je pre každý typ lyží iná: na bežky sa používa ľahké topoľové drevo, pri zjaz-
dovkách sa kombinuje topoľ s bukom. Veľmi častá je aj kombinácia dreva s akrylátom
pre ešte väčšie odľahčenie i stabilitu jadra. Podstatné je však rovnocenné spojenie
jednotlivých vrstiev, ktoré zaručí požadovanú pevnosť a tvrdosť jadra. 

Injektovaná výroba: Drevené jadro však nemajú všetky lyže. Úplne inou technológiou
je takzvaná penová výroba injektovaných lyží. Všetky vopred pripravené komponenty
(skĺznice, hrany, predlisovaný vrchný dielec) sa narovnajú do kazety a dovnútra sa
vstrekne dvojzložková polyuretánová pena. Kazeta sa uzatvorí a pena sa nechá vy tvrd-
núť. 

Vyrezanie tvaru: Ak má byť injektovaná lyža kvalitná, jej výroba vôbec nie je jedno-
duchá. Napríklad 3D profil, ktorý je veľmi cenený, sa pri injektovanej lyži realizuje
veľmi ťažko. Rovnako dosiahnutie požadovanej tvrdosti pomocou rôznych nosných
prvkov si vyžaduje vysoko presnú prácu pri zosadzovaní kaziet. Keď sa to všetko
podarí, stačí len orezať prebytočný materiál a väčšina práce je už hotová. 
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Obaľovanie jadra: Vyrobené je drevené jadro, ale to ešte nie je lyža. Tá vznikne až
potom, keď sa jadro „obalí“ všetkými potrebnými vrstvami. Zospodu bude skĺznica,
hore vrchná vrstva, jedny z najdôležitejších sú hrany. Všetko sa musí presne po-
skladať.

Zalisovanie: Jednotlivé vrstvy, ktoré obklopujú drevené jadro, sú vzájomne spojené
lepidlom, ktoré sa znova musí zalisovať, a to pri celkom vysokej teplote 95 oC, a potom
opäť ochladiť. Ide o energeticky vysoko náročný proces. Sporten preto plánuje
am biciózny projekt – využitie odpadového tepla zo spaľovne nebezpečných od-
padov.

Brúsenie nahrubo: Prebytočný materiál sa na zjazdových lyžiach orezáva ručne, na bežkách sa tvaruje na
obrábacích strojoch podľa kriviek z počítača. Ďalej nasleduje brúsenie hrán a skĺznic – najskôr nahrubo.
Presné brúsenie do liniek je až jedným zo záverečných krokov celej výroby. 

Späť k drevu: Na zlepovanie jednotlivých vrstiev drevených jadier sa používajú dis-
 perzné lepidlá. Lepidlo nanesie na pripravené dosky stroj. Hotové „balíky“ odchádzajú
do lisu na lepenie, kde lepidlo zasychá zhruba tridsať minút.

Tvarovanie profilu: Zlepené balíky sa narežú na pláty, z ktorých sa bude ďalej vyrezávať
požadovaný profil jadra. Najskôr frézou nahrubo, potom sa dorobí presne podľa za da-
 ných parametrov. Nesmie sa zabudnúť ani na odľahčovacie drážky, ktoré odstraňujú
vnútorné pnutie a slúžia aj na zníženie váhy lyží. Celý proces opäť riadi počítač. 



Spoločnosť Sporten používa zariadenia od nemeckých a rakúskych

výrobcov, ktoré sú prevažne vybavené motormi a riadiacimi jednot -

kami Siemens. Motory Siemens poháňajú napríklad strhávačky

ochranných fólií, prerezávacie pílky a preťahovacie frézy. Riadiace

jednotky (napríklad Simatic OP 170B a modulárna jednotka Sitop)

sú nasadené na linkách na brúsenie, na dvojramennej brúske, uhlo-

vacej brúske, baličke či brúske na snoubordy.
Expedícia: Úplne posledným krokom pred expedíciou lyží z výrobného závodu je
ich spárovanie, zabalenie a očíslovanie. Z tohto posledného úseku odchádzajú lyže
do skladov a obchodov, aby sa včas dostali ku svojim zákazníkom. Športu zdar!

Uhlovanie: Záverečnou fázou výroby lyže je presné brúsenie hrán a ich uhlovanie,
čo je doslova a do písmena veda. Potom už nasleduje len navoskovanie, naolejovanie,
strhne sa fólia a lyža je hotová. 

Všetko je doma: V Sportene si všetko robia sami. Okrem iného si vyrábajú aj formy na všetky ostatné dielce, ktoré sú nevyhnutné pri výrobe lyží. Vo výrobnej hale teda možno
vidieť aj obrábacie stroje, ktoré vodným lúčom spracúvajú napríklad zámky na špičky lyží (vľavo), v dizajnérskom štúdiu grafické zasa návrhy dekorácií.

Dekorácia: Sieťotlač sa oplatí pri väčších sériách, pretože výroba sietí je nákladná.
Pri technológii sublimačného prenosu grafického motívu z papiera na fóliu, ktorou
sa potom lyža potiahne, veľkosť série nezohráva dôležitú úlohu, špeciálne fólie sú
však drahšie. Preto sa obmedzujú na typicky zjazdové lyže a ostatné drahšie modely.
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R
enesančný človek po prvý raz po cí -

til, že je „pánom tvorstva a prírody“.

Stavby katedrál sa podobali dneš -

ným strediskám kozmického vý sku -

mu, kde sa stretávali architekti, inžinieri,

te sári, kováči, mechanici z celej Európy. Mno -

hé z úžasných strojov nám vo svojich náčrtoch

zanechal spolutvorca tohto kvasu, renesanč -

ný génius Leonardo da Vinci. Projektoval

vzdúvadlá a otočné mosty, nové zbrane, pod-

vodné plavidlá či obrnený mechanický „sa mo-

hyb“, podobný dnešným tankom. Pri stavbe

lietajúcich strojov vyskúšal rôzne kon štruk cie

krídel, až sa priblížil koncepcii plachtenia. 

Napriek pokroku renesančné technológie ne -

priniesli revolučný posun. Využívali ener giu

prírody a dômyselné nástroje len zosilňovali

ľudskú silu alebo spútavali prírodné zdroje.

Búrlivý myšlienkový pohyb nám však za ne -

chal utópie, sny o ideálnej spoločnosti bu dúc-

 nosti, ktoré nás sprevádzajú už niekoľko

sto ročí.

Rozum a kapitán Nemo
Nové impulzy prinieslo osvietenstvo, nový

„vek rozumu“. Na základoch racionality a in-

 dividuality sa zrodila priemyselná revolúcia.

Čas nových nádejí, keď zavládla viera, že prie-

kopnícke vynálezy a objavy akosi pri ro dze ne

povedú k sociálnemu a morálnemu roz vo ju.

Zdalo sa, že pokrok je nezadržateľný: par ný

stroj, železnica, petrolejová lampa, rönt ge -

nové lúče, dynamit, umelé farbivá, telefón,

rádiové signály, elektrický a spaľovací pohon,

elektrifikácia. 

Menili sa potreby ľudí, dopyt, kultúrne pro  s-

tredie. Vizionár Jules Verne, zakladateľ žán-

ru sci-fi, posielal svojich hrdinov čoraz ďa lej

a ďalej – do polárnych krajín, na dno mora,

do stredu Zeme, na Mesiac. Kapitán Nemo,

inžinier Robur i zloduch Artigas inšpirovali

k ďalším myšlienkam a čitateľov, najmä mla -

dých, ktorí mali byť nositeľmi zmien, učili

odvahe, usilovnosti a šikovnosti. 

Ale technologický optimizmus 19. storočia

pochovala svetová vojna, po ktorej nasledo-

vala ďalšia.

Svetlé zajtrajšky ľudstva
Výsledkom bol rozdelený svet. V jednej časti

vládla liberálna demokracia, druhú ovládala

komunistická utópia, ktorá vyrástla v pod-

hubí priemyselnej revolúcie. Obe polovice

súperili, kto lepšie zmodernizuje svet. Súťaž

nebývalo podnietila rozvoj vedy i techniky

Existuje 
budúcnosť?
Aká bude naša budúcnosť? Ťažko povedať, pretože všetko, čo sa
týka predstáv o budúcnosti, je dnes nejasné a hmlisté. Ale nebolo
to tak vždy. Boli obdobia, keď sa ľudia zaujímali o budúce veky 
a úvahy o budúcnosti mali veľkú váhu. 

Svetlé zajtrajšky: Lietadlá na jadrový pohon s červenou hviezdou nad Prahou. Symboly komunistického pokroku,
ako ich v roku 1954 zobrazil na titulnej stránke časopis VTM. Celý svet vtedy ovládol bezhraničný technologický
optimizmus. 

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA 
FOTO: VTM, SVĚT V OBRAZECH,

NASA, USAF A ARCHÍV 
AUTORA 



a ľudia opäť uverili, že niekedy a niekde azda

bude možné predstavu o ideálnej spo loč nos -

ti naplniť. 

Sovietsky režim sám seba označil za „naj -

pokrokovejší“. Grandiózne Stalinove plány

mali zmeniť korytá sibírskych veľtokov a púš-

te premeniť na „kvitnúcu záhradku“. Jad ro vé

výbuchy na Obe a Jeniseji pri úprave hôr mali

byť „pozdravnými salvami svetlým zajtraj š -

kom ľudského rodu“. 

Sovieti šokovali svet prvou jadrovou elektrár-

ňou (1954), sputnikom (1957), kozmonautom

(1961). Viera v podmienenosť budúcnosti

vedeckým a technickým rozvojom zapus tila

hlboké korene. Vedci predkladali prognózy

s magickou hranicou – rokom 2000. Vízie dá-

 va li pocit zázračna z možností techniky, tak

ako ho v reálnom obraze ponúklo sledovanie

pr vých krokov ľudí na Mesiaci. Neboli to len

výplo dy propagandistov, ktorí spriadali ko-

munis tic ké fantázie. Búrlivé technologic ké

zmeny pred povedali futurológovia po celom

svete. 

Rok 2000
V magickom roku 2000 sme mali naplno vy -

užívať atómovú energiu na pohon lietadiel,

vzducholodí, superrýchlych vlakov i automo-

bilov. Na Mesiaci malo existovať niekoľko

trvalo obývaných vedeckých základní, začali

by sa tam stavať mestá s umelou gravitáciou

a rastlinami, ktoré by produkovali kyslík. Ma li

sme už dávno konštruovať a testovať vesmír-

ne plavidlá pre lety k iným planétam, na Mar-

se sme mali pristáť okolo roku 2010. 

Medicína na prelome storočí už zničila ra ko-

vinu, na chrípku by mali pamätať len starí

rodičia. Človek by sa dožíval aj stopäťdesiat

rokov, pričom geneticky vyšľachtené bunky

by dovolili, aby sme sa aj v sedemdesiatke

cítili a vyzerali ako štyridsaťroční. Aj riešenie

demografickej explózie vyzeralo jednoducho

– manželské páry by obmedzili počet detí na

dve, pričom by si mohli vybrať pohlavie, far -

bu vlasov a očí pre dieťa. 

Väčšinu fyzicky náročnej práce by zvládali

roboty, bez ktorých by sa nezaobišla ani do -

mácnosť obyčajnej rodiny. Mali sme pred-

povedať a likvidovať prírodné katastrofy,

ria diť počasie, regulovať vietor a teplotu,

premiestňovať oblaky a podľa potreby roz -

deľovať dážď a jasné počasie. 

Ropná kríza v sedemdesiatych rokoch bola

prvým varovaním, že s podmanením prírody

a trvalým blahobytom to nebude také jed no -

duché. 

Ľudia i štáty 
potrebujú 
vízie
Hovoríme s Ivanom Klincom 
z Ekonomického ústavu SAV 
a predsedom Futurologickej
spoločnosti na Slovensku. 

Nie je futurológia tak trochu veš te -

ním z gule?

Určite nie. Futurológia je veda, aj keď veľmi

mladá. Jej koncept vytvoril v roku 1942 Ossip

Flechtheim, emigrant z Nikolajeva v Rusku

(dnes Ukrajina), ktorý striedavo žije v Nemec -

ku a USA. Ponúka transdiscipli nárny pries tor,

kde sa syntetizujú poznatky z rôznych vied,

a umožňuje rôzne pohľady do budúcnosti.

Potrebuje svet vízie? Nemecký kan ce -

lár Helmut Schmidt údajne svojho času

po ve dal, že „kto má vízie, nech ide k le -

károvi“.

Ten bonmot možno aj otočiť. Keby vtedy po -

litici neposielali vizionárov k lekárom a ne-

mysleli len v rozsahu volebných období, svet

mohol byť dnes v podstatne lepšej kondícii.

Svet roku 2000: Na prelome 19. a 20. storočia vzniklo množstvo futuristických „vizualizácií“, ako bude vyzerať
život o sto rokov. Takmer na každej sú však ľudia oblečení v dobových odevoch. S vývojom módy sa akosi nerátalo.



D
nes máme prostriedky, o akých

pred desiatkami rokov nemalo

ľudstvo ani potuchy. Hoci mô že -

me svet meniť a zlepšovať, do sta  li

sme ho do hlbokej krízy. Prečo? 

Americkí futurológovia Jay Forrses ter i De nis

Meadows už pred štyr mi desaťročiami upo-

zorňovali, že industriálny model narazí na

li mi ty. Teraz nevieme, čo robiť s nadbytoč -

nými výrobnými kapacitami a napríklad

automobily, kedysi vzácny tovar, sa dnes

rozdávajú takmer za bagateľ. 

Má pravdu Kondratiev?
Dnešný stav nie je výnimočný. Čosi po dob né

sa opakovalo za priemyselnej revolúcie i pred

druhou svetovou vojnou. Všimol si to ruský

ekonóm Nikolaj Kondratiev a zistil, že kaž dých

päťdesiat rokov dosahuje vrchol jed na dlhá

technologická vlna. Na začiatku sú prelomo  vé

technické objavy a vynálezy a tieto „zhlu ky

inovácií“ posúvajú vpred hospodárstvo. Do

svetových ekonomických vzťahov sa začle -

ňujú nové krajiny a súperia o trhy. Často aj

za cenu vojen a revolúcií. 

Kondratievove inovačné cykly rozvinul ra kús -

ky a neskôr americký ekonóm českého pô vo -

du Joseph Schumpeter. Aj vďaka tomu dnes

ľudstvo po prvý raz vie, že samovoľný vývoj

môže opäť vyústiť do svetových konfliktov 

a možno aj zániku civilizácie. 

Po prvýkrát v histórii máme tiež možnosť

voľby. Môžeme v mene ideológie alebo viery

žiť v permanentnom konflikte tak, ako to

predpovedal americký politológ Samuel

Hun tington v knihe Stret civilizácií, alebo

ešte ostrejšie George Friedman, ktorý v ro ku

2050 veští vojnu medzi USA a Japonskom.

Katastrofické scenáre sú varovania, ako by

mohol vyzerať svet, ak sa nič nezmení. Po dob-

ne ako Herman Kahn upozorňoval, že po

jad rovej vojne zostane v USA len desa tina

oby vateľov a tých dvadsať miliónov ľudí

bude žiť v prostredí, ktoré ich civilizačne

vrá ti o niekoľko stupňov späť. 

Posolstvo futurológov
Sme akoby v kozmickej lodi. Rovnako ako jej

posádka máme obmedzený priestor i zdro je

a ak si poškodíme životné prostredie, nedo-

 kážeme ho obnoviť. A rovnako ako kozmo-

nauti splníme svoje poslanie a prežijeme

len spoluprácou. To je posolstvo, ktoré nám

ponúka dnešná futurológia. 

Dnes sa vezieme na vlne ropného prie mys -

lu, oceliarstva, automobiliek, spotrebnej

elektroniky, odvetví, ktoré vznikli na pre lo -

me 19. a 20. storočia. Vyvrcholili v prospe -

rite päťdesiatych a šesťdesiatych rokov a ich

po tenciál sa už dávnejšie napriek silnej pod-

 po re informatizácie vyčerpal. Dnes, keď sa

stabi lizovala situácia po páde železnej opo ny,

sa začína zdvíhať nová inovačná vlna. 

Poučení históriou a vybavení vedomos ťa mi

by sme mali byť schopní nasmerovať ju na

cestu udržateľného rozvoja.

Žijeme 
v kozmickej 
lodi

V súčasnej kríze záujem o vízie rastie, ľudia

potrebujú vedieť, čo možno očakávať. Vzhľa-

dom na celosvetovú nestabilitu už ne mož no

vytvárať jednoscenárové prognózy, vznikajú

alternatívy. Vízia je pozitívny žiaduci scenár,

ktorý možno realizovať. Nie je to utópia a nie

je to ani scenár, ktorý by predkladal len koz -

metické úpravy systému. 

U nás sa často vízie chápu ako pred-

stavy o budovaní komunizmu.

Práve komunizmus nevytvoril žiadnu víziu,

ktorá by potiahla ekonomiku. V USA vznikli

projekty Apollo alebo informačných super-

diaľnic. Zvýšili konkurencieschopnosť a vy -

tvorili milióny pracovných miest. Dnes patrí

me dzi najúspešnejšie vízia Wawasan 2020 

v Ma lajzii, ktorá krajinu posunula medzi líd -

rov v technologickom a ekonomickom rozvoji.

Ďalšími víziami sú málo známe zlaté projek -

ty v Číne zamerané na prechod k informatic-

kej spoločnosti.

A v Európe? Ako sa tu pracuje s vízia mi?

U nás obdivovaný fínsky model využíva aj

poznatky futurológie. Fíni majú okolo de-

väť sto futurológov, absolventov Univerzity

v Tur ku, v parlamente funguje výbor pre bu -

dúc nosť. Sú schopní zostaviť tímy od bor ní kov,

aby riešili alternatívne scenáre potrebné pre

politické rozhodnutia. 

Aj na Slovensku pred časom vznikla na

objednávku vlády vízia, ale veľa sa o nej

nehovorí.

Vízia je potrebná, ale nemôže ísť o nejakú

štátnu víziu ako z obdobia industrializmu.

Musí mať moderný dizajn. Mala by ponúkať

rôzne varianty vývoja, pre štátnu úroveň, re-

gionálnu či podniky a organizácie. Celú spo-

ločnosť by mala preorientovať smerom do

budúcnosti. Žiaľ, je stále jasnejšie, že sme

zaspali vlak a ten odi šiel. Svet niekam sme -

ruje a nás vlečie ako nejaký prívesok. 

Ako sa to prejavuje?

Primárne sa na Slovensku investovalo do

priemyslu a mnohé tie zdroje sa akoby uto -

pili. Vízie degradujeme na heslá – udr ža teľ ný

rozvoj či vedomostná spoločnosť. Mali sme

podpredsedu vlády pre znalostnú spo loč nosť,

ale ani lupou nenájdete jeho aktivity, ktoré

by s tým súviseli. Ide o tunelovanie pojmov,

až nakoniec nikto nevie, čo vlastne zname-

najú. 

32 33 VISIONS jeseň 2010

I N O V Á C I E B U D Ú C N O S Ť



Smart svet roku 2030
„Na špičke inovačnej vlny sa povezú takz-

va   né transhumánne technológie,“ hovorí

Ivan Kli nec z Ekonomického ústavu SAV,

pred se da Futurologickej spoločnosti na

Slovensku.

„Zastrešujú napríklad nanotechnológie,

bio techno ló gie, klonovacie technológie a ge -

ne ti ku. Tieto vedné oblasti budú časom vý -

nos  nej  šie ako finančný kapitál. Kto to dnes

podcení, bude mať štatút rozvojovej kra ji ny,

pretože bude mimo technologického diania,“

dopĺňa I. Klinec.

Už do roku 2030 by malo dôjsť k podstatné   -

mu zlepšeniu ľudskej inteligencie, ktorá

sply  nie so strojovou. Vznikne kontinuálna

vir   tuálna realita, do ktorej sa cez nový komu-

 nikačný protokol a špeciálny odev s oku  liar -

mi postup ne pripoja miliardy ľudí. Dneš  ný

World Wide Web sa bude v porovnaní s no vým

kyberpries torom zdať len ako primitív ne spo-

jenie ob rázkov a textu. Ocitneme sa vo sve te,

kto rý dokáže zlikvidovať ľudskú hlúposť rov  -

nako ako TBC alebo AIDS.

Svet spojený kybernetickou kolektívnou in-

teligenciou sa začne prepájať aj v iných sek-

toroch. Bezdrôtový prenos elektriny dovolí

spoločne vybudovať energetickú sieť sa te li tov.

Celosvetová orbitálna sieť pomôže posilniť

mier, tak ako to v 20. storočí predpovedal

futurológ Buckminster Fuller. Aj nanotech-

no lógie zabránia mnohým konfliktom – no vé

vrtáky, potrubia a filtre dovolia získať vodu

z väčších hĺbok a odstrániť jej kritický ne-

do statok. Na Zemi bude osem miliárd ľudí

a dopyt po živočíšnych bielkovinách vyrieši

zvrat vo výskume kmeňových buniek: biel -

kovinové tkanivo sa totiž bude pestovať bez

potreby chovu dobytka. 

Dozreli sme na voľbu?
V technologických víziách po roku 2030 mož -

no pokračovať ďalej. Nejde však len o nové

falošné nádeje, ktorých sa za posledné sto -

ročia v súvislosti s rozvojom vedy objavilo

nespočetne? Nebu dú tieto riadky znieť čita -

teľovi v roku 2050 rovnako naivne, ako nám

tie z polovice mi nu lého storočia? Problém

nie je v techno ló giách. Žiaľ, ani predchá dza-

 júce očividné vedecké úspechy nám ne po skyt -

li duchovné inšpirácie, ľudský rod sa nijako

neposunul v uvažovaní o ňom samom.

Nevznikli nové myš lien ky, ktoré by nám dá-

vali nový cieľ a sme ro va nie. A na zmenu

myslenia nemá recept ani futu rológia. 

� Čítajte viac na strane 41

Futurológovia poznajú globálne riziká
Okolo tisícky futurológov, spolu s čes ký mi a slovenskými expertmi, diskutuje už dve desať -
ročia v rámci projektu Milénium Ame  rickej rady pre Univerzitu OSN o globálnych výzvach.
O problémových oblastiach, kto ré ak nezvládneme, premenia sa na krízu a na  opak, ak si
s nimi poradíme, stanú sa roz  vojovou príležitosťou. Vyselektovali päticu najvážnejších.
V prvom rade udržateľný roz voj pre všetkých obyvateľov planéty, nielen tých, čo žijú v tech-
nologicky vy spe  lých krajinách. Odstránenie chudoby väč  šiny sveta nevyhnutne prinesie
rozpor medzi hospodárskym rastom a životným prostredím i prírodnými zdrojmi. Ďalšou
prioritou je voda, pretože okolo roku 2025 môžu dve tretiny ľudstva žiť v regiónoch pozna-
čených stresom z jej nedostatku, kto  rý povedie k migrácii, chorobám a voj nám. S tým sú vi sí
aj rovnováha rastu populácie a zdrojov. Do roku 2050 sa očakáva zvý še nie počtu obyvateľov
Zeme zo 6,2 na deväť miliárd. Celých 98 percent tohto rastu bu de v najchudobnejších
krajinách, kde mož no len s ťažkosťami uspokojiť životné po treby. Globálnou hrozbou sa
stáva aj or ganizovaný zločin. Už dnes má väčší obrat ako svetový naftový a plynárenský
prie my sel dohromady a jeho spojenie s ko rupciou a terorizmom môže paralyzovať celé
štáty. A súčasná kríza ukázala, aké dô ležité je spojenie etiky s ekonomickým systémom.

2001: Vesmírna odysea: Film Stanleyho Kubricka sa podobá dnešným víziám – kladie otázky, ale dáva málo odpovedí,
opisuje, no nevysvetľuje, desí, ale aj udivuje a núti rozmýšľať. Pripravte sa na dlhú a náročnú cestu.

Voda: Stres z nedostatku vody môže už v roku 2030
poznačiť dve tretiny ľudstva. Povedie k migráciám,
chorobám a vojnám.

Vojna: Vojnových konfliktov vraj bude viacero. Dobrou
správou je, že vďaka inteligentným zbraniam sa civi-
listov priveľmi nedotknú.



K
to si dnes spomenie, že prapredka -

mi moderných jadrových super-

ponoriek boli drevené plavidlá

po háňané parným strojom? Asi

prvú skutočne modernú ponorku vytvoril na

prelome päťdesiatych a šesťdesiatych rokov

19. storočia španielsky vynálezca Narcís Mon  -

turiol. Jeho ponorku El Ictineo II, po sta ve nú

z dreva olivovníka, poháňal jedno valcový

parný stroj so zásobníkom pary, tak že mohla

fungovať aj pod hladinou.

Rekordy na kolesách
Para poháňa aj automobily čisto moderné,

dokonca rekordné. Najrýchlejším parným

vozidlom sveta je British Steam, ktorý vlani

dosiahol nový pozemný rýchlostný rekord vo

svojej kategórii. „Najrýchlejšia rýchlovar ná

kanvica“ má tri kilometre rúrok a 12 kot lov,

ktoré za minútu vyrobia 50 litrov pary s tep-

lotou 400 oC, vháňanej dvojnásobnou rých -

los ťou zvuku do dvojstupňovej turbíny 

s vý ko nom 380 koní. Vlani v septembri do -

siahla 243 km/h a pokorila vyše sto rokov sta-

rý svetový rekord v rýchlosti dosiahnu tej

parným vozidlom, ktorý v roku 1906 určil

Američan Fred Marriott výkonom 204 km/h.

Ale absolútne najrýchlejšie vozidlo pohá ňa-

 jú prúdové motory. Britský tím pod vedením

Richarda Nobleho v roku 1997 pre konal 

s au  tom Thrust SSC rýchlosť zvuku a vy -

tvo ril dodnes platný rekord 1 223,7 km/h.

Noble ho tím teraz pracuje na stroji Blood-

hound SSC. V budúcom roku si s ním trúfa -

jú na rýchlosť 1 610 km/h, čo je tisíc míľ za

hodinu. O roz beh sa postará motor stí hač -

ky Eurofighter a potom nastúpi ra ketový

motor.

Nevídané schopnosti
Chodenie po vode, jeden zo zázrakov, kto rý -

mi Ježiš udivoval svojich verných, zrejme

inšpirovalo vytvorenie pomôcky, ktorá má

túto možnosť dopriať aj obyčajným smrteľ ní -

kom. Vynález Yoava Rosena z Massachusetts

a jeho firmy WaveWalk tvorí dvojica pla vákov,

ktoré držia „vlnochodca" nad vo dou a umož-

ňujú mu chôdzu po hladine.

Ďalší vynález, ktorý človeku prepožičiava ne -

vídané schopnosti, nesie názov PowerSkip.

Produkt nemeckej firmy rovnakého mena

predstavuje v podstate čosi ako slávne roz -

právkové sedemmíľové čižmy. Špeciálna kon-

 štrukcia umožňuje robiť efektné dlhé skoky

i mnohometrové kroky a s vynaložením mi ni -

málnej námahy tak prekonávať aj veľké vzdia-

lenosti.

Najďalej sa však dostal Švajčiar Yves Rossy

na prúdovom krídle vlastnej konštrukcie.

Závesné krídlo z uhlíkových vlákien má po

V Y N Á L E Z YI N O V Á C I E
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Nápady, ktoré (zatiaľ) 
nezmenili svet
História techniky je plná kuriozít a podivuhodných vecí. Svoje
schopnosti dokazovali na suchu, vo vode (či pod jej hladinou),
ako aj vo vzduchu.

Ponorka na kolesách: S elektrickým kabrioletom Rinspeed sQuba môžete plávať desať metrov pod hladinou. 

AUTORI: JOSEF VALIŠKA, ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS, RINSPEED, TERRAFUGIA, BLOODHOUNDSSC



rozložení dvojmetrové rozpätie a poháňajú ho

štyri prúdové minimotory. Y. Rossy, pre zýva -

ný Jetman, prekonal v septembri 2008 kanál

La Manche. Oba brehy preletel za desať mi nút

rýchlosťou 300 km/h.

Autá a autobusy vo vode...
Obojživelné vozidlá nie sú prinajmenšom pre

armádu novinka. Švajčiarska firma Rinspeed

predstavila v ro ku 2004 na autosalóne v Že -

neve obojživelný automobil Splash. S eko-

lo gickým turbomotorom na zemný plyn

do siah ne na súši až 200 km/h. Na vodnej hla-

dine môže vodič aktivovať systém nadná ša -

cích krídiel integrovaný do kompozitovej

ka rosérie a vozidlo potom cestuje ako krídlový

čln zhruba 60 cm nad vodou. S krídelkami

dosahuje rýchlosť 50 km/h (28 uzlov), čo je

dosť aj na vodné lyžovanie. Vlani Rinspeed

predstavil elektricky poháňaný dvojmiestny

otvorený automobil sQuba, ktorý môže jaz diť

po ceste, vode a dokonca aj pod hladinou,

kde sa do káže ponoriť až do desať metrovej

hĺbky. 

… a vo vzduchu
Pokusov o zostrojenie cestných vozidiel, kto-

 ré by dokázali aj lietať, už bolo neúrekom.

Asi najďalej sa v roku 1956 dostal Američan

Moulton B. Taylor so strojom Aerocar. Motor

s výkonom 135 koní mu umožnil lietať rých-

 losťou až 180 km/h, po zemi sa Aerocar po-

hyboval maximálne deväťdesiatkou. Krídla

a chvost si vozil v prívese za sebou. Jedi né mu

človeku stačilo päť minút, aby premenil auto

na lietadlo. Napriek tomu sa vyrobilo len šesť

kusov Aerocaru. 

Posledná dekáda priniesla v tomto úsilí hma-

 tateľný úspech. Zaslúžila sa oň najmä ame ric-

ká firma Terrafugia, ktorá nedávno získala

povolenie úradu pre letectvo na sériovú vý -

robu lietajúceho auta s názvom Transition.

Dvojmiestnemu stroju s tlačnou vrtuľou sta čí

na premenu pol minúty a vo dič nemusí vy -

stúpiť z auta. Na ceste do sa huje 105 km/h,

po vzlete takmer 200 km/h a výrobca uvá -

dza do let 750 km, pričom stroj si vystačí 

s bežným benzínom. Terrafugia už prijíma

objednávky, cena auta sa bude pohybovať

medzi 200- až 250-tisícmi dolárov. 

www.bloodhoundssc.com
www.terrafugia.com
www.steamcar.co.uk
www.jetlev-flyer.com
www.rinspeed.com
www.jet-man.com

Auto s krídlami: Stroj Transition už získal povolenia amerických úradov, takže nič nebráni jeho komerčnému využitiu.

Raketový zázrak: Maketu vozidla Bloodhound predstavili v lete na leteckej výstave v britskom Farnboroughu.

Vynálezca
otvára dvere 
So Zdeňkom Kratochvílom, ve -
dúcim Katedry filozofie a dejín
prírodných vied PrF KU v Prahe.

Ako vlastne vznikajú originálne myš -

lienky?

Všeobecný recept neexistuje. V danej chvíli

ťažko poznať, či ide o zaujímavého šialenca

alebo niečo, čo skutočne zmení svet. Často je

na prvý pohľad nezmyselná teória predpo kla -

dom, aby mohlo vzniknúť niečo, čo potom

má aplikáciu. V tvorbe „nezmyselného“ je is tá

zábavnosť, ale čo je dôležité, na jej základe

sa dajú robiť veci úplne inak. Vynálezca je

v podstate ten, kto otvorí dvere poznania.

Dá sa vôbec dopredu vedieť, že sa ide

správnou cestou?

Naozaj sa to spozná až spätne. Záleží tiež na

tom, či sa myšlienky niekto ujme, a takisto

na tom, čo medzitým objavia ostatní. Nie je

náhoda, že veľa objavov rôzneho druhu sa

podarí urobiť tak nejako odrazu.

Hovorí sa, že moderná doba ubíja slo-

bodu ducha.

Existuje oveľa silnejší tlak ekonomiky a prie-

myslu na aplikácie ako v minulosti. Je to tým,

že sa považuje za všeobecne dobré dosahovať

zisk. To výrazne mení situáciu. Otvára veľké

možnosti finančnými podporami, ale do chá-

dza aj k selekcii smerom k aplikáciám.

Životný rytmus je veľmi rýchly, aj tvo -

rivý človek je zahltený informáciami.

Bolo by to pekné, keby človek stále myslel len

konštruktívne a cielene, ale isto by skoro zis-

 til, že vlastne nemá prečo. Občas je nejaké

bláznovstvo potrebné. Treba sa pustiť do nie -

čoho, o čom s istotou nevieme, že to môže byť

aj slepá ulička. 



A
ké stopy vlastne máme hľadať? Ide

najmä o metabolické zmeny, kto ré

sprevádzajú začínajúce patologic-

ké javy. Napríklad skôr ako sa vy -

vi nie a rozšíri zhubný nádor, vylučujú

ra kovinové bunky špecifické biomarkery,

ktoré nás k páchateľovi môžu bezpečne do -

viesť. Rovnako zanechávajú svoje stopy vzni -

kajúce krvné usadeniny v cievach, ktoré

ne skôr vedú k ťažkému poškodeniu srd-

cových ciev, teda infarktu. Najvhodnejšou

detektívnou kanceláriou je v týchto prípa -

doch molekulárna medicína, ktorá využíva

poznatky troch nezávislých odborov: diag-

nostiky in vitro (laboratórnej analýzy te lo -

vých tekutín a tkanív), IT technológie a naj -

mä diagnostické zobrazovanie in vivo.

Dve technológie, jeden obraz
V súčasnosti najrozšírenejšou zobrazova-

cou metódou, ktorá našla uplatnenie najmä

v diagnostike nádorových ochorení, neurolo -

gických zmien a kardiovaskulárnych problé-

mov, je pozitrónová emisná tomografia (PET).

Ukazuje „obraz“ chemických procesov v or -

gánoch a ostatných tkanivách, akými sa mô žu

prejavovať hoci aj nádory. Inými slovami,

hodnotí tkanivový metabolizmus. Vynika-

júco dopĺňa zobrazovacie metódy ukazujú ce

štruktúry, napríklad počítačovej tomografie

(CT) alebo magnetickej rezonancie (MRI).

Spojením oboch techník možno jednoznač ne

odlíšiť malígny (zhubný) nádor od beníg nej

(nezhubnej) lézie. Tieto štruktúry môžu na

obraze z CT vyzerať takmer rovnako. A na -

opak, registrácia abnormálneho metabo-

liz mu v tele by nám bola málo platná bez

mož nosti presne určiť miesto, kde sa odo -

hráva a ako to na tom mieste „vyzerá“. 

Ako to vlastne funguje
Pacientovi sa do teľa injekčne podá látka – rá-

diofarmakum s veľmi krátkym polčasom

rozpadu, čo je v podstate glukóza (cukor)

označená vhodným rádioaktívnym prv kom,

najčastejšie fluór (18F). Technológia PET vy -

užíva rádionuklidy, ktoré pri svojom rozpa de

uvoľňujú pozitróny (kladne nabité elektró -

ny) – to sa nazýva rozpad. Pozitróny sú však

častice vysoko nestabilné, rýchlo anihilujú

s niektorým z elektrónov, ktorý stretnú na

svojej dráhe. Pozitrón i elektrón zaniknú 

a z miesta anihilácie vyletia dva fotóny s rov-

nakou energiou. Dvojicu deteguje fotónový

detektor, ktorý ju navyše dokáže presne od-

Detektívom
v ľudskom tele

AUTORKA: ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: CLAUSSENOVA UNIVERZITA TÜBINGEN, 

SHUTTERSTOCK, SIEMENS, UNIVERZITNÁ KLINIKA ESSEN
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Ani najťažšie choroby zväčša neprichádzajú z jasného neba. 
Pomaličky v nás zrejú aj niekoľko rokov a my o tom nemáme 
ani tušenia. Stopy vedúce k ich odhaleniu však máme v tele.
Cestou k víťazstvu je teda naučiť sa ich čítať. 



líšiť od ostatných fotónov vyskytujúcich sa

v pozadí. Z veľkého množstva (až niekoľko

stotisíc) týchto zachytení potom možno vý -

počtovým algoritmom zrekonštruovať tomo-

 grafický obraz pacienta. 

Čo sa skrýva za obrazom
Obraz „namaľovaný“ PET tvoria rozličné fa -

rebné plochy, ktoré zodpovedajú rôznym

hustotám nameraného signálu z koinciden č-

ného detektora. O čom tieto plôšky hovoria?

Ukazujú, ako rýchlo označená látka preniká

do tkaniva, teda aká pružná je látková výmena

tkaniva (metabolizmus). Rakovinové bunky

majú metabolizmus oveľa rýchlejší než zdra -

vé bunky, na obrazovke sa ukážu ako body

s vysokou hustotou fotónového záznamu.

Naopak, niektoré neurologické či kardiovas -

kulárne ochorenia sa prejavia výrazným

poklesom látkovej výmeny či jej úplným

zastavením. Výstup z PET vtedy ukáže miesto

so zníženou intenzitou detekčných udalostí

alebo miesto úplne prázdne. 

Veľa vedy v jedinom prístroji
Záznam vyšetrení PET je sám osebe nedos ta-

 točný, pretože nič nehovorí o tom, aké ho

sprevádzajú anatomické zmeny a kde sa

nachádzajú jednotlivé orgány. Logickým úsi-

lím výskumníkov bolo spojiť obe zobrazova-

 cie techniky do jedinej – kombinovanej, kto rá

by dokázala vykresliť kompletný obraz stavu

pacienta zohľadňujúcu funkciu i štruktúru. 

Výsledok sa dostavil na konci deväťdesia tych

rokov, keď tím spoločnosti Siemens Medical

Solutions vyvinul a úspešne uviedol do pre-

 vádzky prístroj kombinujúci jednotku PET

s CT pod názvom „biograf“. Prvý raz prístroj

predviedli Severoamerickej rádiologickej spo -

ločnosti v roku 2000. Jeho výsledok vyrážal

dych: anatomický CT obraz s vysokým rozlí -

šením nasnímaný v jedinej sekvencii presne

ukázal nádor aj s jeho metabolickou činnos-

ťou, navyše presne lokalizovaný. Úspech

„biografu“ bol okamžitý a obrovský. Odvte dy

sa takmer výhradne predávajú jednotky PET

vybavené funkčnosťou CT. 

To však nie je koniec
Technika PET/CT je dnes už pomerne dobre

rozpracovaná, ale stále je čo zlepšovať. Re zer -

vy sú v rýchlosti snímania obrazov alebo 

v rozlišovacích schopnostiach prístroja. Veľké

pole pôsobnosti poskytuje aj výskum v ob -

lasti prípravy markerov, teda spôsobu, ako

pre prístroj „zviditeľniť“ žiadané miesta ale bo

procesy. Samostatným a atraktívnym od bo -

rom je aj vývoj detektorov ionizujúceho

žia renia, ktoré vďaka čoraz sa zvyšujúcej

cit li vos ti umožňujú podstatné znižovanie

radiačnej záťaže vyšetrovaných. 

Aby nebolo čo liečiť 
Ideálny stav a zbožné želanie nás všetkých

by určite bolo, aby sa ľudia dokázali zbaviť

tých najhorších, smrteľných chorôb. To sa

nám, žiaľ, asi nikdy nepodarí. Mohli by sme

aspoň väčšinu z nich podchytiť už na začiat -

ku, keď ich možno ľahko a úspešne liečiť. 

V nemocnici budúcnosti by malo byť naj viac

rušno práve v oddeleniach preventívnej diag-

 nostiky a lôžkové oddelenia dlhodobo cho -

rých by mali byť obsadené čo najmenej.

Hyb ridná technika PET/CT je krokom, ktorý

nám už teraz k dosiahnutiu tohto stavu

výrazne pomáha. 
Spojenie MR/PET: Snímky ľudského mozgu z magnetickej rezonancie (vľavo) a pozitrónovej emisnej tomografie
(vpravo) spojené do jediného obrazu (v strede) popisujú anatómiu i fyziológiu. 

Spojenie RTG/PET: Spojením 3D röntgenových snímok s pozitrónovou emisnou tomografiou umožňuje presnejšie
ako doteraz identifikovať umiestnenie a veľkosť pľúcneho nádoru.
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Aké bude počasie?
Extrémnejšie
Intenzívne dažde zanechali po celom Slo vensku strhnuté mosty, zničené
cesty, spustošené polia, zborené domy a zúfalých ľudí. Nikto si na
podobné vyčíňanie počasia nepamätá. Vedúci klimatologickej
služby Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bra ti sla -
ve Pavel Šťastný tvrdí, že s podobnými extrémami musíme
rátať aj v budúcnosti. 

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: EMANUEL BOSON



Žili naši starí otcovia pod iným ne bom

ako my?

Súčasné počasie sa od toho minulého líši už

len tým, že jav zvaný globálne otepľovanie

kedysi neexistoval. Tento fenomén sa netýka

len niektorých oblastí, ale celej zemegule.

Exaktné výpočty globálnej teploty vzduchu,

ktoré sa vedú od roku 1861, jednoznačne po-

tvrdzujú, že priemerná teplota Zeme stú pa.

Za posledných tridsať ro kov prišlo najmä na

severnej pologuli k vý raz né mu otepleniu. Sú

aj oblasti, kde otepľovanie nie je také inten-

 zívne, ale stredná Európa medzi ne nepatrí.

Podľa výsledkov globálnych analýz bol prvý

polrok 2010 najteplejší od začiatku meraní

globálnych teplôt.

O koľko stupňov je na Slovensku tep lej -

šie?

Podľa meraní meteorologického observa tó ria

v Hurbanove, ktoré sú reprezentatívne pre

celé územie Slovenska od roku 1881, vzrást la

u nás priemerná ročná teplota o 1,6 stupňa.

Nárast sa však prejavuje najmä v poslednom

období, keď sme zaznamenali rekordne tep lé

roky. Takými boli napríklad roky 1992, 1994,

2003 alebo 2007. Ak bude teplotný charakter

letných mesiacov pokračovať naďalej, mô že -

me sa dočkať ďalšieho rekordného roka.

Aj viac prší ako kedysi?

V tomto prípade trendy nie sú také jednoznač-

né. Na Slovensku prevláda tendencia, že na

juhu územia úhrn né zrážky dlhodobo klesa jú

a na severe mier ne rastú. Južné oblasti tak po-

 maly získa va jú stredomorský charakter pod-

 nebia, pre ktorý sú charakteristické v období

od mája do októ bra dlhšie trvajúce teplé a zá-

roveň suché ob dobia. Nie je to tak každý rok,

ale štatistic ky začínajú prevládať teplé a suché

letá nad chlad nými a vlhkými. Vyššia teplota

násled ne prináša intenzívnejšie odparovanie

vlahy, čo má za následok vysušovanie hor ných

vrstiev pôdy. Z hľadiska zabezpečenia zdrojov

pitnej vody je však dobré, že úhrny zrážok za

celé Slovensko sa nemenia, keďže v severných

oblastiach zasa prší viac. 

Čo je príčinou, že v ostatných rokoch

evidujeme prívalové dažde, extrémne vl ny

horúčav, tropické búrky, krupobitie a do -

konca tornáda, ktoré u nás kedysi nebý-

vali?

Ale bývali. Potvrdzujú to dlhodobé pozo ro va  -

nia a záznamy v kronikách, ktoré na dobových

obrázkoch zo stredoveku zachytávajú aj tor -

náda. Na druhej strane sa však tieto extrém   ne

meteorologické javy nevyskytovali tak často.

Má to na svedomí globálne otepľovanie. V pos -

lednom čase sa síce kumulujú vysoké tep lo -

ty a dlhšie obdobia s vyššími teplotami, ale

až donedávna sme evidovali pomerne brada -

tý teplotný rekord. V roku 1950 sme v Ko már-

ne namerali 39,8 stupňa. Tento rekord padol

až 20. júla 2007, keď v Hur banove vystúpila

teplota na 40,3 stup ňa. 

Aké ďalšie rekordy ste zaznamenali?

Nedostižným rekordérom je intenzívny le jak,

počas ktorého 12. júla 1957 v dedinke Salka

pri Ipli za hodinu napršalo 231 milimetrov

vody. Je to také množstvo zrážok, ktoré v prie-

 mere spadlo na Slovensku za celý tohto roč ný

upršaný máj, ktorý ľuďom priniesol toľko

ťažkostí. Vtedy sa takéto množstvo vody vy-

 lialo z oblakov za jedinú hodinu. Ak by toľko

vody napršalo v nejakom problémovom hor-

 skom teréne, bola by to katastrofa. Po dob ne

ako v roku 1998, keď prívalová povodeň v hor -

nom povodí Malej Svinky zabila 58 ľudí v Ja -

rovniciach. A to spadlo „len“ približne 100 až

150 milimetrov vody, navyše za dlhšie časové

obdobie, počas zhruba jednej a pol hodiny.

Aký najsilnejší vietor kedy fúkal na Slo-

vensku?

Rekordnú silu vetra sme namerali na Skal na-

 tom plese v roku 1949, a to 248 kilometrov

za hodinu. Jeho rýchlosť výrazne prevýšila

úroveň orkánu, išlo o typ padavého vetra,

ktorému prepožičiaval silu nielen tlak vzdu-

chu, ale aj gravitácia. Každý rok na Slovensku

zaznamenávame vetry s rých losťou viac ako

sto kilometrov za ho dinu. V letnom období

sa väčšinou vyskytu jú pri búrkach, v zime

RNDr. Pavel Šťastný, CSc., (1952) pôsobí v Slovenskom hydrometeorologickom ústave
od roku 1975. Ako vedeckovýskumný pracovník sa venuje problematike klimatickej zmeny
a jej dosahom na rôzne oblasti, najmä na vodný cyklus. Je národným expertom na klima tickú
zmenu. Autorsky a redakčne sa podieľal na vydaní Štvrtej a Piatej národnej správy o zmene
klímy SR. V rokoch 2007 až 2009 pôsobil ako projektový manažér v Európskej agentúre
pre životné prostredie v Kodani. Je členom Komisie pre klimatológiu pri Svetovej meteoro-
 logickej organizácii.
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v rámci mimotropických cyklón, čo sú veľmi

hlboké tlakové níže. Ak sa takáto poveternost-

ná situácia skombinuje s terénnymi podmien-

kami, môže mať ničivé dôsledky. Ako sa to

stalo aj počas veternej smršte v Tatrách v no-

vembri 2004, keď silu tlakového gradientu

znásobil tok masy vzdu chu cez horský hre-

beň, navyše umocnený vlastnou tiažou.

Koľko tornád sa ročne vyskytne na

našom území?

Zhruba štyri až päť. Sú to tornáda, ktoré 

v rámci šesťdielnej Fujitovej-Pearsonovej

stupnice nedosahujú vysoké úrovne.

Môže za častejší výskyt extrémnych

prejavov počasia len globálne otepľo-

vanie?

Zodpovednosť za niektoré extrémy možno

naozaj prisúdiť globálnemu otepľovaniu. Je

známe, že s rastom teploty sa zvyšuje množ-

 stvo vodnej pary v ovzduší, ktoré keď skon-

denzuje, spôsobuje väčšie úhrny zrážok. Nedá

sa však povedať, že by globálne otep ľo va nie

zapríčiňovalo väčšiu početnosť búrok. Otázka

je, či to tak bude aj v budúcnosti.

Ovplyvňujú počasie u nás aj iné glo bál -

ne javy ako povedzme El Niño a La Niña?

Ide periodicky sa opakujúce odchýlky prú-

de  nia v Tichom oceáne medzi Austráliou 

a Juž  nou Amerikou, pričom El Niño prináša

tep   lejšiu a La Niña chladnejšiu povrchovú

vodu, s čím následne súvisia teplotné a zráž   -

kové prejavy. Zdá sa, že úkazy spojené 

s tým   to fenoménom majú so vzrastajúcou

vzdia   le  nos ťou slabnúci vplyv, a preto ne po-

ciťujeme ich bezprostredný vplyv na charak-

 ter počasia v Európe. Počasie na starom

kon  tinente roz hodne oveľa viac ovplyvňuje

severoatlan tic ká cirkulácia, ktorá k nám pri -

náša z Atlantiku vlhké vzduchové hmoty. Od

jej intenzity po tom závisí, či u nás vládne

vlhké a chladné alebo teplé a suché leto.

Je globálne otepľovanie naozaj hroz bou,

alebo ide len o nafúknutú bublinu, ako

tvrdia klimatoskeptici?

Globálne otepľovanie je realita, ale ne mož no

ho vysvetliť len na základe jedného javu, akým

je činnosť človeka. Spôsobuje ho kumulácia

viacerých prirodzených i civilizačných fak-

to rov. Faktom je, že pod rast globálnej teploty

sa okrem dynamiky klimatického systému

Zeme od začiatku priemyselnej revolúcie vý-

razne podpisuje aj skleníkový efekt spôso be ný

spaľovaním fosílnych palív a in tenzifi kácia

obhospodarovania pôdy. To je v po  rov naní

s minulosťou niečo nové. Ne vieme zatiaľ, aký

podiel na globálnom otep ľovaní má človek

a aký prirodzené kolí sa nie klímy.

Aké budeme mať počasie v budúcnos ti?

Klimatické modely predpovedajú ďalšie otep-

 ľovanie. Optimistické prognózy hovoria o tom,

že v najbližších sto rokoch teplota vzrastie

približne o 1,5 stupňa, pesimistické uva žu jú

o raste až o tri stupne. Zmeniť by sa mali aj

zrážkové pomery. Slovensko by sa malo na -

chá dzať na pomedzí dvoch pásiem. Smerom

k Stredomoriu budú úhrny zrážok výrazne

ubúdať, smerom na sever pribúdať. To zna  -

mená, že sa u nás budú striedať suché a vlh  ké

roky.

Budú sa stupňovať aj extrémne preja vy

počasia, ako sú povodne alebo prívalové

dažde?

Zmení sa aj hydrologický režim. Potoky a rie -

 ky sa budú správať inak ako doteraz. V jar nom

období budú mať vyššiu vodnosť a v lete a na

jeseň zasa nedostatok vody. Bude treba pre  -

rozdeľovať vodu medzi severnými a juž ný mi

oblasťami a budovať nové vodné nádrže, kto-

 ré zmiernia dopady hydrologických zmien.

Pokiaľ ide o extrémne javy, musíme sa pri -

praviť na suchá. Začnú sa totiž vyskytovať

dlhšie bezzrážkové obdobia. Zároveň by však

nemalo dôjsť k výraznému poklesu celko vých

zrážkových úhrnov. Inými slovami, bude pr šať

menej často, ale mohutnejšie. Riziko záplav,

povodní a veterných kalamít sa tak zvýši.

Vzras tie aj výskyt prívalových dažďov, kru -

pobití a tornád.

Aký budú mať tieto zmeny vplyv na

ži  vot né prostredie? Objavia sa u nás ras t -

liny a živočíchy, ktoré sa tu doteraz ne -

 vyskytovali?

To sa už deje. Okrem suchomilných rastlín

dochádza k invázii aj niektorých živo číš nych

druhov, napríklad býčkovitých rýb a teplo -

milných lastúrnikov. Kliešte sa presúvajú do

vyšších nadmorských výšok. Začínajú sa ob-

javovať aj nové choroby ako dirofilarióza, čiže

červivosť srdca u psov, mačiek a iných cicav-

 cov. Na juhu Európy už sa dokonca vy skytli

komáre prenášajúce maláriu. Prenikanie no-

vých rastlinných a živočíšnych druhov do

našich zemepisných šírok spôso bujú miernej -

šie zimy a intenzívnejšia obchod ná výmena.

Mnoho organizmov sa k nám dostáva v ka -

miónoch a keď nájdu vhodné podmienky na

prezimovanie, uchytia sa.

Čo treba urobiť, aby sa počasie vrátilo

do normálnych koľají? Dá sa to vôbec?

Klimatické modely naznačujú, že aj keby

sme okamžite zastavili či dokonca úplne zvrá-

tili tvorbu emisií skleníkových plynov, tak

zo tr vačnosť klimatického systému Zeme bu-

de ďalej spôsobovať rast teploty. Globálne

otep ľovanie by sa zastavilo až po niekoľkých

de saťročiach. V každom prípade však o ne ja-

kých päťdesiattisíc rokov bude ľudstvo riešiť

úpl ne iné problémy, pretože by sa mala začať

nová ľadová doba. 



S
víziami sa roztrhlo vrece. Obdobie

zmien prináša neistou a všetci po tre-

bujeme vedieť, čo možno očakávať.

Mnohé prognózy však viac ako o bu-

dúcnosti hovoria o nás samých. Napríklad

známy fyzik Stephen Hawking to vidí skôr

skepticky. „Ľudská rasa by mala v budúcich

sto až dvesto rokoch kolonizovať vesmír, inak

neprežije. Vďaka našim sebeckým génom

rastie agresivita a zdroje Zeme sú obmedzené.

Jediná šanca na dlhodobé prežitie je vydať sa

do vesmíru,“ povedal nedávno pre server

Bigthink.com. 

Má to však háčik. Tam vonku možno niekto

snorí. S. Hawking nie je jediný, kto je pre -

svedčený, že vo vesmíre existuje ďalší život.

„Môjmu matematickému mozgu sa na zákla-

de už dostupných číselných údajov zdajú

úvahy o mimozemskom živote úplne logické,“

zvykne vravieť. Ponorme sa hlbšie do tých to

úvah a čaká nás nejedno prekvapenie. 

Túž ba po „vesmírnych bratoch“ nás už desať -

ročia pobáda, aby sme im dali o sebe vedieť.

Sondy Pioneer a Voyager, ktoré vezú tabuľky

s našou adresou, už opustili Slnečnú sústa vu

a o niekoľko miliónov rokov dorazia k naj -

bližším hviezdam. Rádiové vlny sú rýchle

ako svetlo. Využili sme ich už mnohokrát, do

vesmíru sme poslali fotografie Zeme, po sol-

 stvá jej obyvateľov, piesne detí rôznych kul -

túr, hit od Beatles, vzorky vlasov, dokonca

reklamu na čipsy a z recesie aj zvuky vagi nál-

nych sťahov istej baletky, aby mali mimo -

zemskí poslucháči vo hviezdnych systémoch

Epsilon Eridani a Tau Ceti predstavu o našom

rozmnožovaní.

S. Hawkinga takéto kratochvíle zner vóz ňu jú.

Mimozemšťanov, aspoň tých, pre ktorých by

sme mohli byť zaujímaví, vidí ako vesmír nych

„nomádov“, ktorí vyčerpali všetky nerastné

suroviny na svojej domovskej planéte a pu -

tujú vesmírom s úsilím ovládnuť a kolonizo-

vať akékoľvek planéty v dosahu. 

Ani vám sa nepáči takáto predstava? Logic ky

vzaté, nemajú prečo byť iní. V celom vesmí re

platia rovnaké fyzikálne zákony, a preto ani

základ života na iných planétach sa nebude

od pozemského priveľmi odlišovať. A nie je

dôvod si myslieť, že tam neplatia aj rovna ké

zákonitosti vývoja živej hmoty – zákony evo -

lúcie a Darwinova teória prirodzeného výberu.

Tie sú kruté: bez zľutovania k slabšiemu, me -

nej prispôsobivému a vyspelému. Na Zemi

pôsobí evolúcia štyri a pol miliardy rokov 

a jej vrcholom sme my a naša civilizácia.

Ako sa správame k vlastnej planéte a me nej

vyspelým kultúram? Pôvodní obyvatelia ame-

rického kontinentu to vedia. Rozvrátené ríše,

drancovanie, zabraté územia, neznáme cho-

roby. Ako pracovná sila slúžili kolonistom

otroci, ktorých ulovili a privliekli z africké ho

kontinentu. Menej vyspelí domorodci sa od

návštevníkov nedočkali pochopenia, podpo ry

či pomoci, ktorú očakávame od vyspelých

„vesmírnych bratov“. Ak si v tomto príbehu

namiesto kontinentov predstavíte planéty,

tak aj pri všetkej úcte k výdobytkom západnej

civilizácie máte scenár ako z treťo tried ne ho

sci-fi hororu.

Možno namietať, že civilizačne sme po kro či li

a conquistadori patria do hlbokej minulosti.

Neuplynie možno veľa času a presvedčíme

sa, či je to pravda. Lakmusovým papie ri kom

bude Mars. Na červenej planéte vytrvalo hľa-

dáme stopy života, stačilo by aj zopár kolónií

mikroorganizmov. Raz možno niektorý z ro-

botov vyšle vytúženú správu: Máme ich! Čo

bude potom? Z obáv pred infekciou mô že me

zabudnúť na výsadok ľudí na povrchu. Skon -

čí sa sen o novom vesmírnom svete, zdrojoch

vody či surovín. Budeme stáť pred dilemou:

baviť sa sledovaním Marsu ako nedotk nuteľ -

ného laboratória života, alebo pod tlakom

domácich vyčerpaných zdrojov planétu ste-

rilizovať? Vyhubiť primitívny mimozemský

život, aby sme mali šancu prežiť? Ako to do -

padne?

Aj keď S. Hawking len špekuluje, zrejme by

naozaj bolo najlepšie, ak by sme boli jedi ný -

mi rozumnými bytosťami v našej Galaxii.

Alebo aby cestovanie na vzdialenosti sve tel-

ných rokov bolo nemožné. Pretože nie je

isté, či v rozhodujúcom momente bude stáť

na čele USA muž, ktorý sadne do stíhačky 

a postaví sa mimozemskej presile ako vo fil-

movej rozprávke s dobrým koncom Deň ne-

závislosti. Potrebujeme čas urobiť si po ria dok

na Zemi a vážne sa poobzerať po okolí.

K O M E N T Á R Ľ U D I A

Sme aj my 
vesmírni bastardi?

Pozdravy zo Zeme: Do planetárnej sústavy červeného
trpaslíka Gliese putuje vyše pol milióna odkazov zozbie-
raných od ľudí po internete. Dorazia tam okolo roku
2029.

Ľubomír Jurina
šéfredaktor VISIONS



S
dokončením celého 23-kilometro-

vé ho diaľničného obchvatu sa ráta

v budúcom roku. Nová trasa spojí

brniansku a plzenskú diaľnicu D1

a D5, v budúcnosti by sa v tomto úseku mala

na okruh napojiť aj juhočeská D3. Projekt bu-

dovaný s nákladmi 22,5 miliardy korún

(900 miliónov eur) je momentálne naj väč -

šou dopravnou stavbou v Českej republike

a ocenia ju motoristi, ktorí mieria zo zápa du

na východ krajiny a naopak. Umožní im vy-

hnúť sa Prahe a kolónam v jej prehuste ných

uliciach. Súčasťou nového úseku je nie koľ ko

tunelov a mostov, napríklad cez údolie Vlta vy

a Berounky, vrátane mosta, ktorý je najdlh šou

mostnou stavbou v republike a dosahuje

2,3 kilometra. Súčasťou úseku je aj o kríženie

dvoch šesťprúdových komunikácií – vý sled-

 kom je zložitá mimoúrovňová križovatka,

najväčšia v Českej republike.

Cez hory a údolia
Vodiči prichádzajúci zo smeru od diaľnice

D1 sa na toto pozoruhodné technické dielo

dostanú takmer dvojkilometrovým tu ne -

lom pri obci Točná na južnom okraji Prahy.

Jeho dva samostatné tubusy vyúsťujú na

Prahu obkrúži 
inteligentná diaľnica
Unikátnymi riešeniami, spájajúcimi špičkové prvky stavbárskeho
remesla s vyspelými technológiami, sa môže pochváliť najnovšia
časť južného diaľničného obchvatu Prahy. Jeho súčasťou je naj -
väčšia križovatka v Česku, ktorú uvedú do prevádzky koncom
septembra. 

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: RIADITEĽSTVO CIEST 

A DIAĽNIC ČR, AUTOR
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most cez železničnú trať Praha – Vrané a Vl ta -

vu, ktorý je jedným z hlavných prvkov diaľ nič -

ného ob chvatu Prahy. V pôvodnom pro jekte

ho pro jektanti koncipovali ako stavbu s jed-

 nou nos nou konštrukciou pre oba doprav -

né smery s vyvesenými vonkajšími káblami

vedenými cez nízky pylón, ktorý mal byť

umiestnený v strednom deliacom páse.

Napokon však kvôli optimalizácii konštruk-

cie a technoló gie výstavby zvolili pre každý

jazdný smer sa mo statnú letmo detonova nú

konštrukciu s vede ním predpínacích káblov

v nosnej kon štruk cii mosta bez vyvesovania

cez pylón. 

Na most cez Vltavu na ľavom brehu trasa diaľ-

nice priamo nadväzuje dvojkilometrovou

mostnou estakádou, ktorá preklenuje celé

údolie Berounky pri Radotíne (železničnú

trať Praha – Plzeň prekračuje most vo výške

okolo 40 metrov) a diaľnica pokračuje cez

ďalší kopec – tunelom Lochkov dlhým 1,6 ki -

lometra. Ten tvoria dva samostatné tubusy

– stúpajúca trasa má tri jazdné pruhy, časť

diaľnice klesajúca do údolia dva. Po vyústení

nadväzuje ďalší most s dĺžkou 461 metrov

a výškou až 65 metrov, ktorý preklenuje Loch-

kovské údolie.

Most spájajúci oba tunely na protiľahlých stra-

nách údolia je nielen najvyššou stavbou toh to

druhu v Prahe, ale niektorými prvkami sa 

z architektonickej a technickej stránky radí

aj medzi svetové unikáty. Most naprojektova li

v celku, nie je teda rozdelený, ako to býva

štandardné pri podobných stavbách. Pozo ru -

hodnosťou sú podpery vytvorené šikmými

piliermi, ktoré nesú mostnú konštrukciu a po

dokončení stavby sa stali jej integrálnou sú -

časťou. 

Unikátny systém riadenia
Nová časť okruhu bude unikátna tiež hus-

totou a systémom telematického riadenia,

ktorý je podľa riaditeľstva diaľnic najkom-

plexnejšie v Českej republike. Po prvý raz je

použitý systém líniového riadenia umož -

ňu júceho reagovať na aktuálne dopravné

informácie a podľa toho regulovať plynulosť

dopravy. 

Telematický systém riadenia prevádzky po -

číta s intenzitou dopravy od 60- do 90-tisíc

vozidiel za 24 hodín, má fungovať úplne auto-

 maticky s tím, že dispečer bude na systém

iba dohliadať. Detektory, ktoré sledujú hus to -

tu dopravy na aktuálnom mieste, vysielajú

v reálnom čase informácie o prevádzkových

parametroch. Po ich vyhodnotení sa môžu

meniť dopravné značky, napríklad najvyššia

povolená rýchlosť (na okruhu bude technic ky

možné ísť až 130 km/h) a diaľničný informač -

ný systém. Okrem senzorov, ktoré sledujú

hustotu dopravy, systém zahŕňa aj kamery

napojené na políciu a dopravné centrum,

osvetlenie celej trasy okruhu, ale aj rad ďal ších

stavieb podpornej technickej infraštruktúry

– SOS hlásky, dažďové usadzovacie a re tenč né

nádrže, ako aj meteorologické stanice umož-

ňujúce napríklad zistiť, či vzniká námraza

a upozorniť vodičov na nebezpečenstvo. In-

 formačný systém dokáže varovať pred rizi kom

šmyku, kolónami či prácami na ceste a ná sled-

ne obmedziť rýchlosť. A v prípade nehody

umožní varovať v predstihu ďalších vodičov

a naviesť ich pomocou informačných tabúľ

na obchádzkovú trasu. Dokáže navyše na prí -

klad upravovať rýchlosť v jednotlivých pru -

hoch, zakázať vjazd nákladných vozidiel nad

určitú hmotnosť do rýchleho pruhu a po -

dobne. 

Na kamióny budú pripravené vysokorých lost-

né váhy. Ak zistia, že vozidlo je preťažené,

informáciu dostane polícia. Auto navedie von

z okruhu a preváži na stacionárnej váhe, pre-

 tože údaje z vysokorýchlostných váh sa po-

važujú len za informatívne. 

Lochkovské údolie: Most vysoký 65 metrov je niektorými architektonickými a technickými prvkami 
svetovým unikátom.

Najväčšia križovatka: Súčasťou južného dopravného
obchvatu Prahy bude najväčšia križovatka v regióne.
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M
esto Herning nepozná každý.

Nečudo, je to len dvanáste naj -

väčšie mesto Dánska. Ale takmer

všetko, vďaka čomu má vo sve te

vynikajúci zvuk, sa nachádza práve v budo ve

Múzea súčasného umenia so sympatickou

skratkou HEART (srdce, podľa anglického

názvu inštitúcie) alebo v jej bezprostrednom

okolí. 

Múzeum stojí v areáli Birk Centerpark na

okraji mesta neďaleko diaľnice Midtjyske

Motorvej. Jedným z jeho susedov je jedi -

neč ná vysoká škola TEKO, špecializujúca sa

na dizajn nábytku, textilu, módne ná vrhár -

stvo a manažment v týchto odboroch.

Stavby v naj bližšom okolí nemožno nazvať

inak ako kle noty, ktorými severania pri -

speli do po klad nice svetovej kultúry – bu-

do va Utzon-huset od klasika Jørna Utzona,

autora opery v Sydney, ďalšie múzeum za-

kladateľa skupiny Cobra – Carla-Henninga

Pedersena – a textilná to váreň zo šesťdesia-

tych rokov minulého sto ročia.

Začalo sa to košeľami
Aagovi Damgaardaovi, majiteľovi textilky,

významnému mecenášovi súčasného umenia,

nezáležalo len na kvalite podnikateľského

projektu. Návrhom továrenských stavieb

poveril hviezdny domáci ateliér C.F. Møller,

lebo bol presvedčený, že umelecké diela

po zitívne vplývajú na pracovný proces – vy-

 zdo bil nimi budovu aj rozsiahly park. Keď

pre sunul výrobu košieľ do malého mesta

Dánsky 
klenot

Nádrže s vodou: Pri okraji múzea sú dve obdĺžnikové nádrže slúžiace ako filter geotermálneho systému. 
Na snímke je väčšia z nich pri terase zvanej Mestské námestie, na ktoré sa obracajú reštaurácia a knižnica.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: THOMAS MAYER, THOMAS MOELVIG,

SUSAN WIDESOVÁ, STEEN GYLDENDAL



Skjern, neskôr v súlade s trendom do Portu-

galska a Poľska, dovolil v továrni zriadiť mú -

zeum a na pozemku postaviť ďalšie inštitúcie.

Od amerického architekta S. Holla sa oča ká-

 valo, že vytvorí ďalší klenot, nové sídlo

mú zea, ktorého zbierky sa zakladajú na 

ko lek cii pána továrnika. Nebola to ľahká

úloha už aj pre pomerne nízky rozpočet

pätnásť milió nov dolárov, ku ktorému ar-

chitekt dokonca prispel značnou sumou,

aby bolo možné vy budovať geotermálny

systém. 

Zviazanosť s okolím
Vzhľad strechy múzea s obľubou prirovná-

va jú k pohodeným rukávom košele. Archi -

tekt S. Holl, samozrejme, s týmto pri rov na ním

nesúhlasí. Zdôrazňuje, že k tomuto tvaru

dospel pri riešení potreby priaznivého mäk-

kého svetla, ktoré dopadá cez plochy medzi

oblými útvarmi. Sú zasklené dielcami zo špe-

ciálneho mliečneho skla, vyrábanými z recyk-

lovaného skla, takzvaného channel glass. 

Strop formuje päť oblých, zakrivených,

pre menlivých tvarov, ktoré sú zjavnou

variáciou budovy protiľahlej fabriky po -

sta venej v po dobe „mäkkého“ kruhového

pásu. Strechu múzea možno vnímať ako

časť kompozície, ktorá pokračuje opačne

zaoblenými, vypuk lými pásmi navŕšenej

hliny a tie nakoniec ako puto objektu s oko -

lím splynú s te ré nom. 

Výstavné priestory s dvoma základnými

pravouhlými priestormi, štvorcovým pre

stálu expozíciu a väčším obdĺžnikovým pre

výstavy, majú spolu takmer 1 500 štvorcových

metrov, plocha ostatných priestorov, uspo-

riadaných pozdĺž obvodu budovy, je tak mer

trojnásobná. Je tu všetok komfort aj vďaka

au di tó riu so 150 stoličkami, priestorom na

skúšky známeho komorného orchestra, reš-

taurácii a knižnici. 

Herningské Múzeum súčasného umenia otvo-

 rili pred necelým rokom a už získalo dve vy -

soko prestížne ocenenia – v júni jednu z cien

Kráľovského inštitútu britských architek-

tov a pred niekoľkými týždňami Medzi ná -

rod nú cenu Múzea architektúry a dizajnu 

v chi cag skom Athenaeu a Európskeho centra

pre ar chitektúru, umenie, dizajn a urbanis-

tiku. 

Odraz na hladine: Vodné plochy sú v Hollových
stavbách častým estetickým prvkom.

Channel glass: Vďaka úsekom zo skla sa v noci
veľké biele plochy rozčlenia a magicky zažiaria.

Tvar držadla: Držadlo by mohlo byť logom budovy.
Vy sti huje jej tvary a parafrázuje aj mäkké tvary stre-
chy, prirovnávané k rukávom.

Dlaždice: Na terase tesne priliehajú, kúsok ďalej, ako
vidno na snímke, sa odkláňajú a napokon roztratené
v trávniku splynú s okolím.
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N
ie je ich zatiaľ veľa, ale modelov

zo systémom samočinného par ko-

vania predsa len pribúda. A ako sa

zdá, budúcnosť je ružová. Vo vý -

hľa de sú parkovacie systémy, ktoré vraj do ká -

žu zaparkovať auto aj bez vodiča za volantom.

Ponuka zatiaľ obmedzená
Niektoré typy Lexusu, Toyoty (Prius), Audi,

Volkswagenu či Škody dokážu už dnes zapar-

kovať za vás a bez stresu. V Lexuse je však

systém k dispozícii len za príplatok šesťsto

eur, v hybridnom Priuse od Toyoty zasa vý luč -

ne v špeciálnom príplatkovom balíku Tech-

no logy Pack za 2 250 eur. Ale koncern Volks -

wa gen už prichádza s ľudovejšími sa  mo -

par kovacími modelmi. Okrem SUV Tiguan,

MPV Sharan či kabrioletu Audi A3 si totiž

môžete dopriať takzvaný Park Assist aj v nor-

 málnom Passate, novom Golfe VI a mi niva -

ne Touran. Dostal sa dokonca aj do novej

mladoboleslavskej vlajkovej lode – Škody

Superb.

Cena od tristo do necelých šesťsto eur nie je

za náročný systém zložený zo senzorov a ser-

vomotorov nijako závratná. Ale nemajte veľké

oči. Systém Park Assist od Volkswagenu zvlád -

ne zatiaľ len pozdĺžne parkovanie, teda keď

vozidlá stoja pri obrubníku za sebou. Auto-

matické priečne parkovanie, ktoré je u nás

najčastejšie, je zatiaľ doménou len hybridnej

Toyoty Prius a Lexusu LS.

Náskok Toyoty už však Volkswagen dobieha.

Nový VW Sharan, ktorý príde na trh už na jar,

bude totiž vybavený druhou generáciou par-

kovacieho asistenta aj s priečnym parkova -

ním. 

Senzory namiesto očí
Je to veľmi jednoduché. Aspoň pre vás. Zato

automobil musí urobiť v krátkom čase veľa

inteligentných rozhodnutí. Vhodné miesto

na zaparkovanie hľadá celkove šesť senzorov.

Tie dokážu „odmerať“ voľné miesto, vyhod-

notiť, či sa tam vozidlo zmestí, a odoslať ria-

 diacej jednotke informácie, podľa ktorých

vypočíta správnu trajektóriu parkovacieho

manévru. Ak hľadáte miesto, musíte akti vo-

Budúcnosť parkovania: VW Park Assist Vision zaparku-
 jete kdekoľvek bez účasti vodiča. Z auta môžete pokojne
vystúpiť alebo sa dať povoziť.

Neradi parkujete? Nie ste sami. Parkovanie patrí 
k najnáročnejším manévrom. Zvlášť ženy mávajú 
z neho stres. Automobilky však prichádzajú 
na pomoc.

Parkovanie
bude hračka

AUTOR: ANDREJ HORVÁT
FOTO: VOLKSWAGEN



vať systém Park Assist tlačidlom na stredo vej

konzole a vyhodiť smerové svetlo na tú stra nu,

kde chcete zaparkovať. Ďalej pokračujete rých-

losťou maximálne 30 km/h. O všetkom po -

trebnom informujú piktogramy na stred ovom

displeji prístrojového panela. Ak senzory

nájdu vhodné voľné miesto, vodič jed no du-

cho zastaví, zaradí spiatočku a reguluje už

len rýchlosť cúvania automobilu. Ruky mô že

mať pokojne na kolenách. O všetko po treb né

sa starajú servomotory riadenia. Po zacúva ní

sa na informačnom displeji zobrazí informá-

 cia so šípkou smerom vpred, čo je pokyn na

zaradenie jednotky, aby sa auto dorovnalo

k obrubníku. Presnosť, s akým systém pra -

cuje, je obdivuhodná. 

A čo priečne parkovanie?
Toyota doplnila systém aj o priečne parkova-

nie. Musíte mu však trochu pomôcť. Priestor

na parkovanie si vyberáte sami a postavíte

k nemu vozidlo v uhle zhruba 45 stupňov.

Na dotykovej obrazovke, zobrazujúcej obraz

zadnej parkovacej kamery, ktorá je v tomto

prípade nevyhnutná, upravíte pomocou do-

tyku trajektóriu presne do pozície, kam sa

chcete dostať. Potom stačí už len zaradiť

spiatočku a pustiť brzdový pedál. Auto zacú -

va presne na miesto, kde ste chceli. 

V novom Volkswagene Sharan to bude ešte

jednoduchšie. Pri priečnom parkovaní nájde

systém vhodné miesto a zaparkuje pomocou

dvojitého manévru dozadu-vpred-dozadu, až

kým sa auto neocitne na mieste.

Ak urobíte akúkoľvek chybu, napríklad pre -

kročíte rýchlosť pri hľadaní miesta, idete

priveľmi blízko k parkujúcim autám alebo

robíte nevhodné zásahy do riadenia, systém

sa vypne. Bude vás o tom informovať zvu ko-

vý signál a nápis na displeji.

Volkswagen plánuje revolúciu
Vývoj ide dopredu. Volkswagen už predvie dol

koncept tretej generácie parkovacieho asis-

tenta s označením Park Assist Vision. Ten

dokáže parkovať nielen priečne a pozdĺžne,

ale dokonca bez akejkoľvek asistencie vo di ča.

Keď systém nájde vhodné parkovacie miesto,

vodič môže z auta vystúpiť. To zaparkuje a za -

mkne samočinne bez šoféra za volantom.

Podmienkou je však automatická prevo -

dov ka. S novým systémom sa vyhnete ne -

príjemnému vystupovaniu v stiesnených

ga rážach, a teda aj ničeniu laku na dve rách,

ktoré často prídu do kontaktu s vedľa sto-

jacim vozidlom. Navyše vozidlo zaparkuje

do užšieho priestoru, než by ste to možno

zvládli sám. 

Každá minca má však dve strany. Odporco via

asistenčných systémov tvrdia, že čím viac

preberie naše úlohy za volantom elektroni ka,

tým horšími budeme vodičmi. 

Parkovací systém 
nie je novinka
Volkswagen už v roku 1989 predstavil kon-
 cept pod názvom Futura, vybavený sa -
mo  činným parkovaním. Systém bol plne
auto nómny, vodič mohol dokonca vystú -
piť z vozidla a sledovať, ako auto samo
zaparkuje. V tom čase však boli ceny ta -
kýchto technológií privysoké, aby mali
šancu uplatniť sa v sériovej výrobe. Fir ma
odhadovala, že doplnková výbava by vyšla
majiteľa auta na približne tritisíc americ -
kých dolárov. Na prvé sériové auto so sa mo-
parkovaním si musel svet počkať ďalších
štrnásť rokov. 
Toyota prišla s Priusom v roku 2003, ale
verzie so samoparkovacím systémom sa
predávali len v Japonsku. Európska pre-
miéra samoparkovacieho Priusu prišla až
v roku 2006 vo Veľkej Británii a o jej úspe-
chu svedčí, že až 70 percent predaných
automobilov modelu Prius bolo vyba ve -
ných týmto systémom.
Volkswagen predstavil svoj Park Assist pri
premiére modernizovaného modelu Tou -
ran v roku 2006. Najnovšie sa parkova cím
asistentom pochválil v Detroite koncern
Ford v luxusnom Lincolne MKS.

Priečne parkovanie: Systémy od Toyoty a Lexusu, rovnako ako nový VW Sharan, si poradia aj s náročným priečnym parkovaním.

Jednoduchšie cúvanie: Väčšina súčasných parkovacích asistentov zvláda len pozdĺžne parkovanie, keď autá stoja za sebou. O celom manévri vodiča informujú piktogramy
na displeji a zároveň inštruujú, čo má robiť. Takýchto parkovacích miest je však u nás pomenej.
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A
sfalt pod kolesami rýchlo uteká,

vietor strapatí vlasy, pätníky sa

mihajú popri ceste – a na tvári

pritom ani kvapka potu. Zábava,

aká tu ešte nebola! Prichádza éra pedelecov.

Aby však bolo jasné, pedelec nie je elektro-

bicykel, ktorý by sa dal prirovnať k mopedu,

kde má pohyb na starosti výhradne motor.

Pri ňom totiž vybitie akumulátora znamená

obmedzenie možnosti dojazdu. Na pedeleci

nie – aj s vybitou batériou môžete šliapať

ďalej.

Pedelec charakterizuje hybridný pohon,

ktorý cyklistovi pomáha pri rozjazde, zrých-

ľovaní alebo pri jazde do kopca. Elektrická

energia mu uľahčuje pohyb. Krútiaci moment

až 35 Nm je podobný ako na mopede. Cyklis ta

šliape, tým aktivuje motor, ktorý potom pridá

časť svojej sily, aby uviedol bicykel do pohybu.

Motory v pedáloch
Na pohon elektrobicyklov sa používajú jedno-

smerné motory s trvalým výkonom 250 W

na ceste (špičkový výkon je až 600 W), ako

to určujú pravidlá Európskej únie. To im

umož ní dosiahnuť maximálnu rýchlosť 

25 km/h. Motor býva umiestnený rôzne:

mô že poháňať predné koleso na pohodlných

mestských bicykloch, zadné na športových

horských (takéto riešenie je vhodné pre do -

datočnú montáž) a napokon ideálnym rie še -

ním je priamy pohon osi pedálov. Dovoľuje

využívať systém radenia (prehadzovač, zadný

menič prevodov a prešmykovadlo, menič pre-

 vodov na prednom kolese) a efektívne tak

využiť výkon motora. 

Batérie s ovládaním
Používajú sa lítiovo-iónové alebo lítiovo-man-

gánové batérie. Najnovšie, lítiovo-železo -

vo-fosfátové batérie majú dlhú životnosť 

a do dávajú vyšší prúd, ale sú ťažšie. Štan-

Batéria na kolesách
Viete, čo je pedelec?

AUTORI: MARKUS HONSIG, MILAN LOUCKÝ
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV, HI!TECH

Inteligentný bicykel: Systém obnovy kinetickej energie a smart telefón je „štandardnou výbavou“ 
bicykla budúcnosti. 



dardné batérie majú 24 až 36 V a kapacitu

10 Ah, čo umožní dojazd zhruba 50 kilomet-

rov. S naj lepšou batériou možno prejsť do kon-

ca 90 ki lometrov, pretože sa využíva aj ener gia

získa ná pri brzdení a jazde z kopca, ktorá

spätne dodá batérii až pätinu jej kapa ci ty.

Elektronickým ovládaním možno regu lo vať

silu, ktorou elektromotor pomáha cyk lis to vi

pri šliapaní. 

Na trhu pohonných systémov zatiaľ nie je

veľa výrobcov. Široký rozsah ponuky má

osvedčená značka Panasonic. K menej zná -

mym patrí TransX s lacnými komponentmi

alebo BionX, ktorého pohonné systémy pa-

tria medzi najlepšie a najsilnejšie na trhu. 

Nájdu sa aj nevýhody 
Žiaľ, existujú. Na prvom mieste je hmotnosť.

Komplety s výkonným elektromotorom a ba -

tériou vážia až 20 kilogramov. Nasleduje ce na.

Ponuky začínajú od 600 eur a stúpajú k 1 400

eurám a vyššie za top modely. Za takúto su -

mu už dostanete napríklad nemecký top

elektrický skúter E-Max. Ten bol od začiat ku

stavaný ako elektrické vozidlo. Batéria na

základe olova a kremíka sa montuje pre níz ke

ťažisko na spodnú časť rámovej rúrky. Motor

dáva výkon až 2,75 kW a možno ho krátko -

dobo zvýšiť až na 4 kW stlačením červe né ho

tlačidla na riadidlách. Rýchlosť, podľa vý ba vy,

sa pohybuje v rozmedzí 50 až 90 km/h. Býva

v ponuke obchodných sietí ako napríklad

Tesco.

Kto jazdí na pedeleci?
V uplynulej sezóne mohli „elektrocyklisti“

nájsť v ponuke rozmanité výrobky s exklu -

zív nymi motormi, ktoré mali aj 50 Nm 

krútia ce ho momentu v širokom rozsahu

na  staviteľného ovládania „príšľapu“ i auto-

matickú rekuperáciu energie. Dizajn elek-

trických bicyklov býva atraktívny, pretože 

v mestách sa stávajú symbolom postavenia

a životného štýlu obyvateľov.

Alternatívy na batérie
Na konci roka 2008 predviedol rakúsky 

vý robca motocyklov KTM prototyp elektric -

kého endurového bicykla vyvinutého 

v spo  lu prá ci s Rakúskym technologickým

in šti tútom (AIT). Ide o tichý elektromoto-

cykel ZEM s nulovými emisiami. Štart sério-

vej výroby sa plánuje na budúci rok.

Motokrosová motorka s hmotnos ťou len 

90 kilogramov má výkon porovna teľ ný 

so 125-kubíkovým endurom. „Motocykle 

s nulovými emisiami umožnia v budúcnos ti

atraktívne jazdecké výkony aj v husto obý-

vaných oblastiach bez toho, aby rušili oko -

lie,“ dúfa Harald Plöckinger, člen Výkonnej

rady KTM pre silové športy. 

Alternatívou je aj Smart Chopper od spo -

loč nosti Siemens, ktorý sme predstavili vo

VISIONS číslo 3/2009. Elektromotor s vý ko -

nom 27 konských síl dodá motocyklu rých -

losť 160 km/h a po päťhodinovom nabíjaní

s ním prejdete až sto kilometrov. 

Bicykel ako z formuly 1
Vedci z Massachusettského technologického inštitútu (MIT) predstavili v Kodani na
vlaňajšej konferencii OSN o klíme bicykel s novým typom systému energetického využitia,
ktorý bol inšpirovaný formulou 1. „Technológia je podobná systému KERS z formuly 1,“
vysvetľuje Carlo Ratti, riaditeľ Senseable City Laboratory, keď hovorí o takzvanom kodan-
 skom bicykli. KERS je skratka pre Kinetic Energy Recovery System (systém obnovy kinetickej
energie), ktorý premieňa energiu získavanú pri brzdení na elektrický prúd a ten dobíja
akumulátor. Kodanský bicykel sa ovláda smart telefónom pripevneným na riadidlá.
Telefónom možno určiť sumu za požičanie bicykla alebo ho na diaľku uzamknúť. Senzory
a telefón informujú cyklistu o znečistení ovzdušia oxidom uhličitým, o okolitom hluku,
o relatívnej vlhkosti alebo o teplote. Inteligentný bicykel, ktorého náklady na výrobu by
nemali prekročiť hranicu 420 eur, sa začne vyrábať najneskôr v budúcom roku. 

Bez dymu a hluku: Elektromotory prenikajú do motocyklov. Ekologický a tichý Smart Chopper od spoločnosti
Siemens dosahuje rýchlosť 160 kilometrov za hodinu.



S
eriál Formula 1 Powerboat vznikol

ako adrenalínový šport začiatkom

osemdesiatych rokov. Premiéru mal

v roku 1981 s pravidlami rovna ký mi

ako pri automobilovej formule. Každý z dvad-

siatich štyroch člnov z dvanástich tímov musí

počas pretekov v priemere šesťdesiatkrát

„obtočiť“ 350-metrový okruh pri prie mer nej

rýchlosti dvesto kilometrov za hodinu. Tí

najlepší to zvládnu za tridsať minút. Jazdci

uväznení v úzkom kokpite pritom zažívajú

až 4,5-násobné preťaženie, piloti klasickej

cestnej F1 vystavujú svoje telo „iba“ 2,5-násob-

nému preťaženiu.

Sezóna seriálu Formuly 1 Powerboat obsa -

hu je trinásť takýchto podujatí. Jazdí sa na

roz ľahlých vodných plochách, najčastejšie

ja zerách, riekach alebo chránených záto kách.

Preteky vodných formúl sú populárne po ce -

lom svete a medzi najlepších jazdcov patria

Taliani, Francúzi, Fíni a Švédi. Niekoľko Euró-

 panov jazdí aj pod vlajkou bohatých ropných

šejkov z Perzského zálivu. Najväčšou legen-

 dou je Talian Guido Cappellini, desaťnásob-

ný majster a v súčasnosti majiteľ jednej zo

stajní. 

Formula bez kolies 
Člny zo seriálu Formula 1 Powerboat sú mo-

 torové lode typu katamarán dlhé šesť metrov

a dva metre široké. Keďže kapota je vyro be ná

väčšinou z uhlíkových vlákien a kevlaru, vážia

len okolo 390 kilogramov a z toho na motor

pripadá 260 kilogramov. Výkonné šesť- či

osemvalcové motory dokážu za hodinu jaz dy

spotrebovať 120 litrov leteckého benzínu,

ale umožňujú dosahovať rýchlosť 240 kilo-

metrov za hodinu a zrýchlenie z nuly na

stovku za necelé štyri sekundy. 

Zaujímavé je porovnanie s „cestnými“ formu-

lami. Okrem jasne viditeľných rozdielov ma -

jú klasické formuly brzdy, prevodovku,

trakčnú kontrolu, možnosť voľby rôznych

druhov pneumatík či najnovšiu telemetriu.

Člny brzdy nemajú, chýba im aj prevo dov ka.

Asi najviac sa však od cestných formúl

odlišujú povrchom, na ktorom sa preteká.

Autá súperia na hladkom povrchu, ktorý sa

počas pretekov nemení. Naopak, na vode sa

povrch mení každým novým kolom, zatiaľ

čo rýchlosť ostáva takmer nezmenená.

Dve sto kilometrov za hodinu na „rovine“ 

a deväťdesiat v zákrutách. Aj preto je tlak na

jazdcov obrovský a vyžaduje si to od nich

maximálne sústredenie, veď katastrofa, čas-

to aj smrteľná, je otázkou niekoľkých sekúnd.

Bezpečnosť prvoradá
Pre fanúšikov rýchlosti sa preteky Power-

boat v porovnaní s formulami na kolesách

zo začiatku odlišovali len minimálne. Vždy

Vodní letci
Predstavte si, že sedíte v kokpite formuly 1 a letíte rýchlosťou 
225 kilometrov za hodinu. Namiesto cesty sa veziete na čerstvo
pooranom poli a pred sebou máte takmer nulovú viditeľnosť. 
Aj takto nejako vyzerá jazda vodnej formuly Powerboat. 

AUTOR: JOZEF JAKUBÍK
FOTO: GETTYIMAGES
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Formule 1 Powerboat: Čln čínskeho tímu Tianrong
Racing. Powerboaty jazdia v Čine od roku 2006.



však existoval jeden zásadný rozdiel, ktorý

bol napokon aj určujúci pre budúci vývoj

týchto rýchlych strojov. Išlo o bezpečnosť

pretekárov. 

Stroj poháňaný silnými motormi sa stavia

z krehkých materiálov a pri kolízii vo vy so -

kých rýchlostiach sa stávalo, že kokpit po ško-

 denej lode nedokázal ochrániť jazdca. Počas

sezóny, sprevádzanej mimoriadne veľkým

množstvom vážnych i niekoľkých smrteľ ných

úrazov, usúdil britský jazdec, staviteľ člnov

a dizajnér Chris Hodges, že ak sa bude k bez-

pečnosti pristupovať takýmto spôsobom, 

v štartovom poli ostane len niekoľko šťastliv-

cov. Skonštruoval takzvanú bezpečnostnú

bunku z nesmierne pevného a odolného

zmesového materiálu. Navyše táto klietka

nebola súčasťou konštrukcie člnu, ale v lodi

tvorila samostatnú časť. Po prvý raz v his tó rii

vodnej formuly v nej boli jazdci pripútaní

pásmi. Cieľom Chrisovho riešenia bolo za -

bez pečiť, aby pilot v prípade nehody ostal

v bezpečí svojho kokpitu aj vtedy, ak sa čln

pri havárii úplne zničí. 

Ďalší britský staviteľ, Dave Burgess, predsta -

vil začiatkom deväťdesiatych rokov no vin ku

v podobe krycieho skla, ktoré dovtedy otvo -

rený kokpit úplne uzavrelo. Jazdca pri ko lí zii

ochránilo pred tvrdým dopadom do vody.

Vývoj bezpečnosti pokračoval ďalej. O desať

rokov neskôr talianska firma DAC otestovala

systém airbagov nad hlavou pilota. Automa -

ticky sa nafúkli pri prevrátení plavidla na

strechu, aby udržali kokpit nad vodou, kým

k nemu doplávajú záchranári. 

Jazda bez bŕzd
Divákov zrejme najviac fascinuje až ne po -

chopiteľná rýchlosť, akou na pohľad kreh ké

plavidlá režú ostré zákruty. Záhada ich rých-

losti je ukrytá v odpovedi na otázku, ako do -

kážu člny zostať „prilepené“ na vodu aj pri

veľkej rýchlosti. Odpoveď znie: nedo ká žu.

Člny do slova lietajú. Dve časti trupu kata-

maránov sa pri vysokej rýchlosti správajú

ako krídla lietadla. Vzduch, ktorý ostáva uväz-

 nený me dzi trupom, vytvorí vzducho vý van -

kúš a čl ny sa začnú pohybovať ako vzná šad lo.

Vo vode ostáva len lodná skrutka a mini mál -

na časť trupu. 

Úspech konštantnej rýchlosti a zároveň aj

dobrého umiestnenia v cieli závisí tiež od

správneho zdolávania zákrut. Pred zákrutou

pilot zníži rýchlosť, špeciálnym ovládacím

tlačidlom zdvihne lodnú skrutku, aby vo vo -

de ostala iba jej spodná časť a naplno otočí

volantom. Za zákrutou znovu pridá rých losť

ponorením lodnej „vrtule“ do vody. Od toho

závisí aj celkový úspech, pretože ak pilot po -

norí motor do vody priveľmi prudko, predná

časť lode doslova vyletí do vzduchu a loď sa

prevráti. Ale ak motor z vody priveľmi prud ko

„vytiahne“, čln stratí výkon. Akcia pilotov je

však blesková – už jej vysvetlenie zaberie

viac času ako sám úkon. 

A práve o rýchlosť ide – hoci sú vodné formu ly

mimoriadne zaujímavé stroje, ni k oho nenad-

chýna ich vizáž, ale rýchlosť, ktorou režú vod -

nú hladinu. 
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P
re zjednodušenie skočíme z klasi-

cizmu rovno do druhej polovice

minulého storočia, pretože vtedy

sa v reprodukcii hudby začali diať

zásadné veci. V Československu bol nositeľom

pokroku Supraphon, ktorý spolupracoval so

zahraničím a vďaka tomu sa dostával po mer -

ne rýchlo k novinkám v nahrávacej technike. 

Polstoročie nahrávok
V šesťdesiatych rokoch disponovalo štúdio

Supraphonu elektrónkovým mixážnym sto -

lom na šesť mikrofónov. Už vtedy sa nahrá-

valo na stereofónne pásy, potom sa v štúdiu

objavili magnetofóny Studer. Pásky sa zo

začiatku ešte lepili pomocou lepidla, ktoré

vystriedala lepiaca páska. S ňou strih naozaj

nebolo počuť. A to nebola žiadna maličkosť,

veď skúste si strihnúť do hudby tak, aby vám

nevypadla nota či rytmus.

Okolo roku 1970 na krátky čas nastúpil kvad-

rofónny systém. Štyri reproduktory vytvorili

zvukové pole, používali sa štyri stopy: na

dvoch sa stereofónne snímal orchester, dva

mikrofóny snímali priestor. Zvuk v štúdiu

bol mimoriadne pekný, ale k poslucháčovi

Technické cestičky hudby
Mozart to mal vlastne jednoduché. Zložil skladbu a sám ju vzápätí
predniesol očarenému publiku. Ak si ju niektorý z divákov chcel
vypočuť znova, musel počkať na nasledujúci koncert. Doma si ju
ešte dlho nikto pustiť nemohol.

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: VLADIMÍR WEISS

Majster zvuku: Václav Roubal pozbieral za svoje nahrávky niekoľko medzinárodných cien, najprv v Supraphone
a neskôr s štúdiu ArcoDiva.



sa nedostal v rovnakej kvalite. Zakódovaný

analógový signál nebol po lisovaní rovno-

cenný, platne nehrali veľmi dobre. 

Digitálne sa v Československu začalo na krú-

 cať v osemdesiatych rokoch v Prahe i Bra ti -

slave. Zlom priniesla produkcia s japonskou

spoločnosťou Nippon Columbia, ktorá vyvi -

nula digitálnu techniku. Vôbec prvé digi -

tál ne nahrávanie v Československu sa

usku  toč nilo v roku 1975 v kostole v Lu ča -

noch so Smetanovým kvartetom. Bolo naň

treba veľký nákladiak plný techniky! Digi -

tálny záznam sa totiž robil na veľmi široké

16-palcové pásky. Strihal sa potom v Japon-

sku. Najprv však museli urobiť strih domáci

majstri zvuku, vyskúšať ho na štvorstopovom

kvadrofónnom zázname a keď všetko do ko-

nale sedelo, odovzdali Japoncom v notách

presne označené miesta strihov. Takto vznik lo

prvé CD, na ktorom pracovali československí

odborníci. 

A potom do Československa vtrhla počíta -

čová technika a všetko sa zmenilo.

Dnešná éra
Václav Roubal začínal ako technik v Supra-

phone a po pätnástich učňovských rokoch si

sadol do štúdia ako majster zvuku. Za na hráv -

ky dostal niekoľko medzinárodných cien,

zbie ra ich aj dnes v nahrávacom štúdiu spo -

ločnosti ArcoDiva. „Súčasné štúdio je vlastne

počítač a stôl,“ hovorí. 

Veľký mixážny pult napríklad stále používa jú

v pražskom Rudolfíne najmä pre nahráva nie

filmovej hudby. Rovnaký výsledok však podľa

V. Roubala možno dosiahnuť aj na menších

zariadeniach. „Znamená to použiť špičkové

mikrofóny, napríklad Neumann, Schoeps,

AKG, DPA a mixážny stôl. Ako zálohu zázna -

mový prístroj – stereofónne zariadenie na

kazety DAT, keby náhodou zlyhal počítač.“ 

Čo sa zmenilo? „Strihá sa inak. V analógo vom

zázname to bolo mechanicky, pri digitálnom

sa z jedného pásu prepisovalo do druhého

a strih znamenal skopírovanie vybraného

miesta do druhého pásu. Stále však plynul

reálny čas. Pri počítači nemusíte čakať, kým

sa to prekrúti. Hlavnou výhodou je urýchle nie

práce, pôvodný záznam zostáva rovnaký, ne -

poruší sa.“ Možnosti sú takmer ne obme dze né.

Zvuk z každého mikrofónu sa nahráva do

počítača a potom sa dodatočne mixujú po me -

ry medzi jednotlivými mikrofónmi, zdô raz -

ňujú alebo potláčajú nástroje. Pri koncerte

pre dvoje husle trebárs môže sólista nahrať

postupne oba party. Interpreti klasickej hud-

by však plejbek, hojne využívaný v iných

žánroch, nemajú radi, pri výkone sa chcú

navzájom inšpirovať. Záznam vážnej hudby

je tak aj v súčasnosti klasickým zvu kár skym

majstrovstvom. Tu nemôžete doladiť só lis tu,

rozladili by ste sprievod. 

Z technického hľadiska sa ponúkajú aj ne ob -

medzené priestorové kombinácie. Po uži -

tím digitálneho dozvuku môžete nahrávku

umiestniť trebárs do kostola, napríklad fir ma

Lexicon sa špecializuje na umelé haly. 

Čo je dôležité 
Určite dobrý zvukový program, napríklad

Pyramix. Kvalitu nemožno oklamať, je to

poznať na výsledku. V štúdiu ArcoDiva sa

používa DSD záznam, z ktorého následným

spracovaním vznikne Super Audio CD. Je na

ňom trojitý záznam: klasický CD, stereofón ny

v HD kvalite a šesťkanálový 5.1. Ak máte

vhodný prehrávač, pri púšťaní nahrávky si

môžete užiť pocit, že ste v koncertnej sále.

„Japonci, ktorí k nám chodia nahrávať, po -

užívajú našu techniku záznamu DSD,“ hovorí

V. Roubal. Spolupracujeme aj so Slovenskom.

Nedávno tu dokončil platňu Marián Lap šan-

 ský s Evou Garajovou. Inokedy štúdio pu tu je

za nástrojmi. Keď Guarneri trio Praha na hrá-

 valo W. A. Mozarta, odišli všetci do bra ti -

slav skej Reduty, kde je výborný starý klavír

Bösen dorfer. 

Technika nie je samospasiteľná, veľa záleží

na nástrojoch. A tiež na priestore. Mnoho

textilu v priestore vraj „žerie“ výšky, drevo

je vhodné, pretože pohlcuje zvuk rov no mer -

ne, kameň dobre odráža kmitočty. Ale vý sle-

 dok nakoniec tak či tak tvoria ľudia.

In ter preti, zvukári. Majter V. Roubal do dá va:

„Môžete mať akokoľvek dokonalú techni ku,

keď to nepočujete, nie je vám to nič platné.“ 

Štúdio Domovina: V známom pražskom hudobnom sále vzniklo za posledné polstoročie
množstvo kvalitných nahrávok.

Zvuková réžia: Nahrávky dokončuje technika. Súčasné štúdio je vlastne
počítač a stôl. A, samozrejme, majster zvuku.



Inteligentný caddy
Popularita golfu rastie neuveriteľným tempom a na greenoch už dávno nevidíme iba zabezpečených
biznismenov. Jedným z dôvodov jeho popularity je aj nezastaviteľný vývoj technológií, ktoré túto
zaujímavú hru naozaj uľahčujú. Najnovším hitom mnohých začínajúcich golfistov je aj prístroj
SkyCaddie SGX. Ide o akúsi technologickú náhradu za živého caddyho, ktorá vám vypočíta vzdialenosť
od jamky alebo poradí, akú palicu použiť. V pamäti prístroja nájdete tridsaťtisíc golfových ihrísk,
na presné merania využíva zabudovaný GPS prijímač. Výrobca vzal do úvahy aj silné slnko, ktoré na
greenoch zväčša svieti, a zariadenie vybavil transreflexným displejom s uhlopriečkou 76 milimetrov.
Štrnásťhodinová výdrž batérie zasa ponúkne dostatok času na nácvik finálnej rany aj tým najslabším
hráčom. Palice si však budete aj naďalej musieť nosiť sami. 

Okuliare od Robocopa
Dodnes mohli využívať priehľadový displej iba stíhací piloti
alebo hrdinovia vedecko-fantastických filmov. Ale
ako sa vyvíjajú technológie, tak sa posúva aj
dostupnosť kedysi nedosiahnuteľných techno-
logických hračiek. Dnes sa preto môže už takmer
každý zahrať na hlavnú postavu filmu Top Gun
a pred očami si kontrolovať všetky dôležité údaje
o svojom okolí. Spoločnosť Zeal Optics ponúka vyzná-
vačom športov, kde je potrebné chrániť si oči, futu-
ristické okuliare. Majú zabudovaný navigačný modul
GPS a nad jedným okom malý displej, na ktorý dostávate
údaje o tom, kde práve ste, akú máte rýchlosť alebo v akej
výške sa nachádzate. 

Čerstvé jablko
Patrí do dynastie mobilov, ktoré svet mobilnej komunikácie postavili doslova na hlavu. iPhone 4 prináša
opäť množstvo prevratných noviniek, ktoré všetko ostatné nechávajú ďaleko vzadu. Najmarkant-
nejšou zmenou prešiel dizajn. Má menej „oblín“ a s novými tvarmi sa drží v ruke pohodlnejšie.
Pastvou pre oči sú, samozrejme, použité materiály. Tvrdené sklo a kov dodávajú telefónu nielen
luxusný vzhľad, ale aj odolnosť. Nový je aj displej. Rozlíšenie triapolpalcového dotykového displeja
640 x 960 je niečo neuveriteľné. Ikonky sú ostrejšie, farby sú jasnejšie. Medzi ďalšie výhody patrí
aj štvrtá generácia operačného systému, lepší, päťmegapixelový fotoaparát so vstavanou LED diódou
a druhou kamerou nad displejom. Nechýbajú však ani problémy, napríklad často diskutovaná strata
signálu. Výrobca však sľúbil, že tento nedostatok vyrieši. 

AUTOR: JAKUB GAVLÁK
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV
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Chodiaci detektor
Hľadanie stratených pokladov ešte vždy láka veľa dobrodruhov. Civilizač -

ný vývoj však aj túto aktivitu posunul do úplne novej roviny.
Detektory kovov sú dostupné každému a pláže sú stále

plné stratených kovových cenností. Tak prečo nespo jiť
príjemné s užitočným a nájsť svoj vlastný poklad.
Napríklad počas prechádzky po pláži s výhľadom
na zapadajúce slnko. Ako? Vlastnými nohami. Obuté
však musíte mať Treasure Seeker Sandals. Letné san-

dále, ktorým pripojený detektor kovov dáva čarov-
nú schopnosť „nazrieť“ pomocou magne tic kého

pola až do hĺbky šesťdesiat centimetrov. A ak
náhodou pod nohami ne nájdete svoje šťas-
 tie v podobe strateného pokladu, určite na-

 trafíte na množstvo zahra baných ple cho viek
a zbohatnúť tak môžete zberom druhotných

surovín. Ak nezbohatnete, získate aspoň priazeň
ekológov.

Sci-fi myš
Ak patríte k hráčom, ktorí uprednostňujú PC pred hernými konzolami, myška od Mad Catz vás
určite poteší. Ide o dizajnovú myš Cyborg R.A.T. 7 Gaming Mouse, ktorú si môžete prispôsobiť
podľa vlastných potrieb. Pre dokonalé vedenie si prostredníctvom integrovaného „kľúča“ upravíte
rozmery, šírku i výšku, nastaviť sa dá aj hmotnosť pridaním alebo odobratím piatich šesťgramových
závaží a pomocou softvéru si regulujete citlivosť. Presnosť zase zabezpečí nové dvojité laserové
snímanie s 5 600 dpi a štvorstupňové DPI nastavenie. Možnosti využitia počas hrania naplno
zúročíte pomocou siedmich programovateľných tlačidiel. Myška sa dá prepojiť cez USB, takže
ani inštalácia nezaberie veľa času. 

V koži MacGyvera
Multifunkčné vreckové nožíky nepatria k veciam, ktoré by ešte dokázali
prekvapiť. Aspoň doteraz. Switch totiž nielen prekvapí, ale aj zarazí.
Multifunkčnú pomôcku si sami postavíte, nakonfigurujete či zložíte.
Dostanete ju rozloženú na jednotlivé časti a je len na vás, ktorú 
z osemnástich možností si nakoniec vyberiete. K dispozícii je naozaj
všetko. Od vreckového nožíka cez kliešte a pílku až po jednogiga-
bajtovú USB flash pamäť. Jedinou nevýhodou tohto vynálezu je bez-
 radnosť pri zostavovaní funkcií „zariadenia“. Veď kto ráno tuší, do
čoho sa cez deň zapletie? Možno len MacGyver, ale ten Switch nepo-
trebuje, keďže mu stačí obyčajný nožík a žuvačka. 
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Energeticky účinná technológia pohonov a inteligentné softvérové 
prostriedky znižujú náklady na energiu až do 70 %.
Školenie vhodnosti pre váš závod: najprv sprehľadnite toky energie vo vašom závode. Potom analyzujte po-
tenciál šetrenia nákladov. A nakoniec nahraďte existujúcu technológiu energeticky účinnými komponentmi. 
V každom stupni vášho procesu vás budeme podporovať, pričom vám ponúkneme kompletný sortiment vý-
robkov, systémov a nástrojov pre účinný a aktuálny energetický manažment.

Ako upravíme naše výrobné
závody na šetrenie energiou?
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