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Vážení čitatelia, milí priatelia,
keď začiatkom augusta pristál na povrchu 
Marsu robot Curiosity, priviezol na susednú 
planétu aj značku Siemens. Vyše 250 kon-
štruktérov tohto unikátneho vozidla využi-
lo pri jeho stavbe softvér PLM. Umožnil im 
digitálne navrhnúť celé zariadenie a simulo-
vať jeho funkcie ešte pred zhotovením reál-
neho prototypu. Vo virtuálnych modeloch 
si overili zostavu všetkých komponentov, 
funkčnosť i výdrž v drsných podmienkach 
na cudzej planéte. Ušetrili tak čas i financie, 
ktoré – keďže ide o jednu z najväčších robo-
tických misií – dosiahli úctyhodných 2,5 mi-
liardy dolárov. Správnu voľbu potvrdilo už 
obdivuhodné pristátie, ktoré si len na You-
Tube prezrelo dvanásť miliónov ľudí. Bol to 
jeden z najzložitejších manévrov v histórii 
kozmonautiky a súčasne doteraz najpresnej-
šie pristátie na Marse. Softvér PLM je pritom 
štandardný nástroj pre priemysel a slúži na 

navrhovanie a výrobu bežných produktov. 
Vyše sedem miliónov licencií využíva 70-ti-
síc našich zákazníkov, a tak nie je vylúče-
né, že sa uplatnil aj pri výrobe vášho auta. 
Dnes ho možno považovať za „interplane-
tárny softvér“. Robot Curiosity už na Mar-
se absolvoval prvé testy a všetky dopadli 
nad očakávanie dobre. Pritom počas štartu, 
v medziplanetárnom priestore či pri pristátí 
s preťažením 11 g existovalo najmenej tisíc 
rizikových situácií, keď sa prístroje a ria-
diace systémy mohli poškodiť. Veríme, že 
Curiosity zvládne aj ďalšie testy a vyrazí na 
prvú prieskumnú jazdu. Držme mu palce, 
máme príležitosť sledovať jednu z najambi-
cióznejších a najvzrušujúcejších expedícií.

Jozef Magic
riaditeľ priemyselných divízií 

IA, DT, SC a BU MT Siemens s.r.o.
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Veterné elektrárne začala spoločnosť Siemens vyrábať pred tridsiatimi rokmi. Lopatky po-
háňajúce turbínu vtedy nepresahovali päť metrov a výkon elektrárne sa pohyboval okolo 
tridsiatich kilowattov. Snímka ukazuje, kam sa vývoj posunul – vidíte vnútro najväčšej lo-
patky na svete s dĺžkou 75 metrov, čo sa takmer rovná rozpätiu krídel Airbusu A-380. Troji-
ca takýchto laminátových lopatiek rozkrúti elektráreň s výkonom šesť megawattov, pričom 
na koncoch dosiahnu rýchlosť až 290 km/h. Vývojári si museli poradiť nielen s ohromnými 
silami, ktoré pri rotácii pôsobia, ale aj s prepravou. Elektráreň bude nainštalovaná na dán-
skom pobreží vzdialenom tristo kilometrov od výrobného závodu. 

 Čítajte aj na s. 7 

Najväčší „veterník“ na svete



Znova sa pokúsia oživiť mamuta
Ruskí odborníci našli na severovýchode Sibíri časti tiel 
mamutov, ktoré by mohli obsahovať živé bunky vhod-
né na klonovanie. Expedícia operovala v najsevernejšej 
časti Jakutska a okrem ruských vedcov sa na nej zúčast-
nili aj odborníci z Južnej Kórey, USA a Švédska. Vo več-
ne zamrznutej pôde v hĺbke okolo sto metrov pod po-
vrchom našli mäkké časti mamutích pozostatkov, srsť 
a kostnú dreň. Kórejskí účastníci expedície sa špeciali-
zujú na vyhľadanie živých buniek, pomocou ktorých by 
mohli zvieratá vyhynuté pred desaťtisíc rokmi klono-
vať. Či nájdené tkanivá obsahujú životaschopné bunky, 
ukáže až ďalší výskum. Výsledky majú byť k dispozícii 
najskôr koncom roka. Zmrznuté telá mŕtvych mamu-
tov našli vedci na Sibíri už neraz, tentoraz však pripra-
vujú prvý seriózny pokus vyťažiť z nálezu živé bunky 
vhodné na klonovanie.

Crystal je pohľadnicou z mesta budúcnosti
V srdci Londýna otvorila spoločnosť Siemens pavilón Crystal. Nové centrum demon-
štruje najmodernejšie technológie pre trvalo udržateľný rozvoj miest. Hi-tech stav-
ba v tvare kryštálu poskytne priestor stretnutia a dialóg o budúcnosti miest a stane sa 
technologickým a inovačným centrom. Samotná budova za 35 miliónov eur je ukážkou 
najpokrokovejších úsporných technológií. Spotrebuje len polovicu energie ako kla-
sické porovnateľné stavby a ušetrí 65 percent emisií oxidu uhličitého. Využíva dažďo-
vú vodu a nestratí sa ani kvapka, celý systém je založený na jej recyklovaní a opakova-
teľnom použití. Londýnsky Crystal je prvým z trojice pripravovaných stredísk, kde sa 
mestskí lídri, projektanti, architekti, aktivisti i verejnosť zoznámia s najpokrokovejší-
mi technológiami pre skvalitnenie života v mestách.

Atmosférické veterné elektrárne
Podľa štúdie Carnegieho vedeckého ústavu 
by všetky energetické potreby našej civilizá-
cie mohla pokrývať len sila vetra. Ľudstvo by 
však muselo doplniť klasické veterné elek-
trárne ďalšími, ktoré budú vysoko v atmo-
sfére. Autori štúdie tvrdia, že z veterných 
elektrární umiestnených na povrchu by sa 
dalo získať 400 terrawattov energie a ďalších 
1 800 terrawattov z atmosférických elektrár-
ní. Zároveň však priznávajú, že tak masívne 
nasadenie veterných turbín by asi malo vý-
razné klimatické dôsledky. Teplota Zeme by 
sa zvýšila zhruba o 0,1 stupňa Celzia a celko-
vé zrážky približne o jedno percento.
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Siemens oslávil 110 
rokov na Slovensku
Najvyššie ocenenie – Zlatú 
medailu Slovenskej obchodnej 
a priemyselnej komory –odo-
vzdal prezidentovi a generál-
nemu riaditeľovi spoločnosti 
Siemens AG Petrovi Lösche-
rovi predseda komory Peter 
Mihók. Ocenil tak prínos ne-
meckého partnera pre roz-
voj hospodárskej a obchodnej 
spolupráce. P. Löscher navští-
vil Bratislavu pri príležitosti 
osláv 110. výročia pôsobenia 
spoločnosti Siemens na Slo-
vensku.

Najväčší rotor cestoval po diaľnici 
Rotor najväčšej veternej elektrárne s vý-
konom šesť megawattov sa skladá z troch 
75-metrových listov a pokrýva plochu zhruba 
dva a pol futbalového ihriska. Veľkou techno-
logickou výzvou pre Siemens bola aj jeho do-
prava zo závodu v dánskom Esbjergu do prí-
stavu Østerild vzdialeného 320 kilometrov. 
List rotora má hmotnosť 25 ton a zvláštny do-
pravný prostriedok bol dlhý 85 metrov. Musel 
prekonať deväť kruhových križovatiek, preto 
bol vybavený riaditeľnou zadnej nápravou.



Británia chce nízkouhlíkovú elektrinu
Divízia Smart Grid spoločnosti Siemens dodá britskej energetickej 
firme Northern Powergrid inovatívne riešenia inteligentných sietí 
pre najmodernejší energetický projekt vo Veľkej Británii. Na území 
severovýchodného Anglicka a Yorkshiru sa pripravuje transformá-
cia elektrických sietí tak, aby Anglicko do roku 2050 prešlo z metód 
náročných na uhlík (plyn a ropa) na nízkouhlíkovú elektrinu. In-
teligentné siete umožnia dodať takúto elektrinu kdekoľvek v čase, 
keď to bude potrebné.

Inovované Desigo šetrí 
štvrtinu nákladov 
Siemens uvádza na trh piatu verziu svojho systému 
Desigo, určeného na ovládanie technických zariade-
ní budov. Zdokonalený systém doplnili pokročilé ná-
stroje, napríklad podsystém Total Room Automation 
a funkcie RoomOptiControl a Eco Monitoring. Užívate-
lia budov tak budú mať lepšiu možnosť aktívne hospo-
dáriť s energiami, pretože získajú kompletnú informá-
ciu o aktuálnej energetickej účinnosti v jednotlivých 
miestnostiach i v celej budove. Systém dokáže okamži-
te zmeniť nastavenia pre obnovu optimálnej energetic-
kej účinnosti. Ako zistili pracovníci Technickej univer-
zity v Mníchove, riadením energetického hospodárstva 
budov možno znížiť spotrebu o 25 percent bez toho, 
aby sa obmedzil užívateľský komfort.

Inteligentné hodinky pre bezpečnosť
Byty s takmer neviditeľnými systémami snímania, riadenia a ko-
munikácie môžu pomôcť seniorom pri samostatnom bývaní vo 
vlastnom domove. To je cieľ projektu Smart Senior, ktorý sa začal 
pred niekoľkými týždňami v Nemecku. Dôležitou súčasťou systé-
mu sú „hodinky“ vyvinuté v spoločnosti Siemens. Vyzerajú síce 
ako bežné hodinky, dokážu však oveľa viac. Hodinky komuniku-
jú s domácou sieťou pacienta prostredníctvom siete WLAN a majú 
na bokoch dve nenápadné tlačidlá núdzového volania. Sú vyba-
vené farebným displejom, jednoduchými tlačidlami, vibračným 
alarmom a reproduktorom. Používatelia môžu diaľkovo ovládať 
svetlá vo svojom byte alebo im príde upozornenie, keď byt opúš-
ťajú a zostali napríklad otvorené okná či zapnutý sporák. Snímač 
zrýchlenia funguje ako krokomer a sleduje činnosť nositeľa.
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Analýza buniek v krvi  
nanomagnetmi
Výskumníci spoločnosti Siemens doká-
žu analyzovať krvné bunky pomocou 
rovnakej technológie magnetického sní-
mania, aká sa používa v pevných dis-
koch počítačov. Vyvinuli prototyp pre 
magnetickú prietokovú cytometriu krvi 
s využitím efektu GMR (obrovskej mag-
netorezistencie), za ktorého objavenie 
udelili v roku 2007 Nobelovu cenu za 
fyziku. Krv je najdôležitejším zdrojom 
diagnostických informácií pre lekárov, 
ktorí sledujú postup liečby pri tumoroch 
alebo HIV. Ide zatiaľ o demonštračný 
model, ale v budúcnosti by mohol zefek-
tívniť krvné testy priamo na mieste sta-
rostlivosti o pacienta.

Elektráreň Lausward má 
zlomiť tri svetové rekordy
Siemens postaví paroplynovú elek-
tráreň v lokalite Lausward v Düs-
seldorfe s plynovou turbínou do-
sahujúcou elektrický výkon 595 
megawattov. Ide o svetový rekord 
pre jeden paroplynový blok. Čis-
tá účinnosť premeny energie bude 
viac ako 61 percent, čím preko-
ná rekord, ktorý drží elektráreň 
v Irschingu. A do tretice – sveto-
vý rekord dosiahne aj extrakciou 
energie na diaľkové kúrenie. Nikdy 
predtým nebolo možné extrahovať 
300 megawattov tepelnej energie 
z jediného elektrárenského bloku 
s plynovou turbínou v paroplyno-
vej prevádzke. Týmto spôsobom 
sa celková účinnosť využitia zem-
ného plynu šplhá na 85 percent. 
V Lauswarde bude nainštalovaná 
plynová turbína SGT5-8000H a do 
projektu sa zapojilo okolo 750 za-
mestnancov Siemensu z Erlange-
nu, Berlína, Mühlheimu a z Orlanda 
v americkom štáte Florida.

Šváby na diaľkové ovládanie
Výskumníci zo Severokarolínskej univerzity dosiahli veľký pokrok v elektronickom 
ovládaní pohybu švába madagaskarského. Diaľkovo navádzaný šváb úspešne sledo-
val krivku nakreslenú na zemi s presnosťou niekoľkých centimetrov. Vedci k prirodze-
nému nervovému systému švába pripojili malý mikroovládač s hmotnosťou menšou 
ako jeden gram. Súčiastku umiestnili na chrbát chrobáka a pripojili k jeho tykadlám 
a zadným pedipalpám. Pedipalpy prenášajú do nervového systému švába informácie 
o pohybe vzduchu v okolí zadnej časti jeho tela. Ak sa k švábovi blíži nejaký predátor, 
zadné pedipalpy zachytia chvenie vzduchu, čo je pre chrobáka povel na pohyb dopre-
du. Tykadlá zasa vnímajú prítomnosť prekážok vľavo alebo vpravo. Ich jemná elektric-
ká stimulácia donútila švába zatáčať či ísť dopredu. Impulzy vedci bezdrôtovo prená-
šali do mikroovládača. Cieľom podobných pokusov je vývoj živých pomocníkov, kto-
rých bude možné vysielať do miest, kam sa človek nemôže vydať, napríklad do malých 
priestorov či kontaminovaných oblastí.



Papier má stále 
budúcnosť
Predseda Predstavenstva 
Mondi SCP Miloslav Čurilla 
spojil svoj život s papie-
rom pred dvanástimi rok-
mi. Firma si aj po vstupe 
zahraničného partnera 
zachovala v názve skratku 
SCP (Severoslovenské celu-
lózky a papiernew), čo nie 
je len prejav lokálpatrio-
tizmu. Dlhoročná tradícia 
sa v Ružomberku pretavila 
do priemyselnej moderny. 
Je výsledkom pionierskych 
riešení pri zásadných tech-
nologických rekonštruk-
ciách, z ktorých podnik 
dodnes ťaží.

AUTOR: EDUARD ŽITŇANSKÝ
FOTO: EMANUEL BOSON
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 Papier je každodenná po-
treba, ale čoraz viac ľudí 
pozerá do displejov smartfó-
nov, tabletov či notebookov. 
Nie je papier odsúdený na 
vymretie?
Stojím na čele papierenskej 
firmy, tak vám nemôžem po-
vedať, že papier nemá budúc-
nosť. Ako používateľ vidím, 
že kancelársky papier do istej 
miery vytláčajú elektronické 
prostriedky, ale stále zostá-
va dosť miesta. Podľa štatistík 
sa množstvo papiera a spôso-
bov jeho použitia zmenšuje 
najmä v krajinách s vysokým 
stupňom elektronizácie, teda 
v USA a západnej Európe. Na-
opak, stredná a východná Eu-
rópa zatiaľ ešte zaznamenáva-
la neveľký rast spotreby papie-
ra. Ešte chvíľu potrvá, kým sa 
elektronika presadí väčšinovo.

 Vy čítate noviny ešte na 
papieri?
Ranné noviny sú generačný ri-
tuál, neviem si predstaviť ráno 
bez kávy, čaju a novín. Ak som 
v zahraničí, pozriem si sloven-
ské noviny na tablete, ale nie 
je to ono. Tablet mi umožní aj 
spojenie s domovom, pohodlne 
vybavím poštu, ale za papier 
by som ho úplne nevymenil. 

 Aké výhody si podľa vás 
papier v porovnaní s plast-
mi či displejmi udržiava?
Papier si vždy nájde svoje 
miesto, lebo je dobrý, jedno-
duchý nosič informácií a prí-
jemný na dotyk. Má budúcnosť 
už len preto, že je z dostupnej 
suroviny a pokiaľ dokážeme 
vyrábať šetrne k prírode, tak 
prečo nie? Pri výrobe papie-
ra sa používajú nové techno-
lógie, ktoré znižujú spotrebu 
vody, energie. Papier je čoraz 
viac ekologickejší produkt. 
Dnes už naši odberatelia žia-
dajú k výrobkom doklad o pô-
vode dreva, ktorý dokumentu-
je, že sme použili surovinu vy-
ťaženú správnymi spôsobmi, 
že drevo nepochádza z dran-
covaného lesa.

 To však asi nie sú obyčajní 
zákazníci?

V Ružomberku robíme kance-
lárske papiere a ofsetové pa-
piere pre tlač kníh. Veľkí zá-
kazníci, ktorí odoberajú väčši-
nu našej produkcie, si doklad 
o pôvode dreva vyžadujú. 

 Aké zmeny vo výrobe pa-
piera považujete za najvý-
raznejšie?
Za ostatných desať rokov sme 
mali dva významné momen-

ty. Prvým bolo odstránenie 
chlóru pri bielení. Prešli sme 
na ľahké ECF bielenie, ktoré 
je bez elementárneho chlóru 
a s podstatne zníženou spotre-
bou chlórdioxidu oproti iným 
technológiám. To je význam-
né pre životné prostredie. 
Druhým je inovácia výroby ce-
lulózy, ktorou sme zásadným 
spôsobom eliminovali spotre-
bu kyseliny sírovej na jednu 
desatinu. Dosiahli sme to pred 
ôsmimi rokmi inštalovaním 
nových technológií, napríklad 
špičkového varného procesu 
CBS a nového regeneračného 
kotla so spaľovaním a sofisti-
kovaným systémom zberu za-
páchajúcich látok. Chemikálie 

udržiavajú v procese a dopĺňa-
me len prirodzený úbytok. 

 Ovplyvnili tieto technoló-
gie aj životné prostredie? 
Určite. Podstatne sme reduko-
vali znečistenie odpadových 
vôd a do Váhu sa vrátili pstru-
hové ryby. Merali sme vplyv 
našej výroby na okolie a skú-
mali obsah síry v opadanom 
ihličí v lesoch na okolí. Exakt-

ne sa preukázalo zlepšenie, 
síry je podstatne menej ako 
predtým. Inovácie technológií 
pri výrobe celulózy a papiera 
počas desiatich rokov reduko-
vali spotrebu chemikálií, vo-
dy a energie na tonu celulózy, 
zvýšili sme výťažnosť suro-
vín, to znamená, že produku-
jeme menej odpadu. V rokoch 
2003 a 2004 sme rekonštru-
ovali papierenský stroj číslo 
18, ktorý je dokonca držiteľom 
svetového rekordu. Ak papier 
vyrábame ekologickejšie, zna-
mená to, že ho súčasne produ-
kujeme aj efektívnejšie. 

 Ako môže papierenský 
stroj urobiť svetový rekord?

Jedným z významných para-
metrov je rýchlosť produk-
cie. Stroj číslo 18 vyrobil 1 620 
metrov papiera za jedinú mi-
nútu. Asi je ťažké predstaviť si 
takto dlhý a 6,5 metra široký 
pás papiera. Denne je to 1 350 
ton papiera. Slovenská spotre-
ba tohto druhu je okolo pät-
násť- až dvadsaťtisíc ton roč-
ne, takže potrebné množstvo 
vyrobíme zhruba za dvadsať 

dní. V tomto roku plánujeme 
zo stroja číslo 18 produkciu 
355-tisíc ton papiera. Je jasné, 
že prakticky všetko vyvážame.

 Ako funguje vzťah medzi 
producentom a spotrebite-
ľom? Ste o krok vpredu ale-
bo „iba“ reflektujete požia-
davky?
Funguje obojstranná komu-
nikácia, ale snažíme sa byť 
o krok vpredu. Snažíme sa 
vycítiť a niekedy aj ovplyvniť 
vývoj. Vlani sme uviedli špe-
ciálny rad papierov pre digi-
tálnu tlač. Je to krok, ktorým 
zachytávame trend veľkosé-
riovej tlače s individuálnym 
obsahom. Napríklad faktúr 



telekomunikačných operátov. 
Všetky majú rovnakú formu, 
mení sa len individuálny ob-
sah. Noviny sú opačný prípad: 
veľkou rýchlosťou sa tlačí je-
den obsah. Segment digitálnej 
tlače rastie a naše papiere sa 
na trhu dobre uplatňujú.

 Ako je to s cenami? Sú vo 
vašom biznise dôležité?
Áno, ale je to len jedna zložka 
„balíka“, ktorý poskytujeme 
zákazníkom. Ceny sa ľahko 
porovnávajú, ale nie sú jedi-
ným meradlom. Úroveň slu-
žieb, ktoré partnerovi posky-
tujeme, je prinajmenšom rov-
nako dôležitá ako cena. Nemá 
zmysel ponúknuť super cenu 
bez záruky, že výrobok do-
dáte na miesto určenia. Dô-
ležitejšia ako cena je pre nás 
nákladovosť. Je to o udržiava-
ní si konkurencieschopnosti. 
Zákazníci si vyberajú, zvy-
čajne v tendroch, teda veľmi 

transparentne. Úlohou produ-
centa je vyrobiť dohodnutý ob-
jem za ceny a s takými náklad-
mi, aby firma, zamestnan-
ci, zákazníci aj akcionári boli 
spokojní. V posledných rokoch 
sme prežili aj komplikované 
situácie. Najmä v rokoch 2008 
a 2009 to chvíľami bolo trá-
penie udržať výkonnosť fir-
my. Vlani sme v Ružomberku 
vyrobili na všetkých strojoch 
zhruba 650-tisíc ton papie-
ra, z toho za hranice odišlo 
630-tisíc ton. Na domácom tr-
hu máme zhruba 67-percent-
ný podiel.

 Kde sú vaše trhy?
Európsky papierenský trh je 
konsolidovaný. Je na ňom päť 
veľkých hráčov, ktorí urču-
jú trendy i ceny a vzájomne 
súperia o zákazníka. Mon-
di je jeden z najvýznamnej-
ších hráčov nielen na európ-
skom, ale aj svetovom trhu. 

Z Ružomberka vyvážame na 
Ukrajinu, celý Balkán, zásobu-
jeme strednú Európu, Nemec-
ko, Taliansko, Francúzsko, 
krajiny Beneluxu. Snažíme sa 
kvôli dopravným nákladom 
aj ekológii exportovať čo naj-
bližšie. 

 Keď sa povie papier, 
v predstave mnohých ľudí sa 
ako tradičný producent vy-
baví Fínsko. Dá sa uplatniť 
aj na tomto trhu?
Do Fínska neexportujeme, 
ale v tradícii sa s touto sever-
skou krajinou môžeme rovnať. 
V Ružomberku sa papier vyrá-
ba už 130 rokov. Slovensko je 
podobne lesnaté ako Fínsko, 
máme dnes rovnaké technoló-
gie, sme konkurencieschopní. 
A navyše sme v strede trhu, čo 
je výhoda. Výrobky dnes kon-
cový spotrebiteľ identifikuje 
len podľa čiarového kódu, mu-
sí vedieť, že slovenské výrob-
ky majú označenie 858. Máme 
vlastné značky, ale vyrábame 
aj pod značkami našich odbe-
rateľov, niekedy je naozaj ťaž-
ké zistiť, kde bol papier vyro-
bený. 

 Ako je to s používaním re-
cyklovaného papiera? 
Kedysi sme ho aj my používa-
li na výrobu najmä obalového 
papiera. V súčasnosti kance-
lársky papier v skupine Mon-
di vyrába len rakúsky závod. 
Závod v Ružomberku je integ-
rovaný.

 Čo to znamená?
Na vstupe je drevo a na výstu-
pe je hotový výrobok, papier. 
Pracujeme v uzavretom cykle, 
dá sa hovoriť o bezodpadovej 
technológii, lebo drevo využí-
vame na 99,5 percenta. Keďže 
papier pre tlačiarne je nároč-
ný na kvalitu, využívame pr-
votné vlákno z dreva, ktoré má 
najvyššiu kvalitu.

 Prečo teda školáci zbiera-
jú papier, mestá organizujú 
separovanie? Má to zmysel?
To určite! Aj v papierenskom 
priemysle platí, že nerobí kaž-
dý všetko. Na Slovensku má 

Eco-Invest závod v Harmanci, 
kde sa zberový papier použí-
va pri výrobe hygienických 
papierov. Recyklácia má veľký 
význam, je škoda papier páliť. 
Aj keď priamo recyklovaný pa-
pier nepoužívame, zber pod-
porujeme.

 Aké je postavenie SCP 
v skupine Mondi?
Veľmi významné. V rokoch 
2004 až 2006 sme prešli zá-
sadnou technologickou rekon-
štrukciou, odborníci považujú 
Mondi SCP v Ružomberku za 
moderný európsky závod, rov-
nako sme špička pri hodnotení 

Miloslav Čurilla (49) je predseda Predstavenstva Mondi SCP. 
Absolvoval Fakultu elektrotechniky na Vysokej škole technic-
kej (dnes Technická univerzita) v Košiciach. Pracoval vo VSŽ 
a v zahraničnom obchode. Je ženatý, má tri deti a oddychuje 
pri športe, cestovaní, hudbe a RC modeloch. Do Mondi SCP ho 
angažoval slovenský akcionár Eco-Invest, ktorý vlastní 49 per-
cent akcií podniku. Zvyšný podiel patrí medzinárodnému pa-
pierenskému koncernu Mondi.
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podľa objemu výroby, nielen 
v skupine, ale celoeurópsky. 
Zamestnanci Mondi SCP pô-
sobia ako experti vo viacerých 
sesterských závodoch, majú 
dobrý kredit, poznajú jazyky, 
rozumejú technológiám, vedia 
manažovať ľudí, nie sú kon-
fliktní.

 Papierenský priemysel 
v Ružomberku má dlhú tra-
díciu, ale pred niekoľký-
mi rokmi mesto charakte-
rizovala spenená voda na 
Váhu a nepríjemný zápach. 
Ako dnes spolu žijú podnik 
a mesto?

Spoluprácu hodnotím veľmi 
pozitívne. Máme v meste pod-
poru a máme aj veľa spoloč-
ných projektov. Komunikácia 
sa za posledných desať rokov 
významne zmodernizovala, 
dnes je to dialóg. Mondi SCP je 
aktívny podnik aj v environ-
mentálnych projektoch v re-
gióne. Samozrejme, žijeme 
v reálnom svete, nie všetko sa 
podarí, nie je možné naplniť 
všetky predstavy, ale myslím, 
že sme dôveru nesklamali. Na-
kúpili sme a nainštalovali mo-
derné technológie, skok bol ob-
rovský, teraz už je postup po-
malší, každé aj malé zlepšenie 

stojí viac úsilia, ale nemienime 
v ňom poľaviť. Na druhej stra-
ne sme urobili aj veci, ktoré by 
mesto samo nezvládlo.

 V čom spočíva vaša misia 
v Ružomberku?
Naša spoločnosť má dvoch ak-
cionárov. Manažujem korekt-
né vzťahy medzi nimi tak, aby 
firma dobre fungovala. V júni 
to bolo dvanásť rokov, odkedy 
Mondi SCP funguje ako joint 
venture slovenského Eco-In-
vestu a juhoafrického Mondi. 
Mojou úlohou je aj starať sa 
o dobré vzťahy s mestom a ko-
munitou. Keď som prišiel do 

Ružomberka, vzťahy neboli 
ideálne. Dnes sú na úplne inej 
kvalitatívnej úrovni, hoci stále 
je, samozrejme, čo zlepšovať.

 Aká je to práca?
Zaujímavá. Mal som šťastie 
na kolegov, podarilo sa vybu-
dovať silný tím. A mali sme aj 
trošku šťastia na dobré roz-
hodnutia. Keď sme robili re-
konštrukciu, išli sme aj do ne-
štandardných situácií, volili 
sme pionierske riešenia. V ko-
nečnom dôsledku sa to uká-
zalo ako správne a dnes z to-
ho ťažíme. V živote treba aj 
šťastie, my sme ho mali. 



P
redpovedať vývoj globálnej eko-
nomiky do roku 2050 je trúfa-
lé. Skúste sa vrátiť do začiat-
ku sedemdesiatych rokov, vte-

dy sotvakto tušil, že sovietske impérium 
padne bez jediného výstrelu a z Číny vy-
rastie obor. Alebo do roku 1910 – kto by 
predvídal dve svetové vojny? Hoci prudký 
ekonomický rast Nemecka po zjednotení 
v roku 1871 mohol napovedať, že v Euró-
pe sa čosi stane.
Napriek tomu je užitočné aspoňv hrubých 
črtách vedieť, na čo sa pripraviť. Svoj po-
hľad na ekonomiku sveta v roku 2050 
predstavila londýnska pobočka spoloč-
nosti PwC. Vychádzala z predpokladu, 
že stimulom rozvoja budú rovnaké si-
ly ako dnes a nič dramatické sa nesta-
ne. Neráta s výraznou vlnou technologic-
kých inovácií, s vplyvom klimatických 
zmien či postupujúcou urbanizáciou. Ani 

s ozbrojeným konfliktom, hoci skeptickej-
ší prognostici hovoria o vojne o suroviny 
medzi USA a Čínou v roku 2040 ako o ho-
tovej veci.
Svetovú ekonomiku bude aj naďalej pohá-
ňať globalizácia. Presun ekonomickej sily 
z Európy a USA do Ázie a krajín, ktorým 
dnes hovoríme „rozvíjajúce sa“, bude po-
kračovať. Čína hrubým domácim produk-
tom predstihne USA do roku 2035 a o de-
sať rokov ju bude nasledovať India. Ne-
meckú ekonomiku, najsilnejšiu v Európe, 
by malo Rusko prekonať o dva roky, Brazí-
lia v roku 2025, Mexiko v roku 2040 a In-
donézia o sedem rokov neskôr.
Obnovená sila Číny a Indie s početným 
obyvateľstvom nie je podľa odborníkov 
ničím výnimočná – svet sa len vracia do 
rovnováhy, v akej existoval tisícročia. 
Globálne kyvadlo na stranu západnej Eu-
rópy a USA na čas vychýlila koloniálna éra 

a priemyselná revolúcia v 18. a 19. storočí, 
ale tento potenciál sa už vyčerpal. 
Neznamená to, že Západu zostáva len 
„hodiť uterák do ringu“. Rast ekonomiky 
i spotreby v iných kútoch sveta poskytne 
západným firmám nové príležitosti. Kon-
kurencia však bude veľká, preto mnohé už 
teraz rozbiehajú dlhodobé investície. Kto 
sa zabudne len na „domácich trhoch“ v USA 
a západnej Európe, bude odsúdený kráčať 
v „pomalšom pruhu histórie“. Experti PwC 
v tejto súvislosti upozorňujú na Veľkú Bri-
tániu. Na rozvíjajúcich sa trhoch dnes pre-
dáva len sedem percent svojej produkcie, 
zato ikony britského priemyslu prechádza-
jú do rúk cudzincov. Jaguar a Land Rover, 
ktoré kúpila indická spoločnosť Tatu Mo-
tors, nie sú jediným príkladom.
Kde sa teda ocitne svet v polovici 21. sto-
ročia a aké výzvy čakajú Európanov v ďal-
ších fázach globalizácie? 

Globálne kyvadlo
hľadá rovnováhu
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Bohatší svet, ale viac chudobných

G
lobalizácia sa začala 
už v 19. storočí. Prišla 
nebadane a celý proces 
vyvolali nové techno-

lógie – od parného stroja až po 
telegraf. Nastúpila veľkopro-
dukcia, ktorá si vynútila zjed-
nodušenie pravidiel obchodu 
i harmonizáciu noriem. Štá-
ty si začali vymieňať suroviny, 
kapitál i priemyselné produkty 
a v roku 1913, poslednom roku 
mieru, sa vyvážala pätina všet-
kých vyrobených tovarov.
Rozvrat po dvoch svetových 
vojnách globalizáciu zastavil. 
Bolo treba rekonštruovať prie-
mysel a vytvoriť aspoň lokálne 
trhy, akým bolo aj Európske 
hospodárske spoločenstvo. 

Západ opúšťa pozície
Nový dych nabrala globalizácia 
koncom sedemdesiatych rokov 
minulého storočia. Rozšíril sa 
voľný obchod, medzinárodná 

deľba práce, liberalizovali fi-
nančné trhy. Ako ďalší urých-
ľovač zapôsobili nové technoló-
gie – počítače, internet i mo-
bilné telefóny. Počas štyroch 
dekád vzrástol svetový obchod 
päťdesiatnásobne na 15,2 bilió-
na dolárov v roku 2010. 
Pozíciu lídrov zaujali USA, zá-
padná Európa a Japonsko. Ich 
postavenie sa zdalo neotra-
siteľné, až kým globalizácia 
nedozrela do ďalšieho štádia. 
Stalo sa, čo nik nečakal: od 
prelomu storočí sa ekonomic-
ká sila z tradičných industriál-
nych štátov presúva do iných 
regiónov sveta. 
Pod zmeny sa nepodpisuje len 
Čína a jej impozantný hospo-
dársky rast. Tesne ju nasledujú 
India, Rusko, Brazília, Indoné-
zia, Mexiko i Turecko. Najväčší 
potenciál má podľa mnohých 
India. V roku 2050 sa môže 
stať po Číne druhou najväčšou 

ekonomikou sveta a osemná-
sobne prevýšiť Nemecko. 
Rozvíjajúce sa krajiny skupi-
ny E 7 dnes dosahujú okolo 72 
percent výkonu najvyspelej-
ších ekonomík združených do 
skupiny G 7. Do roku 2050 ich 
však hrubým domácim pro-
duktom dvojnásobne prevýšia. 

Nožnice sa otvárajú
Keby globalizáciu sprevádzal 
len ekonomický rast, isto by 
nebola témou polemík, netrá-
pila by ekonómov i politikov 
a do ulíc nevyháňala bojov-
ných antiglobalistov. 
V polovici osemdesiatych ro-
kov sa však objavil nový trend 
– začala sa prehlbovať nerov-
nosť príjmov medzi krajinami, 
ale aj vnútri medzi obyvateľ-
mi. Bohatí ešte viac bohatnú, 
stredná vrstva sa cíti ohroze-
ná a chudobní sú čoraz viac 
odkázaní sami na seba.

Globalizácia nie je 
výmysel dneška. Je 
dieťaťom kapitaliz-
mu. Zdedila po ňom 
veľa talentu, ale aj 
zopár problémových 
génov. Svet po skú-
senosti s najnovšou 
krízou speje k ná-
zoru, že globalizácii 
treba určiť manti-
nely, aby sa trochu 
zmravnila.
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Eskalátor k bohatstvu 

„Niet pochýb, že nerovnosti 
naďalej rastú. Osobitne výraz-
né je to vo väčšine liberálnych 
trhových ekonomík,“ potvr-
dzuje Dani Rodrik, profesor na 
Harvardovej univerzite v USA. 
V mnohých štátoch sa rast 
koncentruje do hlavným roz-
vojových zón – pobrežných ob-
lastí Číny s centrami Šanghaj 
a Šen-čou, miest ako indický 
Bangalúr, brazílske 
Sao Paulo či štátov 
typu Singapur a Ka-
tar. Paralelne s tým 
ďalej chudobnejú 
vidiecke oblasti, tr-
piace najmä neustá-
lym zdražovaním 
potravín. 
Ani rastúca ekonomika tak nie 
je zárukou lepšej kvalita živo-
ta – v indexe ľudského rozvo-
ja OSN patrí Rusku 65. miesto, 
Brazílii 73., Číne 89. a Indii 
119. Ich pozícia sa rokmi vý-
razne nemení. Výnimkou je 
len Čína. Patrí do desiatky „top 
skokanov“, ktorí za štyri de-
saťročia výrazne zlepšili svo-
je umiestnenie. Ako jediná si 
polepšila aj zlepšením príjmov 
obyvateľov, nielen dostupnej-
ším vzdelaním a zdravotníc-
kych služieb. 

Koľko treba 
globalizácie? 
Svetové ekonomické fórum 
označilo príjmové a sociálne 

nerovnosti za nebezpečen-
stvo číslo jeden, ktoré ohrozu-
je svet viac ako dlhová kríza či 
sústavný nárast skleníkových 
plynov. 
Čo ďalej? Pribrzdiť globalizá-
ciu alebo, naopak, zachovať 
jej tempo, veď potom sa uvidí? 
Otázka možno znie inak – prob-
lém nemusí byť v úrovni globa-
lizácie, ale v jej usmernení, aby 

sa lepšie využili jej 
prednosti a potlačili 
nevýhody. 
„Kríza nám da-
la dôležitú lek-
ciu: trhy sú skvelé, 
ale potrebujú ob-
čas dohľad štátu. 
Rastie preto ocho-

ta nájsť lepšie pravidlá aj pre 
globalizáciu. Dnes už vieme, že 
kapitalizmus sa bude vzďaľovať 
od čisto liberálneho trhového 
modelu. Aj keď pochybujem, že 
cestou je výraznejšie posilnenie 
úlohy štátu,“ tvrdí D. Rodrik. 
Pre ďalší vývoj existuje nie-
koľko rizík. Rastúca nerovnosť 
a neistota môže ovplyvniť po-
litickú klímu a otvoriť cestu 
extrémistom či populistom. 
Nie je takisto vylúčené, že čo-
raz viac ľudí začne kapitaliz-
mus, aj napriek jeho vrode-
ným prednostiam, odmietať. 
Ešte väčším rizikom sú však 
naše rozpaky pri hľadaní bu-
dúceho modelu kapitalizmu 
a pravidiel pre globalizáciu. 

 Prináša globalizácia pro-
spech menej rozvinutým 
krajinám?
Situácia sa veľmi líši: Číne 
a Indii sa darí veľmi dobre, 
regiónom Afriky a Latinskej 
Ameriky oveľa menej.

 Prečo?
Dávnejšie to zvládlo Japonsko 
a Južná Kórea, v poslednom de-
saťročí Čína. Trik je vo vytvore-
ní predmostia do priemyselne 
vyspelých krajín a v systematic-
kom rozširovaní vnútorného po-
tenciálu. Potom to funguje ako 
automatický eskalátor. Naopak, 
krajinám, ktoré sa spoliehajú 

len na poľnohospodárstvo, sa 
priveľmi nedarí. Afrika je toho 
smutným príkladom.

 Bohatstvo príde samo?
Nie, bolo by pekné, keby vlády 
len stabilizovali ekonomiku, 
otvorili sa a trhy by zariadili 
zvyšok. Realita vyžaduje ak-
tívnu politiku, dotácie, podpo-
ru vývozu, zásahy do meny.

 Zaručí táto stratégia úspech 
aj v najbližších rokoch?
Pochybujem. Bohaté krajiny 
už nie sú ochotné takúto po-
litiku akceptovať. Na druhej 
strane ázijské krajiny už vybu-
dovali obrovské efektívne ka-
pacity, nováčikovia budú
mať problém im konkurovať. 
Ani finančná kríza život ne-
uľahčuje. Mnohé krajiny budú 
musieť opustiť model rastu 
na dlh. Dobiehanie vyspelých 
ekonomík sa tak v najbližších 
rokoch sťaží. 

S Danim Rodrikom, 
profesorom politickej 
ekonómie na John 
F. Kennedy School of 
Government Harvardo-
vej univerzity v USA.

80 %
O toľko sa zvýšila 

kvalita života v Číne 
za tridsať rokov

Globalizácia umožňuje investovať do vysokej pridanej hodnoty v bohatých kraji-
nách a súčasne sa etablovať na rozvíjajúcich sa trhoch. Na hornej snímke turbína 
Siemens vyrobená v USA, dolu výroba transformátorov v kolumbijskej Bogote.



V
 čase priemyselnej revolúcie 
zmenili parou poháňané tkáčske 
stavy výrobu textilu na vysoko 
mechanizovaný proces. Severozá-

padné Anglicko sa stalo svetovým centrom 
textilného priemyslu. Nik nemohol súperiť 
s vysokou produktivitou strojov a na kolená 
takmer padli aj konkurenčné indické tex-
tilky. Počas nasledujúcich 250 rokov sa an-
glický priemysel zmenil. Svetovo presláve-
né britské značky dnes kupujú zahraničné 
spoločnosti, paradoxne aj z Indie. 

Kreatívna deštrukcia
Čo spôsobilo, že ikony ako Pan American, 
Pfaff, Kodak, Jaguar, Chrysler, Saab a mno-
hé ďalšie sa musia zachraňovať predajom 
alebo v tichosti odchádzajú do histórie? 
Globálna ekonomika sa zmenila v proce-
se, ktorý ekonómovia popisujú ako krea-
tívnu deštrukciu. Inovácie vytvárajú nové 
obchodné modely a staré sa stávajú nad-
bytočnými. Väčšinu týchto zmien sotva 

vidno, pretože sa skladajú z drobných vy-
lepšení výrobných metód, rýchlejších ale-
bo lacnejších dopravných systémov a čo-
raz účinnejšej komunikácie. 
Dohromady však tieto inovácie utvárajú 
hlavné trendy. Majú vplyv na to, kde sa pro-
dukty vyrábajú, ako a kto ich spotrebuje. 
Rozhodujú, kde sa vytvára bohatstvo a kto 
stráca. Svojím obrovským vplyvom zmeni-
li globálnu ekonomiku. Rozvrátili sovietsky 
plánovací systém, pod-
nietili rýchly rast Číny 
i rozšírenie internetu, 
ktorý dokonale zmenil 
logistiku, vrátane ob-
jednávania pizze priamo z obývačky. 
Tradičné priemyselné odvetvia sú zdro-
jom rastu na rozvíjajúcich sa trhoch. Ich 
sťahovanie do Ázie a ďalších krajín mení 
aj vyspelé západné ekonomiky. „Ak chcú 
naďalej rásť, musia vytvárať ešte viac ino-
vácií,“ myslí si Tom Kirchmaier z Finan-
cial Markets Group na London School of 

Economics. To si vyžiada neustále zlepšo-
vať vzdelávanie a zostať atraktívnym pre 
talenty z celého sveta. Ťahúňom sa mô-
žu stať aj globálne firmy, ktoré sú schop-
né podporovať zmeny v celých priemysel-
ných odvetviach. 

Na oboch stranách 
Európske firmy môžu ťažiť z oboch tren-
dov – etablovať sa na rozvíjajúcich sa tr-
hoch a súčasne v bohatých krajinách in-
vestovať do vysokej pridanej hodnoty. 
Spoločnosť Siemens napríklad v americ-
kom meste Charlotte investovala 350 mi-
liónov dolárov do výroby špičkových tur-
bín pre paroplynové elektrárne a ďalších 
150 miliónov do výskumných centier pre 
veternú energetiku. 
Rozvíjajúce sa trhy ponúkajú rad príleži-
tostí. Rastúce hospodárstvo rýchlo zvy-

šuje svoje potreby – modernizuje energe-
tiku, stavia železnice a letiská, pribúdajú 
školy i nemocnice. Európske firmy tu mô-
žu plniť dôležitú dodávateľskú funkciu. 
Produkty sa navyše prispôsobujú požia-
davkám miestnych trhov, čo opäť podne-
cuje inovácie i výskum.
Napríklad výkonné transformátory v novom 
závode pri meste Bogota vyvinuli kolumbij-
skí inžinieri so Siemensu. Budú slúžiť aj vo 

veľkých veterných elektrárňach a solárnych 
zariadeniach v USA a Kanade. Na opačnej 
strane zemegule pri tureckom meste Bursa 
postavil Siemens najväčšiu biologickú čis-
tiareň odpadových vôd v Európe. 
Globálne korporácie postupne decen-
tralizujú svoje štruktúry a budú pôsobiť 
v akomsi „multilokálnom“ režime, keď 

Bez inovácií Európa 
stratí náskok
Globalizácia mení ekonomiku. Jedno zo základných 
pravidiel však platí naďalej: inovácie zostávajú cestou 
k trvalej prosperite.

„Výber vhodnej lokality pre investíciu odráža názor 
fi rmy, kam sa bude globalizácia ďalej vyvíjať.“

Globálne korporácie sa dostávajú do „multilokálne-
ho“ režimu, keď sa nové riešenia vytvárajú na via-
cerých miestach súčasne. Na snímkach nový závod 
Siemens v Indii a vývojové centrum v Moskve.
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 BRIC  Rozvíjajúce sa  Vyspelé

inovácie vznikajú na mnohých miestach 
súčasne. Siemens napríklad investoval 
40 miliónov eur aj do vývojového centra 
neďaleko Moskvy. Bude súčasťou Skol-
kovského inovačného parku, ktorý sa má 
za veľkej finančnej podpory ruskej vlády 
stať obdobou amerického Silicon Valley. 
Spolu s ďalšími partnermi investuje Sie-
mens v Rusku v najbližších troch rokoch 
miliardu eur do energetiky, železnice, ale 
do výskumu a vývoja. 

Kam smerovať investície
V zornom poli investícií Siemensu nie sú 
len ťažiskové nové trhy v Číne, Brazílii, In-
dii či Rusku. Za dôležitú považuje aj takzva-
nú druhú vlnu rozvíjajúcich sa krajín, kam 
patria Vietnam, Turecko či Kolumbia. Na-
príklad latinskoamerický štát je dostatočne 
rozľahlý, má významný rozvojový potenciál 
a už priťahuje zahraničné investície – vlani 
sa zvýšili takmer o šesťdesiat percent.
Výber vhodnej lokality pre investíciu je 
tak trochu „alchýmia“ a odráža názor fir-
my, ako sa bude globalizácia ďalej vyvíjať. 

„Mnohé spoločnosti tejto otázke nevenu-
jú pozornosť, rozhodujú sa len na zákla-
de odhadovaných úspor mzdových ná-
kladov. To je chyba,“ hovorí Jörg-Henning 
Kasko, ktorý má na starosti výrobné štan-
dardy v Siemens Corporate Technology.
Globálnu výrobnú sieť Siemens plánuje 
tak, aby zodpovedala firemnej stratégii 
a požiadavkám trhu i zákazníkov. Roz-
hoduje rentabilita, flexibilita dodávok, 
kvalita výroby a inovačný potenciál. Vá-
ha týchto parametrov sa môže líšiť podľa 
zákazníkov, lokality či produktov. „Ďa-
lej zisťujeme, či potreby zákazníka doká-
že uspokojiť existujúca sieť a či to zvlád-
ne aj v budúcich rokoch,“ vysvetľuje J.-H. 
Kasko. Nasledujú ekonomické analýzy 
a na konci je niekoľko scenárov, z ktorých 
si firma vyberie najvhodnejší. Nový kon-
cept po prvý raz použil Siemens pri stav-
be dvoch závodov na výrobu energetic-
kých zariadení v indickom meste Goa. 

 Komentár na s. 41

Rast exportu... a odkiaľ smeruje
(Export tovarov v rokoch 1950 až 2010 v miliardách dolárov)
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V
odičov na diaľnici severne od Ber-
lína prekvapí pozoruhodný obrá-
zok: po diaľnici uháňa nákladné 
vozidlo s pantografom, na aký sme 

zvyknutí pri električkách alebo vlakových 
súpravách. Elektrické kamióny tu predvá-
dzajú možnú budúcnosť nákladnej dopravy.

Problémy s elektrinou
Klasické spaľovacie motory poháňajú autá 
už takmer 130 rokov. Ich masívna expanzia 

priniesla civilizačný rozmach, ale aj prob-
lémy. Aj to je dôvod renesancie elektromo-
bilov, ktoré sa objavili ešte pred vozidlami 
s motormi na fosílne palivá, ale prehrali 
súboj pre technické hendikepy vtedajších 
batérií. To sa nástupom nových technológií 
začína meniť a ekologické autá na elektrinu 
sa opäť rozširujú. Pozornosť sa sústreďuje 
najmä na menšie osobné automobily. 
Emisie však z podstatnej časti produku-
jú nákladné autá a kamióny. Tu je situácia 

zložitejšia: elektrický pohon sa dnes vyu-
žíva v menších autách, pretože sú primár-
ne určené na kratšie jazdy, ráta sa s čas-
tým dobíjaním a preto môžu byť vybavené 
relatívne malými batériami. To nemož-
no uplatniť v kamiónoch, ktoré prepravu-
jú mnohotonové náklady a najazdia tisíce 
kilometrov naprieč viacerými krajinami. 
Na takýto dojazd by potrebovali rozmer-
né a ťažké batérie, čo by zhoršilo jazdné 
vlastnosti a efektivitu prevádzky.

Elektrická budúcnosť
Riešenie sa našlo v koncepte, ktorý je zná-
my už roky, ale zatiaľ sa nikdy neuplatnil 
v cestnej nákladnej doprave – trolejové ve-
denie. Kamiónom umožní, aby nemuseli 
voziť energiu so sebou, ale jednoducho si 
ju odoberú za jazdy priamo zo siete. 

Kamióny pod trolejom
Do roku 2050 sa zvýši premávka na diaľniciach a ces-
tách vo svete o dvesto percent. To je obrovská výzva. 
V mestských oblastiach už dnes spôsobujú ťažké vo-
zidlá problémy so znečistením.

AUTOR: JOSEF VALIŠKA
FOTO: SIEMENS, VOLVO

Pri predbiehaní sa pohon automaticky prepne na dieselový motor a generátor, 
ktorý dodáva energiu pre elektromotor. Zmenu si vodič ani nevšimne.
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Nemecké ministerstvo životného prostredia 
podporilo projekt Enuba, čo je skratka pre 
systém „elektrickej mobility pre ťažké úžit-
kové vozidlá na ochranu životného prostre-
dia a mestských oblastí“. Projekt, na ktorý 
sa zatiaľ vynaložili dva milióny eur, overu-
je dodávky energie pre kamióny z trakčné-
ho systému podobného tomu, aký funguje 

pri električkách, trolejbusoch a elektric-
kých vlakoch. Spoločnosť Siemens dodala 
komplexnú koncepciu trakčného elektric-
kého pohonu. 

Inteligentný zberač
Pripojenie k trolejom nesmie negatívne 
ovplyvňovať jazdné vlastnosti vozidla. 
Vodič musí byť schopný zatáčať, ľubovoľ-
ne pribrzďovať a manévrovať. Pantograf 

je preto vybavený špeciálnym monitoro-
vacím systémom, ktorý ho neustále drží 
v stabilnej polohe voči drôtom vedenia. 
Umožňuje to koncept aktívneho zberača 
s veľkou styčnou plochou. Zberače trolej-
busov majú relatívne malú styčnú plochu 
v tvare písmena U, ktorá ho stabilne pri-
pája k trakčnému vedeniu. Systém pohyb-

livého pantografu dovoľuje auto-
matické zapínanie a pripojenie až 
do rýchlosti 90 km/h a automaticky 
synchronizuje všetky pohyby vo-
zidla v jazdnom pruhu. Zberač sa 

môže zdvíhať či spúšťať automaticky ale-
bo ručne stisnutím tlačidla. 
Pri predbiehaní či opustení elektrifiko-
vanej komunikácie sa elektrický motor 
automaticky prepne na dieselový motor 
a generátor, ktorý dodáva energiu pre 
elektromotor. Diesel tak môže stabilne 
pracovať na najefektívnejších otáčkach 
a s malou spotrebou paliva. Ak je opäť 
k dispozícii elektrifikovaná komunikácia, 

pohonný systém sa prepne a kamión prej-
de na elektrinu dodávanú trolejovým ve-
dením. Zmenu si vodič ani nevšimne. 

Elektrifikácia diaľnic
Hybridné vozidlá sú rovnako flexibilné 
a univerzálne ako štandardné kamióny. 
Koncept eHighway možno bez problémov 
integrovať do bežnej diaľničnej infraštruk-
túry. Pilotný projekt sa v súčasnosti overu-
je na úseku diaľnice severne od Berlína. Ide 
zatiaľ o testovaciu verziu, ktorá prešľapáva 
cestu prvému skutočnému využitiu pláno-
vanému v Kalifornii. Tam by mal koncept 
prispieť k efektívnejšej preprave nákladov 
medzi Los Angeles a prístavom Long Beach. 
Existujú už plány na „elektrifikáciu“ trasy 
zo západnej oblasti Beneluxu cez Nemec-
ko, Poľsko, Litvu do Lotyšska, ktorá by 
spojila baltské prístavy. Náklady na úsek 
dlhý 5 700 kilometrov sa odhadujú na 
štrnásť miliárd eur a predpokladá sa ich 
rýchla návratnosť. 

Trochu iná diaľnica
Koncept e-Highway tvoria tri základ-
né súčasti:
• Hybridná technológia pohonu, rov-

nako tak modernizácia hnacieho 
mechanizmu pre nepretržité dodáv-
ky elektrické energie.

• Hybridné vozidlá využívajúce trakč-
né vedenie založené na technológiách 
overených v železničnej doprave, 
vrátane využitia rekuperácie. Pri 
prevádzke viacerých elektrických 
vozidiel možno vracaním energie 
generovanej pri brzdení späť do sie-
te výrazne znížiť spotrebu celého 
systému.

• Inteligentný zberač na prenos 
elektriny z trolejového napájania 
eHighway kombinuje zdroje želez-
ničnej technológie s flexibilitou 
cestnej dopravy.

Ale ak senzory detegujú trolejové vedenie, vysunie sa zo strechy pantografový zberač a auto sa pripojí na trakčný kábel.

„Hybridné vozidlá sú rovnako flexibilné  
a univerzálne ako bežné kamióny.“



Pozemský hrdina 
na Marse
M

édiá spojili pristá-
tie pojazdného la-
boratória Curiosity 
s očakávaním, kto-

ré sa takmer rovná istote: uro-
bili sme rozhodujúci krok k ob-
javeniu života na Marse. Prezi-
dent Barack Obama už požiadal 
expertov NASA, aby mu „okam-
žite zavolali, ak sa dostanú do 
kontaktu s Marťanmi“. 
 
Spory o živote
Vedci však zostávajú opatrní. 
Už sa poučili, že interpretovať 
dáta o živej hmote je neraz zlo-
žitejšie, ako ich získať. v roku 
1976 pátrali po živote na Marse 
sondy Viking. Analýza vzoriek 
pôdy vtedy nedopadla dobre 
– výsledky boli negatívne, ale 

aj dosť nejednoznačné a aka-
demické spory trvajú dodnes. 
Rovnako pochodil slávny me-
teorit Allan Hills 84001. z Mar-
su sa odštiepil pred 3,5 miliar-
dy rokov a obsahuje zvláštne 
tvary uhľovodíkov. Niekto-
rí vedci ani po desiatich ro-
koch nechcú uznať, že ide len 
o anorganické štruktúry a nie 
fosílie baktérií.
Sotva tak možno očakávať, že 
Curiosity odošle z Marsu ne-
spochybniteľné dôkazy. Navyše 
„kontakt s Marťanmi“ ani nie je 
jeho primárnym poslaním. Má 
„len“ prehĺbiť naše vedomos-
ti o geológii Marsu a zistiť, aké 

pomery vládli na planéte v čase, 
keď sa na Zemi začal vyvíjať ži-
vot. Aj to sú ciele, pre ktoré mu 
treba „držať palce“. 

Kam zmizli mikróby? 
Misiou Curiosity vrcholí dô-
ležitá etapa výskumu Marsu. 
V uplynulých dvoch dekádach 
sme mapovali povrch planéty, 
sledovali atmosféru a kolobeh 
vody. Zistili sme, že Mars sa 
v začiatočných geologických 

epochách podobal Zemi a je-
ho severnú pologuľu pokrýval 
oceán. Ak by platila paralela 
so Zemou, aj tu sa začal vývoj 
života. Ale už po poldruha mi-
liarde rokov došlo ku katakliz-
me – planéta sa prudko ochla-
dila a vodu stratila. Väčšina sa 
vyparila a len časť sa vo forme 
ľadu uchovala pod povrchom. 
Ak sa život stihol vyvinúť, zís-
kal podobu jednobunkových 
organizmov. Po zmene pod-
mienok buď vymreli, alebo do-
kázali zabojovať o svoju exis-
tenciu a ukryli sa do nižších 
vrstiev pôdy. 

AUTOR: ĽUBOMÍR JURINA
FOTO: NASA/JPL-CALTECH
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Curiosity bude pátrať, či 
v mieste pristátia – v Galleho 
kráteri – existovali pred štyrmi 
miliardami rokov podmienky 
na vznik života. Kráter je z toh-
to pohľadu ideálne miesto. Ke-
dysi bol až po okraj zaplnený 
vodou a v jazere sa dve miliar-
dy rokov ukladali vrstvy ma-
teriálu. Voda sa neskôr stratila 
a obnažené sedimenty dnes po-
núkajú exkluzívny pohľad do 
minulosti. 

Posledná z veľkých
Na rozdiel od Vikingov a ďal-
ších sond sa Curiosity voľne 

pohybuje, vďaka vŕtacej súpra-
ve sa dostane hlbšie pod po-
vrch a vezie si batériu citlivých 
prístrojov. Môžeme sa tešiť na 
záplavu nových informácií. 
Veľkú fantáziu preukázali jeho 
konštruktéri už pri unikátnom 
pristávacom manévri, ktorý 
vedecký šéf programu John 
Grotzinger označil za „zázrak 
inžinierstva“. Počas putova-
nia ho čakajú ďalšie nástrahy, 
ktoré preveria jeho technickú 
zdatnosť. 
Cieľom je hora Mount Sharp 
v strede Galleho krátera. Cu-
riosity sa k nej vypraví okolo 

Vianoc a cesta dlhá sedem ki-
lometrov mu potrvá niekoľko 
mesiacov. Celkove je misia plá-
novaná na dva roky. 
Vychutnajme si túto jazdu, pre-
tože rozlet ďalších projektov 
zastavila finančná kríza. NASA 
bude v nasledujúcej dekáde 
škrtať a je isté, že na podobnú 
výpravu za dva a pol miliar-
dy dolárov nebudú financie. 
NASA odstúpila aj od projektu 
ExoMars pripravovaného s eu-
rópskou agentúrou ESA, ktorej 
vyvrcholením mala byť v roku 
2020 doprava vzoriek marťan-
skej pôdy na Zem. 

Siemens 
partnerom NASA
Vesmírna agentúra NASA je 
výkladnou skriňou americ-
kých technológií. Len výni-
močne siahne po hotových 
riešeniach iných inštitúcií. 
Aj to len vtedy, ak sú natoľ-
ko kvalitné, že ich vlastný 
vývoj by bol zbytočnou dup-
licitou.
Pri vývoji rovera Curiosity 
použili konštruktéri NASA 
systém PLM (Product Life-
cycle Management) od spo-
ločnosti Siemens. Umožnil 
zladiť zostavu vozidla tak, 
aby stovky jeho komponen-
tov dokonale spolupracova-
li a zvládali extrémne pod-
mienky počas misie. 
Softvér NX, ktorý integruje 
CAD, CAE, CAM aplikácie, 
využili na navrhovanie vir-
tuálnych modelov, ich tes-
tovanie a výrobu. To všetko 
bez potreby stavať proto-
typy a skúšať ich v špeciál-
nych komorách.
Vývoj robota manažovali 
v Jet Propulsion Laborato-
ry, ale komponenty vznika-
li na výskumných pracovis-
kách po celom svete. Soft-
vér Teamcenter sa postaral 
o zdieľanie informácií me-
dzi vývojovými skupina-
mi, aby každý tím pracoval 
s najnovšími údajmi.s najnovšími údajmi.



Na Vianoce 
sa rozžiari Kométa
Na prelome rokov 1923 a 1924 začala v Tatrách jazdiť Kométa. Nie obyčajná, ale výni-
močná. Tatranská legenda. Prvej električke, ktorá odštartovala históriu tatranských želez-
níc, ešte nedávno hrozil koniec. Aj vďaka spoločnosti Siemens sa ju podarilo zachrániť.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHÍV VKZ A SIEMENS 

Video príbeh 100 ročnej Kométy a ďalšie 
informácie na www.tatranskakometa.sk
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V
 Tatrách bývajú tuhé 
zimy. Z koľajníc tat-
ranskej železnice tre-
ba odhŕňať aj dvoj-

metrové záveje snehu. Elek-
trický vozeň s mosadzným 
číslom 22 bol na to ako stvo-
rený. „Dopredu zavesili pluh 
a jazdili po Tatrách,“ spomína 
jeden zo zakladateľov občian-
skeho združenia Veterán klub 
železníc Jaroslav Vančo. „Bol 
rýchly, ťažký a mal dobre po-
ložené ťažisko. Pri pluhovaní 
musel ísť niekedy rýchlejšie, 
ako bola jeho maximálna po-
volená rýchlosť. A takto vznik-
la jeho prezývka. Keď v plnej 

rýchlosti rozrážal dvojmetro-
vé snehové záveje, dlhý sneho-
vý chvost pripomínal letiacu 
kométu.“ Odvtedy starej dáme 
nik nepovie inak ako Kométa. 

Poštový vozeň 
píše históriu
Prvú trať z Popradu do Staré-
ho Smokovca vybudovali v ro-
ku 1907 a o rok neskôr ju gróf 
Aehrenthal oficiálne otvoril. 
Nahradila vtedajší tatranský 
trolejbus Omnibus. Ďalší úsek 
zo Starého Smokovca do Tat-
ranskej Lomnice nasledoval 
v decembri 1911 a posledná časť 
na Štrbské Pleso v auguste 1912. 
V tom istom roku v závode 
Ganz v Budapešti vyrobili aj 
elektrický rušeň č. 22. „Do 
Tatier prišiel ako pracovný 
vozeň. Využívali ho na vo-
zenie pošty, tovaru a liekov 
do tatranských sanatórií,“ 

pripomína históriu Kométy 
jej záchranca J. Vančo. Istý čas 
dokonca slúžil aj ako pojazd-
ná pošta – do otvoru na bočnej 
strane vhadzovali turisti a kú-
peľní hostia pohľadnice. 
„Neskôr bol v Tatrách nedosta-
tok rušňov a Kométa našla vy-
užitie v osobnej doprave. Ne-
mala však vhodný interiér a od 
zimy 1923 ju prerobili na že-
lezničný pluh,“ hovorí J. Van-
čo. Okrem veľkej sily a dobrej 
stability mala spoľahlivý ag-
regát Siemens-Schuckert, vy-
robený v Bratislave. Fungoval 
aj pri teplotách mínus tridsať 
stupňov a Kométa sa osvedči-

la v službe ďalších neuveriteľ-
ných 54 rokov.

Neistá budúcnosť
Prevádzka Kométy oficiál-
ne skončila na Mikuláša roku 
1977. „Stála pri plote poprad-
ského depa s rozbitými ok-

nami, bola v hroznom stave, 
zmenila sa na sklad odpadu,“ 
spomína J. Vančo. „A tak sme 
sa o stroj začali spolu s ďal-
šími chlapmi zaujímať. Za-
ložili sme pobočku Pamätní-
ka železničnej dopravy, kto-
rý fungoval v Bratislave pod 
vedením Jiřího Kubáčka. Bo-
lo nás okolo 25 a podarilo sa 
nám uchrániť Kométu pre 

zošrotovaním. Plány sme mali 
zo začiatku skromné – Komé-
tu najprv vyčistiť a časom ju 
spojazdniť,“ popisuje záchra-
nu unikátnej električky. Partia 
však neskôr zistila, že ďalšia 
renovácia je nad jej sily. Na-
šťastie, zasiahla náhoda. 

Herecká kariéra
Mladý režisér československé-
ho filmu Jiří Adamec plánoval 
nakrúcať seriál Rodáci. „Par-
tizán Vitásek sa po návrate 
z frontu išiel liečiť do Tatier. 
Do filmu potrebovali nejakú 
dobovú dopravu. Navrhli sme 
im použiť Kométu. Tvorcovia 

seriálu tlačili na federálne mi-
nisterstvo, aby nám uvoľnilo 
peniaze. Zhodou okolností bo-
li problémy s novšími električ-
kami – trojčatami – a vzniklo 
tu Generálne stredisko opráv. 
Onedlho prišlo nariadenie, 
aby nám pomohlo zreštauro-

vať aj Kométu. Ja som bol pri-
radený do dielní a pod vede-
ním majstra sa nám za necelé 
tri mesiace podarilo urobiť na 
rušni generálku. Kométa moh-
la vyjsť na trať. Koncom marca 
1987 si spolu s jedným zim-
ným vagónom zahrala v tele-
víznom seriáli a zožala veľkú 
slávu,“ spomína J. Vančo. 
Takto vydržala ďalších tridsať 

rokov. „Hoci nešlo o žiadne zá-
sadné opravy, vydržala mašin-
ka v dobrom stave dlhé roky,“ 
uznanlivo vraví J. Vančo. Komé-
ta si užívala rôzne propagačné 
jazdy, otvárala sezónu v Tatrách, 
vozila svadobčanov. Takto fun-
govala do polovice augusta 2010, 
keď jej kariéru ukončil blesk. 

Oslavy s električkou
„V Tatranskej Lomnici udrel 
do stĺpa elektrického vedenia 
blesk. Nie všetko zviedla po-
istka a určité množstvo ener-
gie prešlo cez trolejový drôt 
do Kométy. Poškodilo izoláciu 
a pri jazde sme dostali skrat. 

V depe kompletne odišiel je-
den z motorov,“ vysvetľuje 
J. Vančo. Na opravu nemali 
chlapi z Veterán klubu želez-
níc podmienky, škody boli pri-
veľké. O Kométe však hovorili 
v médiách, na jej záchranu do-
konca vyhlásili celonárodnú 
zbierku. „Na problém reagoval 
vtedajší riaditeľ železníc Pa-
vel Kravec. Nariadil, aby sme 
motor zbalili a poslali do ŽOS 
Vrútky,“ vraví J. Vančo. Neskôr 
do Vrútok putoval aj druhý ag-
regát. V tomto čase je v opra-
vovniach už celá Kométa a pre-
chádza generálnou opravou. 
„Do konca roka by mohla byť 
späť v Tatrách,“ predpokladá 
J. Vančo. Na záchrane Kométy 
sa podieľajú spoločnosti Sie-
mens, Veterán klub železníc 
Poprad, ŽOS Vrútky, Výcho-
doslovenská energetika, ZSSK 
Cargo, ŽSR a ŽSSK. 

Električka Kométa s prídavnými vozňami v roku 2010 ešte pred osudným zása-
hom blesku. Poškodenia boli vážne a vynútili si náročnejšie opravy. Rok čakala 
odstavená na záchranu, no v tomto čase už prechádza generálkou a do konca 
roku by mala opäť jazdiť v Tatrách.

Symbolické spustenie poslednej fázy záchrany električky za účasti prezidenta 
koncernu Siemens AG Petra Löschera (druhý sprava). Po jeho ľavom boku Vladi-
mír Slezák, generálny riaditeľ Siemensu Slovensko, Ján Sabaka a Jaroslav Vančo 
z Veterán klubu železníc Poprad.

„Okrem veľkej sily a dobrej stability mala Kométa aj spo-
ľahlivý agregát Siemens-Schuckert, vyrobený v Bratislave. 
Fungoval aj pri teplotách viac ako mínus tridsať stupňov.“



AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: EMANUEL BOSON A VW 

V
olkswagen up! sa v Bratislave 
montuje od augusta 2011. Prí-
pravy na jeho výrobu sa zača-
li dva roky predtým a vyžiadali 

si vyše 300 miliónov eur. Automobilka sa 
rozhodla použiť najmodernejšie dostupné 

technológie, pričom najväčšiu časť in-
vestícií si vyžiadala montážna linka, kto-
rú koncern nainštaloval špeciálne pre vý-
robu malých mestských vozidiel.
Koncern využíva metódu tzv. perlového 
náhrdelníka, kedy sa každé jedno vozidlo 

vyrába na objednávku pre konkrétneho 
zákazníka. Okrem Volkswagenu up! sa na 
tej istej linke vyrába aj Škoda Citigo a Seat 
Mii. Všetky tri modely majú rovnaký zá-
klad, ale odlišujú sa dizajnovými prvka-
mi na prednej a zadnej maske a v interié-
ri. Vďaka tomu možno na montážnej linke 
naraz vidieť prvú, druhú i tretiu značku, 
v rôznych farbách a s rozličným vybave-
ním.
Celkový počet možných variácií dosahu-
je hodnotu tristotisíc. Sú medzi nimi aj 
kombinácie s volantom na pravej strane. 
Výroba je v dôsledku toho mimoriadne 
náročná na logistiku a organizáciu práce. 
Časovo aj materiálovo musí všetko na se-
ba plynule nadväzovať. Montážna linka je 
dlhá 830 metrov a prebieha na nej 155 vý-
robných taktov. 

Najmenší z rodu volkswagenov

Malé mestské vozidlá patria k najžiadanejším automo-
bilom na trhu. Koncern Volkswagen na tento trend 
zareagoval novou spoločnou platformou, výsledkom 
ktorej sú najmenšie volkswageny, škodovky a seaty 
v ponuke skupiny. Vyrábajú sa len bratislavskom závo-
de a sú určené pre európske krajiny.
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Najväčšia hala: Montážna hala má rozlohu ako 21 futbalových ihrísk. Karoséria 
sem prichádza z lakovne po moste a cez dopravníkový systém pod stropom sa 
privádza priamo na montážnu linku. Dopravníky majú dĺžku asi 20 kilometrov. 
Na snímke montážnici nasadzujú na karosériu prvé komponenty.

Bez dverí: Karoséria prichádza do montážnej haly aj s dverami. Tie sa však hneď 
na začiatku montáže odnímajú a odchádzajú na tzv. linku predmontáže dverí, 
kde sa do nich vkladajú ostatné komponenty, od reproduktorov až po ovládanie 
okien. Na konci montážneho procesu sa znovu primontujú k tej istej karosérii.

Robotická lakovňa: Výroba začína v karosárni, pokračuje v lakovni a končí 
v montážnej hale, kde sa uskutočňuje a fi nalizácia. Nanášanie farby a laku je 
plne automatizované na robotickej linke. Elektrostatický systém ich nanášania 
patrí k najmodernejším na svete.



Tankovacia pumpa: Každé vozidlo odchádza z montáže s palivom v nádrži. Musí 
byť totiž schopné jazdy, aby ho bolo možné odskúšať na tzv. vibračnej stolici. 
Cez čerpaciu stanicu denne prejdú tisíce vozidiel. Na snímke vidieť aj rodný list 
vozidla, na ktorom sú zaznamenané najdôležitejšie údaje.

Automobilová svadba: Na tomto mieste sa spája karoséria s podvozkom. Na 
snímke sú vidieť v žltých rámoch pripravené podvozky s motorom a prevodovkou, 
ktoré sa kompletizujú v  hale agregátov. Odtiaľ sa podzemným tunelom presúvajú 
do montážnej haly, kde sa v plne automatizovanom režime pripevňujú ku karosérii.

Lepenie skiel: Nanášanie lepidla na sklá je plne automatizovaný proces. Prebieha 
v závislosti od toho, aký tvar má sklo, resp. či ide o predné, zadné alebo bočné 
okná. Papier v popredí slúži na čistenie pištole po každom nanesení lepidla. Mon-
tážnici následne ručne vkladajú sklá do okenného výrezu karosérie.

Predná maska: Montážnikovi pomáha pri umiestňovaní tzv. frontendu 
manipulátor. Vozidlo už v tejto fáze montáže, ktorá sa nazýva vysoký takt, nie 
je umiestnené na linke, ale visí na dopravníkoch, aby k nemu pracovníci mali 
odspodu lepší prístup.

Manipulátor kokpitu: Kokpit je prvý just-in-time komponent, ktorý sa montuje 
do karosérie. Vyrába sa na objednávku pre každé jedno vozidlo podľa požiada-
viek zákazníka. Nachádza sa v ňom hlavný káblový zväzok, na ktorý sa v ďalších 
etapách pripájajú ostatné elektrické zariadenia.
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Vibračná stolica: Hotové vozidlo ešte musí absolvovať simuláciu jazdy, ktorá 
prebieha na tomto zariadení.

Takmer hotovo: Záverečná fáza sa začína montážou sedadiel, ktoré sa vkladajú 
do už takmer hotového automobilu. Následne sa ku karosérii primontujú aj 
dvere, ktoré medzitým prešli samostatným montážnym cyklom.

Finiš: Naštartované auto opúšťa montážnu linku. Odchádza na nastavenie geo-
metrie a svetlometov. Kým opustí závod, čaká ho ešte aj vodná skúška, ktorá si-
muluje monzúnový dážď. Kontroluje sa ňou tesnosť namontovaných komponen-
tov. Odtiaľ vozidlo smeruje na záverečnú kontrolu. Takto pripravený automobil 
preberá oddelenie logistiky, ktoré zabezpečuje jeho doručenie zákazníkovi.

Cieľový bod 6B: Na tomto mieste prebieha kontrola vozidla. Pracovníci skú-
majú nielen funkčnosť elektrických častí, ale pod svetelným tunelom vizuálne 
preverujú aj interiér a exteriér vrátane laku, na ktorom nesmú byť nijaké škra-
bance. Svetelný tunel simuluje raňajšie svetlo, ktoré najlepšie umožňuje odhaliť 
prípadné nedostatky. Žiadne vozidlo nemôže bez tejto kontroly opustiť závod.

Preprava vzduchom: Dopravníky prenášajú vozidlo na záverečnú fázu mon-
táže, v rámci ktorej sa do neho vkladajú sedadlá, pripevňujú dvere, kontroluje 
kvalita a nastavujú svetlomety, geometria a ďalšie komponenty.



P
red štyrmi rokmi pra-
coval profesor Urs Stau-
fer „na Marse“. Skúmal 
pôdy červenej planéty, 

ale pritom neopustil Zem. Sedel 
v riadiacom stredisku v arizon-
skom meste Tucson a patril k tí-
mu, ktorý na diaľku riadil čin-
nosť sondy Phoenix. Sonda do-
pravila na Mars prístroj zvaný 
mikroskop atomárnych síl, po-
sledný výkrik techniky. Skon-
štruoval ho tím vedený profe-
sorom na švajčiarskej Univer-
zite v Neuchateli. Kým sondu 

Phoenix po vyše piatich me-
siacoch činnosti nezničil mráz 
a kruté marsovské zimy, poda-
rilo sa získať nové informácie 
o stavbe pôdy a prachu nášho 
vesmírneho suseda.
Mikroskop na Phoenixe bol 
najvýkonnejší „zväčšovací prí-
stroj“, aký kedy skúmal pla-
néty. O čosi jednoduchší optic-
ký mikroskop si na Mars pri-
viezlo aj najnovšie pojazdné 
laboratórium Curiosity (pozri 
aj strany 22 a 23). Aj toto zaria-
denie bude zisťovať zloženie 

hornín. Najprv infračerve-
ným laserom nataví zaujímavé 
vzorky a potom k nim manipu-
látor priloží mikroskop a rönt-
genový spektrometer. 

Ako inak: začalo 
sa to v antike
Sklená guľa vyplnená vodou, 
ktorá zväčšovala písmená, 
bola známa už v piatom sto-
ročí pred naším letopočtom 
v antickom Grécku. Ale až 
v 13. storočí popísal vlastnos-
ti vybrúseného zväčšovacieho 

skla, teda lupy, anglický filo-
zof a vedec Roger Bacon. O sto 
rokov neskôr vyvinuli brusiči 
v Taliansku okuliare na zlep-
šenie oslabeného zraku. 
Trvalo ďalšie tri storočia, kým 
človek uvidel, čo sa skrývalo aj 
pred najlepším zrakom. Vyná-
lez mikroskopu úzko súvisel 
s vynálezom ďalekohľadu. Pod-
ľa dostupných správ obe optické 
zariadenia vyvinuli v Holand-
sku. Pri ďalekohľade sa histori-
ci zhodli v tom, že ho vynašiel 
Johannes Lipperhey (v inom 

Z mikrosveta na iné planéty
Nazreli sme do mikrosveta. Pred takmer 350 rokmi sme vďaka mikroskopu objavili 
prvoky a baktérie. Dnes sa pokúšame pozorovať, ako sa správajú atómy v bielkovinách, 
keď riadia procesy v našich bunkách. A možno o pár desaťročí nám vesmírne mikroskopy 
pošlú obrázky mikróbov zo vzdialených svetov. 

Vitajte v mikrokozme. Snímkou ústneho ústrojenstva 
roztoča získala Angelika Reichmannová vlani tretie 
miesto v súťaži o najkrajšiu fotografi u elektrónovým 
mikroskopom značky FEI. Rakúska autorka ho 
sprístupnila na Yahoo Flicker, o kolorovanie 
sa postarala Margit Wallnerová.

AUTOR: JOSEF TUČEK
FOTO: ANGELIKA REICHMANNOVÁ,  
 FEI, NASA/JPL/UA/LOC  
 KHEED MARTIN, KARL  
 KOFOED/NASA, WIKIPEDIA,  
 ARCHÍV AUTORA

30 | 31
I N O V Á C I E

h i s t ó r i a / b u d ú c n o s ť



pravopise Hans Lipperheij) 
v roku 1608. Šošovky vložil do 
dlhej trubice: spojnú šošovku 
do objektívu a rozptylnú do 
okulára.
Pri mikroskope je autorstvo 
zložitejšie. Aj ten vznikol na 
prelome 16. a 17. storočia. 
V rade na uznanie prvenstva 
stojí na prvom mieste Hans 
Janssen a jeho syn Zacharias 
(údajne prístroj vytvorili v ro-
ku 1590). Postáva tam však aj 
spomínaný J. Lipperhey. Vte-
dajšie mikroskopy obsaho-
vali vo svojej trubici len jed-
nu spojnú šošovku, išlo teda 
o jednoduchšie ďalekohľady.

Kupec objavil mikróby
Prístroj začali postupne oce-
ňovať prírodovedci. Napríklad 
všestranne vzdelaný Angličan 
Robert Hooke pri pozorovaní 
mikroskopom v roku 1665 za-
znamenal, že korok sa skladá 
z čiastočiek podobných ko-
môrkam mníchov v kláštore. 
A tak ich pomenoval slovom 
„cell“, čo v slovenčine nezna-
mená celu, ale bunku. 
O skutočný rozruch sa postaral 
holandský obchodník s texti-
lom Antonie van Leeuwenhoek. 
Nemal formálne vzdelanie a vo 
voľnom čase sa zaoberal vý-
robou šošoviek, konštrukciou 
mikroskopov a pozorovaním. 
Objavil krvinky, spermie, sva-
lové vlákna. Ich kresby posie-
lal do Kráľovskej spoločnosti 
v Londýne. A v roku 1676 všet-
kých prekvapil. Popísal malin-
ké jednobunkové organizmy 
– prvoky a baktérie. Anglickí 
učenci neverili, že čosi také je 
možné. Najskôr vyskúšali ob-
vyklý akademický postup: spo-
chybňovanie. Veď A. van Leeu-
wenhoek bol amatér, nevedel 
ani poriadne po anglicky a la-
tinsky, opisy pozorovaní muse-
li prekladať z holandčiny. Tak 
čo od neho čakať?
Nakoniec Kráľovská spoloč-
nosť za ním poslala overova-
ciu výpravu, ktorá v roku 1680 
potvrdila, že kupec vo svojom 
mikroskope naozaj vidí to, čo 
popisuje. A. van Leeuwenhoe-
ka dnes považujeme za zakla-
dateľa mikrobiológie.

14. storočie: Brusiči v Ta-
liansku zhotovili optické 
šošovky použiteľné v oku-
liaroch na posilnenie zra-
ku. 

Vývoj mikroskopov: Od renesancie do konca 19. storočia

1590: Holandskí brusiči 
šošoviek Hans a Zacharias 
Janssenovci pravdepodobne 
vytvorili prvý mikroskop.

1630: Najstarší známy ob-
raz vytvorený vďaka mik-
roskopu. Autorom je talian-
sky prírodovedec Francesco 
Stelluti.

1667: Angličan Robert Hooke 
pomocou mikroskopu ob-
javil bunky v korku. Kres-
ba jeho mikroskopu z knihy 
Micrographia.

18. storočie: Vďaka tech-
nickým vylepšeniam sa 
mikroskopy stávali medzi 
prírodovedcami čoraz po-
pulárnejšími.

1675: Holanďan Antonie 
van Leeuwenhoek sledoval 
mikroskopom hmyz, svoju 
krv, objavil prvoky a bak-
térie.

1878: Ernst Abbe matema-
ticky vysvetlil súvislosť me-
dzi rozlíšením a vlnovou 
dĺžkou svetla, čo umožni-
lo vytvoriť vysoko účinné 
mikroskopy.

Mikroskop H. a Z. Janssenov

Refraktomer na meranie indexu 
lomu svetla E. Abbeho

Stellutiho včely 



Galileo a ďalší majstri
Prístroj sa ďalej vyvíjal. Mnohí 
konštruktéri, medzi nimi aj ta-
liansky génius Galileo Galilei, 
skúšali rôznym spôsobom na-
skladať do mikroskopu viacero 
šošoviek. Moderný optický mik-
roskop sa dnes zvyčajne skladá 
z dvoch sústav spojných šošo-
viek – v objektíve i v okulári.
V sedemdesiatych rokoch 19. 
storočia nemecký fyzik Ernst 
Abbe zostavil optické zákony, 
podľa ktorých možno šošovky 

v mikroskope najlepšie zaos-
trovať. Ponorením objektívu 
a pozorovaného predmetu do 
oleja, ktorý má priaznivejší in-
dex lomu ako vzduch, dosiahol 

zväčšenie až dvetisíckrát – na 
hranici možností vlnových dĺ-
žok svetla. E. Abbe sa stal spo-
lumajiteľom firmy Carl Zeiss 
v Jene, ktorá sa pod jeho vede-
ním vypracovala na špičku vý-
roby optických prístrojov.

Československo: 
veľmoc mikroskopov
Do mikrosveta medzitým začali 
nazerať elektrónové mikrosko-
py. Objavili sa v tridsiatych ro-
koch 20. storočia. Sledovaný ob-

jekt ožarujú zväz-
kom elektrónov, 
ktoré majú krat-
šiu vlnovú dĺžku 
ako svetlo, takže 

umožňujú zväčšenie až desať 
miliónkrát.
Zdrojom elektrónov býva ka-
tóda s volfrámovým vláknom. 
Elektróny potom vykresľujú 

získaný obraz na tienidle. Exis-
tujú dva základné typy. Jedné-
mu sa hovorí transmisný, preto-
že elektróny prechádzajú celou 
sledovanou vzorkou, tá však 
musí byť veľmi tenká. Druhý 
nazývame riadkovací, skenova-
cí či rastrovací. Zväzok elektró-
nov v tomto prípade „mapuje“ 
povrch vzorky.
Prvý elektrónový mikroskop 
v Československu priviedol do 
výroby v roku 1949 vtedy šty-
ridsaťdvaročný fyzik Arming 
Delong. Dnes má 87 rokov 
a mikroskopy stále konštruuje. 
Každý deň ho už od pol šiestej 
ráno nájdete v laboratóriu fir-
my Delong Instruments v Br-
ne. Práve vďaka nemu a jeho 
žiakom je moravská metropola 
sídlom niekoľkých firiem, kto-
ré vyrábajú mikroskopy a vy-
vážajú ich do celého sveta.

Hrot ako Eiffelova veža
Najnovší výkrik techniky – 
hrotové mikroskopy – dokážu 
„dovidieť“ až k samému ató-
mu. Patrí medzi ne aj mikro-
skop atomárnych síl, vďaka 
ktorému sa profesor U. Staufer 
„prechádzal“ po Marse.
Prístroj má veľmi ďaleko od 
prvotných zariadení holand-
ských optikov. Používa malin-
ký hrot z platiny, irídia či zlata 
so špičkou ideálne zakončenou 
len jediným atómom. Hrot je 
upevnený na nepatrnom nosní-
ku, ktorého pohyby sa merajú. 
Postupne „ohmatáva“ povrch 
vzorky podobne ako slepecká 
palica. Vzorka sa však pritom 
môže poškodiť, preto sa už vy-
užívajú aj bezkontaktné hroty. 
Medzi nimi a vzorkou pôsobia 
Van der Waalsove sily prejavu-
júce sa medzi molekulami.

Pozemské tvory v elektrónovom 

mikroskope: Zárodky tyčiek kvetu 
magnólie

A aké tvory objavia mikroskopy na
cestách vesmírom? Veľké nádeje
vzbudzujú vodné gejzíry na mesiaci
Enceladus pri planéte Saturn.

Mravec

Stonožka

„Pracuje na mikroskope, ktorý bude 
schopný sledovať biologické vzorky v pri-
rodzenom stave až do úrovne atómov.“
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„Predstavte si, že hrot z mik-
roskopu sme zväčšili na roz-
mer Eiffelovej veže. Ak jej 
špičku priblížime k povrchu 
vozovky na vzdialenosť jedné-
ho milimetra, dokázali by sme 
dotykom merať nerovnosti 
cesty na úrovni desatín mili-
metra,“ vysvetľuje schopnosti 
hrotových mikroskopov Anto-
nín Fejfar z Fyzikálneho ústa-
vu Akadémie vied ČR v Prahe.
Hrotové mikroskopy dokážu 
zobraziť povrch vzorky troj-
rozmerne. Navyše dokážu me-
rať jej vlastnosti, napríklad 
magnetizáciu, tvrdosť, adhé-
ziu, trenie, vodivosť, to všetko 
s rozlíšením až na nanometre 
(milióntiny milimetra). 

Život na Zemi a inde
Aká je najbližšia budúcnosť 
elektrónovej mikroskopie? Pro-
fesor A. Delong verí, že nazrie 
aj do biologických materiálov, 
ktoré sú priveľmi rovnorodé 
a ich zobrazenie preto nemá 
potrebný kontrast. „Napríklad 
pri pozorovaní DNA nedoká-
žeme vidieť celú jej štruktúru. 
Chceme tiež pozorovať biel-
koviny, ktoré riadia procesy 
v bunkách.“ Pracuje na vývoji 
mikroskopu, od ktorého si sľu-
buje, že bude schopný sledovať 
biologické vzorky čo najbližšie 
k ich prirodzenému stavu, a to 
až do úrovne atómov. „Dnes to 
vyzerá nemožné, ale verím, že 
sa nám to podarí,“ dúfa A. De-
long a myslí pritom na veľké 
možnosti v medicíne.
Mikroskopy majú šancu roz-
šíriť naše znalosti nielen na 
Zemi, ale budú pokračovať aj 
ich výpravy na iné vesmírne 
telesá. Horúcimi kandidátmi 
sú ďaleké mesiace Európa pri 
Jupiteri a Enceladus pri Satur-
ne. Pod ľadovým príkrovom, 
ktorý ich celé obopína, existu-
je vodný oceán a mnohí ved-
ci sú presvedčení, že sa v ňom 
mohol rozvinúť život. Gejzí-
ry občas vychrlia vodu, ktorá 
nad povrchom vytvára ľadové 
oblaky. To je ideálny cieľ pre 
misiu mikroskopov, aby zisti-
li, či na Európe alebo Encelade 
naozaj „snežia“ zamrznuté mi-
mozemské mikróby. 

1903: Rakúsky chemik Ri-
chard Zsigmondy vytvoril 
takzvaný ultramikroskop, 
ktorý umožňuje rozptýle-
ným svetlom a vhodným 
uhlom pozorovania rozpo-
znať aj objekty menšie, ako 
je vlnová dĺžka svetla. 

(Nobelova cena v roku 1925)

Vývoj mikroskopov: Míľniky 20. storočia

1932: Holandský fyzik Frits 
Zernike vynašiel fázovo 
kontrastný mikroskop, kto-
rý vďaka fázovému posu-
nu svetla prechádzajúce-
ho priehľadnou vzorkou 
umožňuje pozorovať i bez-
farebné biologické mate-
riály. 

(Nobelova cena v roku 1953)

1938: Nemecký fyzik Ernst 
Ruska vytvoril elektrónový 
mikroskop, ktorý namiesto 
viditeľného svetla využí-
va elektróny. Na snímke 
z Deutsches Museum v Mní-
chove.

(Nobelova cena v roku 1986)

2008: Sonda Phoenix pra-
covala takmer pol roka na 
Marse. Priviezla so sebou aj 
optický mikroskop a super-
moderný mikroskop ato-
márnych síl.

Zdroj: Nobelova nadácia

1981: Nemec Gerd Binning 
a Švajčiar Heinrich Rohrer 
vytvorili riadkovací tunelo-
vý mikroskop – typ hroto-
vého mikroskopu, v ktorom 
vodivý hrot zobrazuje po-
vrch sledovaného vodivé-
ho predmetu vďaka zmene 
prúdu. 

(Nobelova cena v roku 1986)

Elektrónový mikroskop 

Ernsta Ruska



P
ri ceste po severe Nemecka si ne-
môžete na planinách stúpajúcich 
od Severného mora nevšimnúť le-
sy stožiarov veterných elektrární. 

Stojí tu najväčší veterný „megapark“ sve-
ta s celkovým výkonom riadne nad desať 
gigawattov. 
Ide o viac než len energetický doplnok: 
veterné elektrárne sú na severe Nemec-
ka jedným z hlavných zdrojov energie. 

To prináša aj problémy. Zhruba pätinu 
času sú „veterníky“ odstavené a nečinne 
stoja vo vetre. Vyrábali by totiž viac ener-
gie, ako v danú chvíľu treba, takže elek-
trina by ohrozovala stabilitu siete. 
Riešenie je na pohľad jednoduché: usklad-
niť energiu z obdobia nízkej spotreby na 
neskôr. Ako to však urobiť lacno a pritom 
účinne? Skúšajú sa rôzne technológie – od 
skladovania energie v stlačenom vzdu-
chu cez budovanie prečerpávacích nádrží 
až po veľké batérie. Sľubná budúcnosť by 
mohla čakať vodík. 

Rozklad vody
Nápad je prostý: prebytková elektrina sa 
použije na rozklad vody na vodík a kyslík. 
Vodík by sa uskladnil. Neskôr pri vyššom 
dopyte by ho mohli spaľovať elektrárne 
alebo automobily s vodíkovými článkami. 
Niekoľko malosériových vozidiel s poho-
nom na vodík už história pozná a vodíko-
vé turbíny od spoločnosti Siemens by sa 
mali predstaviť v roku 2014. 
Celková účinnosť procesu je okolo päťde-
siat percent, takže polovica energie sa po-
čas procesu stratí. Ale aj to by mohlo byť 
zaujímavejšie ako nič, teda odstavenie 
zdrojov elektriny. 
Pre vodík by sa vhodné skladovacie priesto-
ry našli relatívne jednoducho. Mohol by sa 
napríklad ukryť v existujúcich plynovo-
doch. Rovnako vhodné sú veľké podzemné 
zásobníky, ktoré sú podobné tým, kde sa 
dnes skladuje zemný plyn. Hoci je techno-
lógia skladovania vodíka pod zemou ove-
rená, keďže menšie prevádzky už pracujú 
v USA a vo Veľkej Británii, príprava siete by 
istý čas trvala. Náklady na jeden podzemný 
zásobník sa odhadujú na desať až tridsať 
miliónov eur, takže investície treba rozlo-
žiť na dlhšie obdobie. A, samozrejme, k nim 
patria aj náklady na elektrárne využívajúce 

vodík, ktoré sa môžu vyšplhať na stovky 
miliónov eur. 

Postačí zopár rokov
Na riešenie čakajú aj ďalšie technické 
problémy. Súčasné elektrolytické systé-
my obyčajne niekoľko minúť „nabiehajú“, 
takže nie sú schopné rýchlo reagovať na 
výkyvy v dodávkach elektriny z obnovi-
teľných zdrojov. 
Problém by vyriešila technológia vyu-
žívajúca namiesto tekutého elektrolytu 
takzvané protónové výmenné membrá-
ny. V nich sú elektródy oddelené poréz-
nym tuhým materiálom. Systémy tohto 
typu sú účinnejšie a rýchlejšie, nevýho-
dou je nutná údržba membrán. Zatiaľ sa 

Vodík je plyn 
budúcnosti
Výbušný a ťažko polapiteľný vodík nenašiel doteraz 
v technológiách širšie uplatnenie, azda len v ére Zep-
pelinových vzducholodí. Dnes sa to mení. Mohol by 
slúžiť na uskladňovanie elektriny počas prebytku a sú-
časne ako palivo pre elektrárne či autá.

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SIEMENS 

Nová technológia vyrobí vodík z prebytkovej 
elektriny z obnoviteľných zdrojov a bežnej vody 
z kohútika. Ponúka jedno z riešení ako uskladniť 
energiu z obdobia nízkej spotreby na neskôr.

Elektrolýza využíva namiesto tekutého elektrolytu 
protónové výmenné membrány.
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nevyužívajú v masovom meradle a zme-
niť by to chcel koncern Siemens. Chystá 
ostré skúšky zariadenia určeného práve 
na výrobu vodíka z prebytkovej elektriny 
obnoviteľných zdrojov. Na svete je zatiaľ 
len skúšobný prototyp s príkonom de-
sať kilowattov, ale pripravuje sa už verzia 
s desaťnásobne vyšším príkonom, krátko-
dobo dokonca až tristo kilowattov. Nová 
jednotka by mala byť pripravená koncom 
roka a za hodinu by mala vyrobiť dva až 
šesť kilogramov vodíka za hodinu. Otáz-
kou je zatiaľ vysoká cena, ale za päť-šesť 
rokov by mohla klesnúť na tisíc eur za ki-
lowatthodinu. V blízkej budúcnosti by 
mohli byť k dispozícii jednotky pracujúce 
s príkonom okolo sto megawattov, schopné 

fungovať ako záloha veľkých veterných fa-
riem, aké sa nachádzajú na brehu Sever-
ného mora. 
Systém by mal byť pružný a účinný, 
aby mohol fungovať aj ako srdce čerpa-
cích staníc pre vodíková autá. Vyrábal 
by vodík z lacnejšej prebytkovej elektri-
ny a bežnej vody z kohútika. Odpadli by 
náklady na infraštruktúru pre dopravu 
a skladovanie vodíka.

Plyn pre chemikov
Vodík nie je len zdrojom energie, ale aj 
dôležitá surovina pre chemický priemy-
sel. Dnes sa získava prevažne zo zemného 
plynu a prebytková elektrina by aj tu na-
šla odbytisko. 

Ponúka sa aj lákavá možnosť predávať vo-
dík s oxidom uhličitým. Skleníkový plyn, za 
vypúšťanie ktorého musia európske elek-
trárne platiť, by mohol v kombinácii s vo-
díkom slúžiť na výrobu oxidu uhoľnatého, 
teda CO (a vody ako „odpadu“). Plyn by sa 
mohol využiť ako surovina pri výrobe plas-
tov. Tento nápad preveruje futuristický pro-
jekt nazvaný CO2RRECT. V tomto roku vstu-
puje do dôležitej fázy. V uhoľnej elektrárni 
v Severnom Porýní-Vestfálsku, ktorá poslú-
ži ako zdroj oxidu uhličitého, bude Siemens 
simulovať výrobu vodíka energiou z veter-
nej elektrárne. Experiment overí, či bude 
produkcia plynu vyhovovať požiadavkám 
chemického priemyslu na stabilitu a pres-
nosť dodávok. 



V
edci si už dávnejšie 
všimli, že čím je ži-
vočích väčší, tým je 
pomalší. Kým sviž-

né potkany majú rýchly meta-
bolizmus, kravy alebo hrochy 
sú v porovnaní s nimi leňosi. 
Teoretický fyzik George West sa 
rozhodol zistiť, či táto závislosť 
platí aj pre najväčší výtvor ľud-
skej civilizácie – mestá. Zohľad-
nil celý rad parametrov: od 
úrovne zločinnosti až po spot-
rebu energie v domácnostiach. 

Zistil, že aj mestá sú špeciál-
nym variantom živého organiz-
mu. Podľa veľkosti možno ľah-
ko odhadnúť ich dynamiku. 
Vďaka poznatkom G. Westa 
možno použitím správnych 
parametrov mestá modelovať, 
stimulovať ich rozvoj a sle-
dovať dôsledky plánovaných 
zmien. Podľa hrubých výpoč-
tov vinou nevhodného uspo-
riadania miest prichádzajú 
o päť percent HDP, ktoré by 
mohli vytvoriť. To by sa dalo 

v budúcnosti eliminovať. Vďa-
ka špeciálnemu softvéru na 
sledovanie vývoja a dynamiky 
zmien v organizme miest. 

Holistický pohľad 
Bernd Wachmann zo spoločnos-
ti Siemens ukazuje na monitore 
oblasť okolo amerického Prin-
cetonu. Niekoľkými kliknutia-
mi myši pridá do mapy dve kan-
celárske budovy, vrátane príjaz-
dovej cesty a parkovacích miest. 
Softvér automaticky spočíta 

energetickú náročnosť budov 
a navrhuje úspory pri použi-
tí solárnych elektrární, ukazu-
je celkovú úroveň znečistenia 
okolitého prostredia a predpo-
kladané prevádzkové náklady. 
„To je len niekoľko málo para-
metrov, ktoré simulujeme,“ ho-
vorí B. Wachmann. „Dokážeme 
však sledovať aj menej zvyčajné 
údaje, napríklad vplyv stavieb 
na chodcov, zarátať efekt využi-
tia elektromobilov alebo merať 
kvalitu života. Všetko možno 

Mesto ako živý 
organizmus

Doprava, automobily, rozvody elektriny, budovy sú súčasťou veľkého organizmu. 
Jednotlivé časti sú prepojené podobne ako orgány v ľudskom tele. Preto aj malé 
zmeny v infraštruktúre môžu ďalekosiahle ovplyvniť život v meste.

AUTOR: PAVEL KOČIČKA
FOTO: SIEMENS
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určitým spôsobom kvantifiko-
vať a zahrnúť do nášho mode-
lu.“ 
B. Wachmann získal doktorát 
z fyziky, pre Siemens praco-
val najprv na výskume buniek 
a sledovaní biomarkerov. Teraz 

prešiel k väčším „organizmom“ 
a venuje sa projektu Udrža-
teľné mestá. Projekt sa sna-
ží pozerať na mesta holisticky 
a skúmať dlhodobý význam 
uskutočňovaných zmien.

Nástroj pre  
samosprávy
Mestá digitálne modelujú 
priemyselné softvéry na riade-
nie životného cyklu výrobkov 
(Product Lifecycle Manage-
ment – PLM). Programy ucho-

vávajú všetky 
údaje o vývo-
ji produktov, 
ich výrobe, 
skladovaní 
a predaji. Rie-

šenia pre PLM viedli k veľkým 
úsporám v automobilovom 
priemysle. Teraz prichádza čas 
aj na plánovanie udržateľného 
rozvoja miest.
Veľké projekty ako štadióny, 

priemyselné zóny alebo nové 
mestské časti vyžadujú sta-
rostlivé plánovanie a sledova-
nie vplyvu na životné prostre-
die i život okolitých obyvate-
ľov. K projektom sa vyjadruje 
rad úradov a potom sa pred-
stavia verejnosti. „Naše mo-
dely dosahujú presnosť až 80 
percent, takže mestské orga-
nizácie, komunálni politici 
či občianske hnutia sa môžu 
správne rozhodovať,“ dodáva 
B. Wachmann. PLM umožňuje 
pripraviť viacero scenárov, na-
staviť priority rozvoja a odhalí 
možné problémy. 
Podľa B. Wachmanna je plá-
novanie infraštruktúry 

a sledovanie technických pa-
rametrov len začiatok. V bu-
dúcnosti sa jeho tím zameria 
na socioekonomické indiká-
tory, napríklad kvalitu živo-
ta alebo ekonomický rozvoj. 
Druhým smerom rozvoja je 
modelovanie zmeny v už exis-
tujúcich projektoch. Napríklad 
ako sa zmení sídlisko, keď pri-
budnú parkovacie miesta pre 
elektromobily, alebo čo prine-
sie zavedenie novej električko-
vej linky. Wachmannova skupi-
na momentálne rokuje s dvo-
ma veľkými mestami v Číne 
a strednej Európe, kde by sa 
mal program prvý raz nasadiť 
do ostrej prevádzky. 

Modelovať udržateľný rozvoj miest pomáha najmodernejší softvér. 

„Plánovanie infraštruktúry a sledovanie 
technických parametrov je len začiatok.“



Magnetický pohľad 
do ľudského tela
Pred dvadsiatimi rokmi sa uskutočnilo prvé vyšetrenie magnetickou rezonanciou 
na Slovensku. Skúšobná prevádzka komplexu sa začala v auguste 1992 v Dérerovej 
nemocnici s poliklinikou na bratislavských Kramároch. Boli pri tom aj dvaja rádioló-
govia – Ľubica Pružincová a Víťazoslav Belan. 

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: AUTOR
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 Komplex zariadení na vyšetrovanie 
magnetickou rezonanciou na Kramá-
roch bol pomerne ambiciózny projekt. 
Ako vznikol?
V. Belan: Československo vtedy v tejto 
oblasti dosť zaostávalo. V rámci federá-
cie prvé takéto pracovisko otvorili v roku 
1988 v Prahe a keď sa otváral komplex na 
Kramároch, v Česku už mali dve takéto 
zariadenia. Práve to bol základný impulz 
– ľudia, ktorí sa venovali zdravotníctvu, 
usúdili, že digitálne zobrazovacie techni-
ky pokročili a ich prínos v diagnostike je 
dostatočný na rozšírenie týchto prístro-
jov. Pravdepodobne dospeli k záveru, že 
metóda je klinicky zrelá na praktické vyu-
žitie, nielen na výskum. 
Ľ. Pružincová: Bol to národný projekt, kto-
rý sa plánoval niekoľko rokov dopredu. 
Išlo o spoluprácu Výskumného ústavu 
lekárskej bioniky s Ústavom národného 
zdravia. Neskôr sa nemocnica osamostat-
nila a tento obrovský projekt, jedinečný 
a vo východnej Európe ojedinelý, delimi-
tovali do dnešnej Dérerovej nemocnice 
s poliklinikou. 

 V Európe zariadenia na vyšetrovanie 
magnetickou rezonanciou existovali 
už dávnejšie, čím bol projekt na Kra-
mároch výnimočný?
Ľ. Pružincová: Unikátne bolo prepojenie 
troch magnetov. Hlavným bol 1,5-teslo-
vý Magnetom Helicon. Na tomto špeciali-
zovanom zariadení sa robila väčšina vy-
šetrení. V tom čase išlo o unikátnu tech-
nológiu a Siemens bol jedinou firmou, 
ktorá ju ponúkala. Zariadenie malo už 
vtedy supravodivý magnet. Druhý mag-
net bol ekonomický, jednoteslový Mag-
netom Compact, v podstate jednoduch-
šia verzia Heliconu. Tretím bol experi-
mentálny 4,7-teslový prístroj Sisco. Ten je 
v prevádzke dodnes. Komplex zariadení 
v jednej nemocnici nám dovolil vytvoriť 
celistvý operačný program, ktorý vôbec 
nebol bežný ani vo vyspelejších kraji-
nách. Všetky metódy boli zapojené do 
vyšetrenia pred operáciou a podľa toho 
mohli napríklad rádiológ, neurochirurg 
a terapeut spoločne rozhodnúť, ako celý 
priebeh – od operácie až po liečbu – ma-
nažovať. 

 Na Slovensku špecialisti na magne-
tickú rezonanciu chýbali. Ako ste sa 
dostali k tomuto „povolaniu“?
V. Belan: Pred dokončením projektu s mag-
netickou rezonanciou sme na klinike pra-
covali na zariadení na CT vyšetrenie. Boli 
sme v ideálnom veku – ani mladí, ale ani 
starí – a so skúsenosťami s modernými 

prístrojmi. Pri zrode zariadenia stáli aj 
ďalší kolegovia, učili sme sa postupne, na 
rôznych školeniach v Prahe či v Nemecku. 
Neskôr, keď sme už získali skúsenosti, 
začali sme aj na našej klinike školiť leká-
rov a dnes môžeme povedať, že na Kra-
mároch bola vychovaná silná generácia 
rádiológov. 

 Aký bol prechod z počítačovej tomo-
grafie na magnetickú rezonanciu?
V. Belan: Jednoduché to nebolo. Obe zo-
brazovacie techniky sa odlišujú. CT zo-
brazuje všetko, čo pohlcuje röntgenové 
žiarenie, predovšetkým kosti, a všetko, čo 
má kalcifikáty. Naopak, pri magnetickej 
rezonancii kosti nedávajú žiaden signál, 
kalcium je bezsignálové. 
Ľ. Pružincová: CT a magnetická 
rezonancia sú rovnaké priere-
zové zobrazovania, ale s inými 
kritériami hodnotenia a ob-
razu. Magnetická rezonancia 
je z tohto hľadiska zložitejšia 
– ponúka oveľa viac možnos-
tí zobrazenia s rôznymi para-
metrami. Pri CT je zobrazovanie viac uni-
formné, a hoci si môžeme okná zobraze-
nia upravovať, môžeme meniť ich úrovne, 
zosvetliť alebo stmaviť, obraz vždy bude 
iba jeden. Naopak, pri magnetickej rezo-
nancii možno zjednodušene povedať, že 

v tom istom obraze bude raz niečo biele, 
raz čierne alebo sivé. Záleží na tom, akú 
techniku použijeme. Preto sa musíme 
vyznať aj vo fyzike, obraz je variabilný 
a môžeme si ho meniť, treba vedieť, prečo 
a ako vzniká. Výber sekvencií zobrazenia 
je široký a každá dáva konkrétnu infor-
máciu. Preto je pri magnetickej rezonan-
cii dôležité porovnávať rôzne sekvencie 
a sumár nám dá výsledok. 

 Podľa čoho sa lekár rozhoduje, či po-
šle pacienta na CT alebo na magnetic-
kú rezonanciu?
V. Belan: CT je dostupná a rýchla metó-
da, celé vyšetrenie aj s prípravou pacienta 
trvá päť minút. Stále platí, že kalcifikáty 
sa najlepšie zobrazujú práve počítačovou 

tomografiou. Či už ide o bež-
né úrazy, základné vyšetrenie, 
ale dnes už sú to aj vyšetrenia 
hrudníka alebo brucha.
Ľ. Pružincová: Magnetická re-
zonancia má výhodu vo vyš-
šom rozlíšení, absolútne to 
platí napríklad pri mäkkom 

tkanive. Vyšetrenie však zaberie oveľa 
dlhší čas. Poznáme rôzne postupy, ale vo 
všeobecnosti platí, že celé vyšetrenie mô-
že trvať od desiatich až po šesťdesiat mi-
nút. Pri mäkkom tkanive, ak nejde o akút-
ny prípad, lekár väčšinou volí magnetickú 

40 %
tvoria vyšetrenia 
mozgu a miechy



rezonanciu. Je schopná odhaliť diagnózy, 
ktoré na CT nezistíte. To však platí aj nao-
pak. Takže rozhodnúť sa musí lekár. 

 Pri akých ochoreniach zaznamenala 
diagnostika magnetickou rezonanciou 
najväčší úspech?
Ľ. Pružincová: Určite pri vyšetreniach bie-
lej hmoty mozgu. Pri vyšetrení magnetic-
kou rezonanciou vidíte aj drobné, milimet-
rové lézie, ktoré môžu vznikať nielen cho-
robami, ale aj bežným starnutím. Práve to 
je prínos magnetickej rezonancie – vieme 
charakterizovať mozgové nádory a potom 
určiť ich liečbu už v začiatočnom štádiu. 
V. Belan: Vyšetrenia mozgu a miechy 
predstavujú okolo štyridsať percent diag-
nostiky magnetickou rezonanciou. Aj pri 
takýchto prípadoch sa používa CT, preto-
že ide o rýchle vyšetrenie, ale bez magne-
tickej rezonancie sa operačné výkony na 

chrbtici a mozgu už neplánujú. 
Nemožno však zabudnúť, že medicína 
má svoju filozofiu. Vždy ide o súbor rôz-
nych vyšetrení a metód, ktorých výsled-
ky pomáhajú určiť správnu diagnózu. Pri 
skleróze multiplex má vyšetrenie magne-
tickou rezonanciou veľkú váhu. Ak sa na-
príklad zisťuje vplyv zvoleného lieku na 
sklerózu, tak práve magnetická rezonan-
cia ponúka absolútne dôležité informácie. 

 Aké ďalšie vyšetrenia sú doménou 
magnetickej rezonancie?
V. Belan: Ďalších dvadsať percent patrí 

muskuloskeletálnym vyšetreniam. Naprí-
klad koleno. Dá sa vyšetriť aj röntgenom 
alebo prostredníctvom artroskopie. Dnes 
medicína preferuje neinvazívne metódy 
a práve magnetická rezonancia je z tohto 
pohľadu ideálna. Uplatňuje sa aj pri ur-
čení diagnózy pri svalových zraneniach. 
Dvadsať percent patrí aj vyšetreniam 
panvy – mužskej pri vyšetreniach prosta-
ty a ženskej trebárs pri vyšetrení mater-
nice. Zvyšná pätina sa zameriava na bruš-
nú dutinu. 

 Vývoj ide dopredu, aké najdôležitej-
šie zmeny zaznamenala za dve desať-
ročia magnetická rezonancia? 
Ľ. Pružincová: Ako príklad najlepšie poslú-
ži MR angiografia, zobrazovanie cievneho 
riečiska. Ešte nedávno nemala rozlišovaciu 
schopnosť ani na úrovni klasickej röntge-
novej alebo CT angiografie. V súčasnosti ich 

už nahrádza práve magnetická rezonancia, 
pretože nezaťažuje organizmus pacienta. 
Zvýšila sa aj rýchlosť vyšetrenia. V minu-
losti sme zvládli približne dvadsať pa-
cientov za jeden deň, dnes sú už magnety 
rýchlejšie a nerobí nám problém dvojná-
sobok vyšetrení. Navyše, dnes sú k dispo-
zícii programy, ktoré archivujú snímky, 
neskôr ich môžeme rýchlo vyhľadať a po-
užiť pri nových vyšetreniach. 
Prístroje získali iné rozmery. Na zobra-
zovanie je ideálny úzky a dlhý magnet, 
aby mal čo najviac homogénne magnetic-
ké pole. Pre pacientov je však pohodlnejší 

širší a kratší prístroj, aby nevytváral zná-
my pocit „tunela“. A týmto smerom sa 
uberá aj vývoj najnovších prístrojov. 

 Stretávate sa pri vašej práci s nie-
čím, čo vás stále dokáže prekvapiť?
Ľ. Pružincová: Organizmus je naozaj rôz-
norodý systém. Máte predstavu, že všet-
ko je presne tak, ako to uvádzajú lekárske 
knihy, ale pri pohľade na obraz z vyšetre-
nia magnetickou rezonanciou zrazu zis-
títe, že existuje veľa odchýlok a variácií. 
Rovnaké ochorenie môže u jedného pa-
cienta vyzerať trochu inak ako u druhé-
ho. A z času na čas natrafíme na ochore-
nie, ktoré sme za tých dvadsať rokov, čo 
sa venujeme rádiológii, ešte nevideli. 
V. Belan: Venujeme sa celej škále vyšetre-
ní, takže možností je naozaj veľa. Vo sve-
te, ale aj na niektorých pracoviskách na 
Slovensku, sú už špecializovaní rádioló-

govia, ktorí sa venujú jednej konkrétnej 
oblasti, napríklad muskuloskeletálnej.

 Ako je na tom magnetická rezonan-
cia na Slovensku v porovnaní s inými 
krajinami?
V. Belan: V krajinách ako USA, Rakúsko, 
Nemecko či Japonsko je magnetická rezo-
nancia úplne štandardnou súčasťou le-
kárskych zariadení. Podľa OECD sa v naj-
vyspelejších štátoch vlani urobilo takmer 
sto vyšetrení magnetickou rezonaciou na 
tisíc obyvateľov, na Slovensku 33. Nie sme 
na špici, ale situácia je pomerne dobrá. 

Odborná prax MUDr. Víťazoslava Belana, PhD., je úzko spo-
jená s rozvojom CT a MR diagnostiky na Slovensku. V roku 
1992 sa v FNsP akademika L. Dérera v Bratislave podieľal vo 
vedúcej funkcii na rozbehnutí prvého MR pracoviska. V pred-
chádzajúcom období bol hlavným odborníkom MZ pre rádio-
lógiu. V súčasnosti je vedúci lekár centra Dr. Magnet na brati-
slavských Kramároch.

MUDr. Ľubica Pružincová pracovala od roku 1992 ako vedú-
ca lekárka na MR pracovisku špecializovanom najmä na vyšet-
renia v oblasti neurorádiológie, neuropediatrickej rádiológie, 
traumatológie, ortopédie a abdomenu. V rokoch 2006 až 2008 
sa zapojila do výskumného projektu týkajúceho sa mozgových 
nádorov. V súčasnosti je lekárkou centra Dr. Magnet na Kramá-
roch v Bratislave.
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S
poločné európske olym-
pijské družstvo znie ako 
nezmysel. Veď koho by 
dnes naplnili pocitom 

vlastenectva úspechy dánskych 
bedmintonistov proti Číňanom 
či Malajzijčanom? Lenže do ro-
ku 2050 môže byť všetko inak.
Ako uvádzame v Téme tohto 
čísla, Čína sa v polovici sto-
ročia stane najväčšou ekono-
mikou sveta a Nemecko, naj-
výkonnejší európsky motor, 
nebude stíhať ani za Ruskom, 
Mexikom či Indonéziou. Všet-
ky prognózy hovoria o obrov-
skom vplyve ázijských gigan-
tov, veľkej dynamike v Latin-
skej Amerike a predovšetkým 
– o strate dominancie priemy-
selne vyspelého Západu.
Takáto perspektíva vyvoláva 
obavy. Sledujeme každoročné 
skoky v raste hrubého domá-
ceho produktu ázijských eko-
nomík, ktoré sa v kontraste 
s nízkym hospodárskym ras-
tom v Európe zdajú nedostiž-
né. Keďže veríme, že rast je 
„svätým grálom“ kapitalizmu, 
nemáme ďaleko od pocitu po-
rážky. Financial Times to vy-
jadrili konštatovaním, že 
ak vyspelé 

krajiny nebudú každoročne 
rásť aspoň o dve percentá, bu-
de to pre nich tragédia.
Ale čo by sa stalo, keby Európa 
niekoľko rokov nerástla? Český 
ekonóm Tomáš Sedláček píše: 
„Ak nerastie malé dieťa (chu-
dobné a rozvíjajúce sa krajiny), 
je asi niečo v neporiadku. Ak 
však nerastie dospelý človek, 

je, naopak, v poriadku všetko. 
Dokrmovaním síce môže dôjsť 
k rastu, ale nezdravému a tro-
chu neestetickému, takpove-
diac horizontálnemu.“
Prečo by si Európa nemohla 
dopriať trochu času, aby pre-
skupila vnútorné sily? Vyspe-
lý Západ má pred ostatným 
svetom obrovský náskok a aj 
pri minimálnom raste si ho 
udrží. Vo vyjadrení HDP na 
obyvateľa bude v roku 2050 
ekonomika USA stále o polo-
vicu výkonnejšia ako čínska 

a najvyspelejšie európske kra-
jiny si udržia minimálne treti-
nový náskok.
Navyše aj rozvíjajúce sa štá-
ty čakajú problémy. Demokra-
tický kapitalizmus má viacero 
cností, ktoré sa v Ázii či Latin-
skej Amerike doteraz prehlia-
dali. Ekológiu, ochranu det-
skej práce, úctu k duševnému 
vlastníctvu... Západné štáty 
tento damping dlho tolerova-
li, ale to sa začína meniť.
Manažéri kórejských firiem 
na Slovensku hovoria v súk-
romných rozhovoroch o Euró-
pe ako o mieste „kde sa oplatí 
žiť“. Príťažlivú podobu získa-
la aj vďaka modelu sociálneho 
štátu. Vznikal už v 19. storočí 
ako výdobytok priemyselnej 
revolúcie a neskôr, po dvoch 
vojnách a Veľkej hospodárskej 

kríze, sa podstatne rozrástol. 
Niektoré vlády ho dnes nevlá-
dzu financovať, ale to nezna-
mená, že skončil. Naopak, láka 
aj viaceré ázijské krajiny, kde je 
dlhodobou tradíciou tvrdá prá-
ca a sporivosť. Čína, India či In-
donézia rekordne rýchlo rozši-
rujú štátne penzijné i zdravot-
né poistenie a svojím rozsahom 
už prekonali verejné systémy 
v USA. Stále však vydávajú len 
tretinu toho, čo vyspelé kraji-
ny, preto náklady nevyhnutne 
porastú. 

Ktoré štáty sa v roku 2050 zme-
nia na nových svetových lídrov? 
Čína, India, Brazília, Rusko... 
Všetko krajiny s ohromnou 
rozlohou i počtom obyvateľov. 
V porovnaní s nimi budú Ho-
landsko, Švédsko, ale aj Veľká 
Británia s oveľa sofistikovanej-
šou ekonomikou len trpaslík-
mi. Aj preto je premena konti-
nentu na pevnejší celok logic-
kým východiskom. Finančný 
systém, infraštruktúra, nielen 
dopravná, ale aj inteligentné 
energetické siete, vyrovnávanie 
regionálnych rozdielov a mož-
no aj spoločné sociálne zabez-
pečenie, to všetko volá po ria-
diacom centre s demokratický-
mi kompetenciami, schopnom 
flexibilne reagovať.
Pred štyridsiatimi rokmi v Eu-
rópe stáli proti sebe po zuby 
vyzbrojené armády a dnešná 
realita by sa vtedy zdala ako 
sci-fi. Rovnako tak v súčas-
nosti vyzerá predstava európ-
skeho olympijského tímu. Ale 
prečo nie, ak aj Slovensku do-
volí merať si sily s najlepšími 
na svete. 

Ľubomír Jurina
šéfredaktor VISIONS

Európa nebude 
outsider
Keby na londýnskej olympiáde vytvorili 
športovci z Európy jeden tím, farby únie 
by získali 471 medailí. Na hlavu by pora-
zili Američanov i Číňanov.

„Demokratický kapitalizmus má viacero cností, ktoré sa 
v Ázii či Latinskej Amerike doteraz prehliadali.“

Ľ U D I A
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R
egión Údolie rieky 
Douro, ktorý je vzdia-
lený približne sto ki-
lometrov východne od 

Porta, vyhlásili roku 1991 za 
lokalitu svetového kultúrneho 
dedičstva UNESCO. Kedysi ho 
preslávilo portské, dnes naj-
mä červené tiché víno. Pohorie 

Serra do Marão chráni lokalitu 
pred vlhkým vzduchom od At-
lantiku i severákmi.

Nové vetry 
v starej fi rme
Vinohrady Quinta do Vallado 
s produkciou päťstotisíc fliaš 
ročne ležia na oboch brehoch 

rieky Corgo, neďaleko jej ús-
tia do Doura, ktoré sa vlieva 
do oceánu v Porte. Sedemde-
siat hektárov viníc na južných 
a západných úbočiach pahor-
kov patria už šesť generácií 
jednej rodine. V roku 2008 sa 
rozhodla uskutočniť rozsiah-
le zmeny. Prikúpili štyridsať 

hektárov viníc a investovali 
1,5 milióna eur do moderni-
zácie. O dva roky stáli tri no-
vé prevádzkové budovy a no-
vé pivnice, tento rok dokonči-
li hotel. 
Hotel Rural Vínico je najniž-
šie položenou budovou v kom-
plexe rozloženom v dolnej čas-
ti pahorku. Vyníma sa fasá-
dou z úzkych doštičiek svoru, 
kryštalicko-sľudnatej bridli-
ce, ktorú tu nazývajú xisto. 
Pôda vo vinohradoch je boha-
tá na tento sivý kameň. Brid-
lica na priečelí kontrastuje 

Hotel vrastený do vinice
Vinársky dom Quinta do Vallado v najznámejšom portugal-
skom vinárskom regióne v severnej časti krajiny priťahuje 
hostí aj novým hotelom s vynikajúcou kuchyňou.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: FERNANDO GUERRA/FG+SG 
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s hnedastým kamenným mu-
rivom starých terás. 

Xisto na každom kroku 
Vo vedľajšej okrovej Casa Tra-
dicional, paláci z roku 1733, 
zriadili už dávnejšie hotel 
s piatimi izbami. Vo vrchnom 
poschodí ostali bývať majite-
lia. Jeho úspech, priemerná 
ročná obsadenosť 60 percent, 
podnietil majiteľov rozší-
riť hotelovú kapacitu o osem 
izieb. 
Pôdorys nového dvojpodlaž-
ného dlhého hotela s hlbo-
kými lodžiami je v nerovna-
kých úsekoch päťkrát zalome-
ný v tupých uhloch. Architekt 

Francisco Vieira de Campos 
z Porta ho adaptoval na tera-
sovitý terén v štýle vinárstva, 
ktoré tiež projektoval. Plochá 
strecha za charakteristickou 
strminou je takmer na úrovni 
prístupovej cesty k hotelu. 
Hosťom slúži atraktívny bazén 
s prietokovou hranou, odpo-
činkové terasy pokrýva tráv-
nik s tujami a mladými poma-
rančovníkmi, ako aj plochy 
vysypané drveným bielym ka-
meňom a vyložené bridlicou. 

Portugalský šperk
Sivé xisto vyniká aj v inte-
riéri v kombinácii s borovi-
covým a dubovým drevom 

a pohľadovým betónom. Rural 
Vínico zariadili prevažne škan-
dinávskym nábytkom z minu-
lého storočia, ktorý získali na 
aukciách v Dánsku. V bohatej 
knižnici s kozubom majú hos-
tia k dispozícii aj iPady s pred-
platenými elektronickými ver-
ziami novín a časopisov.
Vinársky dom Quinta do Val-
lado vysoko hodnotia reno-
mované periodiká. Travel and 
Leisure zaradil medzi najlep-
šie na svete už komorné zaria-
denie v starej budove, ktoré 
Wallpaper vyzdvihol ako jed-
no z dvadsiatich miest, ktoré 
v Portugalsku hodno navští-
viť. 

Hotel nadväzuje na okolité prostredie, 
nielen vinohradné terasy, ale aj na 
vodorovné dosky bridlice xisty.

Každá izba dostala názov, vystihujúci jej charakter. Pomenovali aj spoločenské miestnosti, napríklad jedáleň je Jantárová sála.



Libeskindova 
milánska kolekcia
AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: STUDIO DANIEL LIBESKIND/ 
 HAYES DAVIDSON; STACK  
 STUDIO; STUDIO AMD
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Š
tvrť, kde má bývať a pracovať oko-
lo štrnásťtisíc ľudí, začali reali-
zovať ešte pred finančnou krízou 
v roku 2007 k milánskej svetovej 

výstave v roku 2015. Výstavba však nena-
preduje plánovaným tempom a Expu zrej-
me v plnej miere plánovaný rámec nepo-
skytne.

Pýcha Expa s otáznikmi 
Najviac pokročila výstavba bytov – Re-
zidencií Hadid a Libeskind – pätnástich 
štvor- až trinásťposchodových domov na 
juhu areálu, obrátených do parku. Riadi-
teľ projektu zatiaľ neodvolal svoje ubez-
pečenie na začiatku roka v denníku La 
Repubblika, že rezidencie odovzdajú na 
konci roka, ale už dnes mnohí výrok spo-
chybňujú.
Múzeum súčasného výtvarného umenia 
(MAC), ktoré podľa všeobecného názo-
ru obstojí v porovnaní s Guggenheimo-
vým múzeom v New Yorku aj v Bilbau či 

s parížskym Centre Pompidou, mali do-
končiť na budúci rok. Dosiaľ ho však ne-
začali stavať. V médiách silnejú náznaky, 
že vyše štyridsať miliónov eur potreb-
ných na jeho výstavbu použijú inak. 
Päťpodlažnú budovu múzea Daniel Libes-
kind navrhol s obkladom z candoglijské-
ho mramoru, rovnakého, aký je na milán-
skom dóme. K schéme štvorcového pô-
dorysu pri základni, ktorý prechádza po 
skrute do veľkej strešnej kruhovitej tera-
sy, vďaka čomu má budova šikmú fasádu, 
ho inšpirovala Leonardova štúdia Homo 
Vitruvius. Na terase navrhol botanickú 
záhradu, v podzemí kúpele.

Ohnutá čaká 
Torre Libeskind je najmenšia z troch veží 
na námestí v strede areálu. Podobne ako 
ostatné má už populárny názov Ohnu-
tá (170 metrov, 34 poschodí) a je jediná, 
na ktorej sa najmä z komerčných dôvo-
dov ešte nezačala realizačná fáza. Budúcu 

druhú najvyššiu budovu Talianska, Torre 
Isozaki, zvanú Rovná (207 m, 50 poscho-
dí), vybudovali po základy, u Skrútenej, 
čiže Torre Hadid (185 m, 40 poschodí), 
ešte neukončili tender na realizáciu sta-
vebných prác.

Ešte viac bytov
Torre Libeskind v tvare sférického plášťa 
je navrhnutá tak, aby mala ťažisko tes-
ne nad základňou, čo umožnilo vyhnúť 
sa komplikovaným základom. Architekt 
pripravil aj variant s administratívny-
mi priestormi, po prepracovaní koncep-
cie zvýšili podiel bytov v areáli z 55 na 70 
percent. Ceny bytov vo veži sa majú po-
hybovať v rozmedzí od milióna po osem 
miliónov eur, kým byty v rezidenciách 
sú určené pre strednú príjmovú skupinu. 
Libeskind rátal aj s hotelom s 250 až 300 
izbami na nižších podlažiach veže, v sú-
vislosti s ňou sa však dosiaľ konkrétny 
hotelový reťazec nespomínal. 

Projekt CityLife v Miláne, jednej z najväčších súčasných prestavieb mestskej časti 
v Európe, nesie rukopis dvoch architektov z úzkej svetovej špičky, Zahy Hadidovej 
a Daniela Libeskinda, a tretieho, o generáciu staršieho klasika Arata Isozakiho.

Veže vymedzia Námestie troch veží, kde bude stanica metra a nákupné centrum. Vznikne aj veľký park s kanálmi, pripomínajúcimi slávne stredoveké navigli.

CityLife má byť štvrťou nielen vysokých architektonických, ale aj ekologických kvalít. Bude energeticky sebestačná a cez areál prejdú autá len v podzemí.



P
rvé auto s motormi v ná-
boji kolies predstavil 
v roku 1900 konštruktér 
Lohner Porsche. Dlhý 

čas zostali len v podobe projek-
tov. Rozšíreniu bránila obava, 
že veľká konštrukcia uložená 
v kolese nepriaznivo ovplyvní 
riadenie a neodpružený motor 
sa zničí pri prvom tvrdom nára-
ze. Dnešné technológie si však 
s tým hravo poradia.

Bez záťaže motora
Motor v náboji kolesa, nao-
pak, prináša množstvo výhod. 
Nezaberá prakticky žiaden 
priestor v interiéri. „Bežné au-
tomobily treba postaviť oko-
lo centrálnej hnacej jednotky. 
Toto riešenie nám dovoľuje 
úplne nové konštrukčné prí-
stupy. Môžeme navrhovať autá 
s optimálnou aerodynamikou 
a riadením,“ hovorí profesor 

Gernot Speegelberg z divízie 
Corporate Technologie. 
Siemens v spolupráci s firma-
mi Roding Automobile a TRW 
Automotive vyvíja elektromo-
bil s dvoma motormi v nábo-
ji kolesa. Nepotrebuje žiadne 
valce, prevodovky či diferenci-
ály, v ktorých sa stráca ener-
gia. Väčšina elektrických vozi-
diel sa dokonca zaobíde aj bez 
spojky. Skúšobný roadster má 

k dispozícii potrebný výkon od 
štartu – vozidlo dokáže zrých-
liť na 160 kilometrov za ho-
dinu bez akéhokoľvek radenia. 

Motor ako generátor
„Roadster sme elektronicky ob-
medzili na 120 kilometrov za 
hodinu, pretože vysoké rýchlos-
ti nie sú prioritou. Chceme pri-
praviť technológiu pre mestské 
auto a tu je skôr dôležitá vysoká 

Energia na pravom mieste
Siemens vyvíja elektromobil s dvoma motormi v náboji kolesa. Je prvým krokom 
k vytvoreniu automobilu s novou architektúrou riadenia.

AUTOR: BERNHARD GERL
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE
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efektivita pri jednotlivých vý-
konoch motora,“ tvrdí vedúci 
vývojárov Gunter Freitag. 
Výkon dvoch elektromotorov, 
každý 63 kilowattov pri súvis-
lej jazde a 120 kilowattov pri 
maximálnom výkone, dáva 
dohromady 325 koní. Podobný 
výkon dokážu poskytnúť aj pri 
brzdení, keď pôsobia ako ge-
nerátor elektrickej energie. 
Systém dokáže pri brzdení zno-
vu obnoviť až 80 percent vypro-
dukovanej kinetickej energie. 
Inovatívna technológia ukladá 
energiu do lítiovo-iónovej baté-
rie a predĺži dojazd roadsteru 
o 120 kilometrov. 

Nervový systém vozidla
Nová technológia je efektívna 
len v prípade, ak motor riadi 
autonómny elektronický sys-
tém. G. Spielgelberg je pre-
svedčený, že prechod na elek-
tromobily zmení vývoj auto-
mobilov: „Máme príležitosť 
znovuobjaviť celý takzvaný 
nervový systém automobilov.“ 
Do každého kolesa so samo-
statným motorom sa postupne 
integruje nielen hnacia jed-
notka, brzdy a tlmiče, ale aj 
systém riadenia. Umožní to 
doteraz nevídané manévre. Ak 
by sa kolesá na ľavej strane po-
hli dopredu a kolesá na pravej 
dozadu, auto by rotovalo na 
mieste. Začínajúci šoféri by to 
isto ocenili. Rovnako je možné 
vytočiť všetky kolesá jedným 
smerom, takže auto zaparkuje 
aj do malých priestorov. 

Auto ako počítač
Samostatný riadiaci systém bu-
de kolesami otáčať prostred-
níctvom elektrických signálov, 
nie mechanicky. Systém „drive 
by wire“ dovolí včleniť do ria-
denia rôzne typy elektronic-
kých asistenčných systémov. 
Autá s nimi budú samostat-
ne parkovať, v nebezpečných 
situáciách brzdiť a pomáhať 
šoférovi pri prejazdoch nebez-
pečných úsekov. Raz možno 
dokážu jazdiť po cestách aj bez 
„živých vodičov“. 
Siemens na tomto koncepte 
pracuje spoločne s viacerými 
výskumnými ústavmi a prie-
myselnými partnermi. Za pod-
pory nemeckého ministerstva 
ekonomiky a technológií chcú 
otestovať novú architektúru 
pre elektromobily do konca ro-
ka 2014. Motoristi si potom bu-
dú môcť pridávať rôzne asis-
tenčné a bezpečnostné systémy 
do svojich vozidiel rovnakým 
spôsobom, ako si dnes updatu-
jú a upgradujú počítače. 

Gunter Freitag (na snímke vpravo) 
kontroluje koleso s motorom v náboji, 
ktorý môže účinkovať aj ako elektrická 
brzda. V laboratóriách Siemensu sa 
simulujú rôzne dopravné situácie, aké 
elektromobil Roding Roadster Electric 
čakajú v prevádzke.



O
hlásenie veľkého 
prania vyvolávalo 
hromadný pánsky 
útek a náhlu nutnosť 

neodkladne riešiť rôzne zále-
žitosti mimo domu až do ve-
čera. Domácnosť bola hore no-
hami, nevarilo sa a všade bolo 
cítiť mydlo. Dnes sa, naopak, 
muž s novými inteligentnými 
práčkami rád pohrá. Niektoré 
tajomstvá však stále lúšti ťaž-
šie – trebárs roztriedenie bie-
lizne alebo množstvo pracieho 
prášku. 

Stlač gombík a per
Siemens prišiel na trh so sys-
témom iDos, ktorý si dávkuje 
prací prášok sám podľa kon-
krétnej náplne. Berie pritom 
do úvahy množstvo bieliz-
ne, mieru jej zašpinenia, typ 
textílií i tvrdosť vody. Stačí 
len naplniť tekutým pracím 
prostriedkom zásobník, kto-
rý vydrží až na dvadsať pra-
cích cyklov. K slovu sa dosta-
nú špeciálne programy, ktoré 
napovedia, čo k sebe patrí – na 
uteráky, farebnú bielizeň aj 
na biznis košele. Na odstráne-
nie rôznych druhov škvŕn má 
práčka systém antiStain, kto-
rý prispôsobí prací program 
a pohyb bubna podľa druhu 
škvrny. Potom sa už len tre-
ba rozhodnúť, či sa ponáhľa-
te a chcete šetriť časom, alebo 
chcete šetriť energiou. To vám 
umožní funkcia varioPerfect. 
A hotovo, periete. Asynchrón-
ny, frekvenčne riadený motor 
iQ Drive ticho pradie a vy sa 
môžete venovať inej práci.
Nový rad práčky Siemens má 
označenie iQ800 WM16Y-
890EU a skvelý dizajn. Cen-
trálne osvetlený displej sa 
ovláda intuitívne, logicky zľa-
va doprava. Na konci progra-
mu sa práčka sama vypne, na 

prepracovaný motor poskytu-
je výrobca desaťročnú záru-
ku. Za označením energetic-
kej triedy A má tri znamien-
ka plus. 
Dokonalá hračka pre pánov, 
najmä keď si vedľa postavia 
aj sušičku iQ800. Vďaka tech-
nológii tepelného čerpadla 

blueTherm dosahuje o 60 per-
cent vyššiu úsporu ako ener-
getická trieda A a je najúspor-
nejšia na trhu. 

Nech počuje, 
ako to cvaklo
Ak ste videli film Kate a Leo-
pold, možno si spomeniete, 

ako mladý Newyorčan poučuje 
muža z minulosti pri umývaní 
riadu: „Umývačku zavrieme, 
až keď žena vojde do kuchyne, 
aby si všimla, že pracujeme. 
V tom je tajomstvo úspechu.“ 
Úspech umývačky riadu 
ecoStar2 sa volá Zeolith. Ide 
o prírodný minerál, ktorý 

Domáce hračky aj pre pánov
So spotrebičmi s najmodernejšími technológiami môže byť 
zábava, atraktívna dokonca aj pre domácich pánov. Siemens 
sa rád podieľa na tejto hravej premene domácnosti.

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
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pohlcuje vlhkosť a mení ju na 
tepelnú energiu. Tú potom vy-
užíva na energeticky nenároč-
né osušenie riadu, takže spot-
reba sa znižuje na minimum. 
Prepočítaná ročná spotreba je 
196 kilowatthodín a touto hod-
notou drží svetový rekord. 
Po dobre odvedenej práci si 
zaslúžime jedno vychladené... 
Dnešné chladničky už „nežerú 
prúd ako besné“, nevypúšťa-
jú do vzduchu freóny a dokážu 
toho oveľa viac ako ich pred-
chodkyne. Siemens predsta-
vil prvé chladničky energetic-
kej triedy A+++ už vlani. Rad 
coolEfficiency má dva chla-
diace okruhy pre samostatnú 
reguláciu teploty v chladiacej 
a mraziacej časti, výkonnej-
ší invertný kompresor a ino-
vatívny rozmrazovací sys-
tém. Výsledkom je polovičná 
spotreba energie v porovnaní 
s bežnou chladničkou trie-
dy A+.

Kuchynská revolúcia
Najväčšie zmeny sa odohráva-
jú v kuchyni. Azda najväčšou 
inováciou je indukcia. Liter vo-
dy na nej zovrie za dve minú-
ty, takže šetrí energiami i pe-
niazmi. Indukčná cievka (elek-
tromagnet) umiestnená pod 
keramickou varnou zónou vy-
tvára s kovovým dnom nádoby 
elektromagnetický obvod, kto-
rý nádobu ohrieva. Len dno, 
utierka pohodená vedľa na do-
ske sa ani nezahreje, nieto aby 
sa spálila. Indukčné varenie 
odbúrava straty pri prechode 
tepla, pretože sa tvorí pria-
mo na dne nádoby. Keď hrniec 
z varnej zóny odstavíme, ob-
vod sa rozpojí a varenie auto-
maticky skončí. 
Siemens prišiel so značkou 
freeIndukcion. Celoplošná in-
dukčná varná doska radu stu-
dioLine je vybavená hi-tech 
mikromodulovou technoló-
giou, ktorá umožňuje postaviť 
kamkoľvek akýkoľvek hrniec. 
Súčasne tak možno pripravo-
vať jedlo vo viacerých nádo-
bách, ktoré sa na plochu vy-
skladajú. Inteligentný skloke-
ramický povrch automaticky 
rozpozná polohu, veľkosť 

a tvar používaného riadu, 
elektronika presne detegu-
je, ktoré cievky aktivovať. Ak 
panvicu či hrniec posunie-
me, cievky ihneď zmenu zare-
gistrujú a zareagujú. Všetko 
sa zobrazuje na jednoducho 

ovládateľnom TFT dotykovom 
displeji. 
Moderné technológie, ktoré 
nás doma obklopujú, sa menia 
veľmi rýchlo, ani si to nestih-
neme vychutnať. To je ško-
da, pretože stojí za to sledovať 

vývoj parametrov. Napríklad 
tohtoročné modely práčok 
„skonzumujú“ v porovnaní so 
svojimi o pätnásť rokov star-
šími predchodcami okolo 53 
percent menej elektriny a 35 
percent menej vody. 

Indukcia je nesporne najväčšou inováciou v modernej kuchyni.



U
ž od olympiády v Pekingu kolu-
je historka, ako britskí dráhoví 
cyklisti po úspešných pretekoch 
zničili svoje dresy. Vraj pre-

to, aby ich konkurencia nemohla kopíro-
vať. Podľa všetkého však išlo len o šikov-
ný ťah. „Stále ich máme, len sme ich na 
štyri roky ukryli,“ vysvetlil pred začiat-
kom londýnskej olympiády bývalý britský 
pretekár, dnes šéf výskumu pri britskom 
tíme Chris Boardman. Tajnostkárstvo 
logicky podnecuje špekulácie. Po finále 

mužského šprintu sa strieborný Francúz 
Gregory Baugé otvorene pýtal víťaza Jaso-
na Kennyho, ako je možné, že sú takí dob-
rí. „Dali sme si osobitne záležať na detai-
loch,“ odvetil s úsmevom J. Kenny. 

Unikátne prilby 
Špeciálne prilby britských cyklistov pú-
tali veľkú pozornosť a ich dizajn bol na-
ozaj výnimočný. Nielen pre futuristický 
tvar, ale aj použité materiály. Prvoradá 
je hmotnosť a aerodynamické vlastnosti. 

Prilby pre Britov vyvinula dizajnérska 
spoločnosť Crux Product Design. Od ro-
ku 2009 na nich pracoval Ch. Boardman 
a Scott Drawer, hlavný šéf výskumného 
ústavu UK Sport. 
Nové helmy môžu použiť cestní i dráhoví 
cyklisti. Ich výnimočnosť je naozaj ukry-
tá v detailoch. Vývoj začal dôkladným 3D 
skenovaním hlavy každého zo športov-
cov. Helmy majú dvojplášťovú štruktúru. 
Vnútorná časť kopíruje tvar hlavy a von-
kajší plášť je vytvarovaný pre čo najlepší 

Šampióni aj vďaka technike
Britskí dráhoví cyklisti získali na londýnskej olympiáde z desiatich disciplín sedem 
zlatých medailí. Triumf bol síce očakávaný, ale vyvolal aj rad pochybností.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
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aerodynamický výkon. Medzi nimi na-
miesto bežnej penovej vložky použili špe-
ciálnu hliníkovú vrstvu, ktorá pripomína 
štruktúrou včelí plást. Jedinečný britský 
patent bol vyvinutý tak, aby čo najlepšie 
absorboval nárazy. Priehľadový štít vyro-
bili z polykarbonátu. Je podobný štítom 
špeciálnych policajných jednotiek. Výsled-
kom sú menšie, bezpečné helmy, ktoré 
tvarom, veľkosťou a použitými materiálmi 
vysoko prevyšujú prilby ostatných tímov. 

Počítačová výpomoc
Detaily rozhodovali aj pri samotných bi-
cykloch. Vývojári použili pri ich navrho-
vaní moderný softvér na výpočet dyna-
miky kvapalín, ktorý dokáže simulovať aj 
prúdenie vzduchu okolo objektov. Vďaka 
tomuto boli schopní rozpoznať, ako budú 
aj tie najmenšie zmeny na ráme bicykla 
vplývať na aerodynamiku. 
Rámy sa vyrábajú z karbónových vláken, 
čo je štandard už viac ako desaťročie. 

Znižovanie hmotnosti je alfou a omegou 
úspechu. O tom, že Britom naozaj záleží 
na dokonalosti, svedčí viacero konštrukč-
ných detailov. Napríklad hriadeľ, ktorý 
spája pedále s nábojom. Je dutý, zostave-
ný zo 180 samostatných častí z uhlíko-
vých vláken. „Je o dvesto gramov ľahší 
a dvaapolkrát silnejší ako čokoľvek na tr-
hu,“ upozornil Ch. Boardman.

Nohavice na batérie
Cyklisti si doteraz pred každými pre-
tekmi zahrievali svalstvo na trenažéroch, 
aby si držali telo v správnej teplote. Pred 
olympiádou v Londýne sa to zmenilo, as-
poň pre Britov. Adidas im vyvinul nohavi-
ce s názvom Adipower muscle warming, 
v podstate nohavice na batérie. 
Hviezdy britského tímu ako sir Chris Hoy, 
Victoria Pendletonová a Laura Trottová do-
stali nohavice špeciálne navrhnuté na ich 
postavy. Vlákna nohavíc napájané zabudova-
nou batériou zohrievajú integrované tepelné 

podložky. Tie udržiavajú svaly v optimálnej 
teplote 38 stupňov Celzia. Po stranách majú 
odopínanie zipsy, aby si ich mohli športovci 
pred pretekmi čo najrýchlejšie vyzliecť. „Keď 
som si ich dal pred štartom dole, moje nohy 
sa cítili zahriate a pripravené vyraziť na drá-
hu. Na rozdiel od trenažéru nie ste unavený 
ani zadýchaný,“ povedal legendárny cyklis-
ta Ch. Hoy, ktorý sa na olympiáde v Londýne 
stal s dvoma zlatými najúspešnejším brit-
ským olympionikom. 

Faktorov bolo viac
Tvrdiť, že jediným dôvodom úspechu 
britských dráhových cyklistov boli tech-
nológie, by nebolo férové. Faktorov bolo 
viac, medzi nimi dôkladný systém prípra-
vy, kvalitné a početné športoviská, dosta-
tok financií, skúsení tréneri a najmä mo-
tivovaní športovci. Na domácej pôde sa im 
podarilo ukázať v najlepšom svetle. S me-
dailovou bilanciou sedem zlatých, jedna 
strieborná a jedna bronzová. 



Jeho vznešenosť sklo
Má náležite dlhý rodokmeň, ušľachtilosť vzhľadu aj povahy, 
bezpečne odoláva žiaru, je tvrdé i krehké. A človeka 
fascinuje po tisícročia.

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHÍV AUTORKY

Veľké sklené kokóny symbolizujúce 
metamorfózu sú jadrom inštalácie 
Bohemian Rhapsody
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S
klárska výroba sa roz-
víjala pre úžitok člo-
veka a zároveň sa 
vždy dbalo na estetic-

ký vzhľad skleného výrob-
ku. V Rímskej ríši ju v prvom 
storočí rozšírili sýrski sklá-
ri. Najstaršou technikou bo-
lo ovíjanie. Na hlinenú formu 
sa tesne vedľa seba navíjali 
sklené vlákna hrubé niekoľko 
milimetrov tak, aby sa dotý-
kali okrajmi. Hotový výrobok 
sa znovu ohrial v peci, aby sa 
okraje vláken zatavili a prepo-
jili. Vznikli pomerne jednodu-
ché duté nádoby, ale už vtedy 
sa dbalo na dekór, ktorý vytvo-
rili vlákna rôznej farby. 

Materiál pre krásu
Sklo je zaujímavý, tvárny ma-
teriál. Ak sa s ním zachádza 
opatrne, je v podstate nesmr-
teľné. Čas jeho rozkladu sa od-
haduje na tritisíc rokov. 
Pri výrobe skla vstupujú do 
procesu rôzne vonkajšie vply-
vy, takže pri úplne rovna-
kom technologickom postu-
pe možno v rôznych tavbách 
získať úplne odlišné výsledky. 
Unikátny spôsob je fúkanie 
skla. Vyťahovanie rozžerave-
nej hmoty tenkými kovovými 
píšťalami z veľkej pece, vláč-
ne pohyby, cit a sila, to všet-
ko stojí pri zrode jedinečného 
umeleckého diela.
Čisté sklo v prírode neexistu-
je, hoci poznáme nerasty, kto-
ré sa mu vonkajšou podobou 

dosť približujú – sopečný obsi-
dián, horský krištáľ či niekto-
ré metamorfné formy kreme-
ňa. Keď si to všetko uvedomí-
me, pochopíme jeho vzácnosť. 

Nový dizajn
Preto sa aj dnes, alebo práve 
dnes, keď sa sklo stalo naším 
samozrejmým každodenným 
spoločníkom, snažia sklári, 
výtvarníci, dizajnéri nájsť no-
vé tvary a funkcie pre tento 
fascinujúci materiál.
K posunu pri nakladaní so skle-
ným objektom dochádza v sú-
kromnom i verejnom interiéri. 
Sklársky výrobok už udivuje 
inak, nie ako donedávna módne 
sklené stupne schodísk so skle-
ným zábradlím, nejde ani o vy-
zdobené umelecké výtvory. 
Prichádzajú nové tvary 

a funkcie bežných výrobkov. 
Svietidlá už nesvietia ako skle-
ný obal a svetelný zdroj, ale 
sklený tvar osvetľujú diódy, 
umiestnené mimo originálne-
ho objektu, v rôznej intenzite 
a farbe, takže sa menia a s ním 
aj charakter miestnosti. Skle-
ný artefakt môže byť funkč-
ným paravánom či estetickým 
predelom priestoru. To staruč-
ké sklo s bohatou a dlhou mi-
nulosťou jednoducho nepre-
stáva prekvapovať.

Láska a svetlo
Na vlaňajšom veľtrhu v Milá-
ne zaujala sklená dizajnová 
inštalácia Bohemian Rhapso-
dy, ktorú navrhol známy ta-
liansky dizajnér Fabio Novem-
bre v spolupráci s progresív-
nym francúzskym štylistom 

Mathieuom Lehanneurom 
a japonským ateliérom Nendo. 
Za všetkým stál český výrobca 
luxusných svetelných inštalá-
cií, plastík a kolekcií svietidiel 
Lasvit. 
Celý projekt stvárnili v troch 
výtvarných návrhoch a podľa 
autorov stelesnil pojem lásky 
a svetla. Veľké sklené kokóny, 
zavesené v priestore ako sym-
boly očakávanej metamorfózy, 
boli jadrom inštalácie. Kukla 
je poslednou fázou pred meta-
morfózou, očakávanie, žela-
nie nového zrodenia: zo skla 
a kovu, zavesená vo vzduchu, 
oplodnená svetlom. V podobe 
nečakaného spojenia umenia 
a dizajnu zobrazuje premenu 
sveta, neustále zmeny života, 
ktoré sklo tak dokonale steles-
ňuje. 

Sklo je ľudský výtvor
Z fyzikálneho hľadiska je podstatou výroby skla ochladzovanie 
taveniny, vzniká homogénna, amorfná, krehká, zvyčajne prie-
hľadná hmota. Základom sú piesok, sóda alebo potaš a vápe-
nec. Potaš sa získa z popola spáleného dreva, vápenec zlepšuje 
taviteľnosť skla. Chemicky je sklo kremičitan s hlavnou zlož-
kou oxidu kremičitého. Vlastnosti skla sa menia podľa jeho zlo-
ženia. Sodné sklo je mäkké a tvárlivé, tuhne pomerne pomaly, 
preto ho možno dlho a zložito tvarovať. Sodné boli všetky anti-
cké sklá, ako aj sklo benátske. Sklo draselné je tvrdé. Prírodná 
farba skla je zelenkavá alebo hnedastá, až čistením a odfarbo-
vaním získava čírosť. Oxidy kovov farbia sklo rôznym spôso-
bom: železo na zeleno a hnedo, meď na zeleno, modro a červe-
no, kobalt na modro, zlato na rubínovú červenú, nikel a man-
gán na fialovo, chróm a urán na zeleno a síra na žlto.

Bohemian Rhapsody a jej tvorcovia: Oki Sato, šéfdizajnér ateliéru Nendo, Fabio Novembre a Mathieu Lehanneur.



Hudobné kreslo
Predstavte si, ako počúvate hudbu v koncertnej kvalite, ale pritom poho-

dlne sedíte doma v obývačke. Pri súčasných hi-fi sústavách a kvalitných 
reproduktoroch nič nezvyčajné, poviete si. Pridajte si však k tomu situ-
áciu, keď ste tou hudbou doslova obklopený. Áno, aj to je dnes mož-
né. Stačí, ak vlastníte Sonic Chair SC02, veľké kreslo v tvare pologule. 
Vnútri sú umiestnené výkonné zvukové meniče a vy máte pocit, že 
sedíte priamo v centre hudby. Kreslo je vyrobené z drevených lisova-
ných dosiek, ktoré vytvárajú priestor s objemom 32 litrov. Meniče sú 
vyhotovené na mieru a patentovaná technológia class-D s integrova-
ným digitálnym signálnym procesorom oddeľuje a reguluje stredové, 
výškové a basové meniče. Kreslo je vybavené dokovacou stanicou, ur-

čenou pre všetky zariadenia Applu. Komunikuje však aj bezdrôtovo a až 
do vzdialenosti štyristo metrov. Vybrať si môžete z takmer štyridsiatich 

farieb. Cena sa však približuje k sume 10-tisíc dolárov.

Hráčska myš od BMW
Už na začiatku roka hráči počítačových hier netrpezlivo čakali na novinku v podo-
be profesionálnej hráčskej myšky. Na trh sa však dostala až teraz. A oplatilo 
sa počkať. Level 10 M Mouse vyzerá futuristicky a na prvý pohľad 
aj neprakticky, ale v skutočnosti ide o vynikajúce funkčné 
riešenie. Vyrobená je z hliníkových a plastových častí 
a každý si môže nastavením uhla sklonu alebo pres-
nej výšky prispôsobiť uchopenie podľa vlastných po-
trieb. Navyše výrobca myšky uvádza, že Level 10 M je 
prvá hráčska myš, ktorá pasívne chladí vašu dlaň. Na 
jej hornej časti sú umiestnené šesťuholníkové otvory, 
ktorými prúdi vzduch. Myš vyrobila spoločnosť Ther-
maltake v spolupráci s nemeckou automobilkou BMW.

Zavinovacie digitálky
Určite poznáte samozavinovacie reflexné náramky, ktoré sa ovinú okolo zápästia jedi-
ným pohybom. Sú užitočné a najmä používateľsky nenáročné. Spoločnosť Ritmo Mun-
do sa postarala o renesanciu hitu deväťdesiatych rokov a navyše doplnok vybavila fu-
turistickými hodinami. Ritmo Mundo Reflex prinášajú svetelný LED číselník v dvoch 
zvislých stĺpcoch. Stĺpec na ľavej strane ukazuje hodiny a kódy „am“ a „pm“ pre zo-
brazenie času v dvanásťhodinovom cykle. Na pravej strane sú minúty, ktoré si však 
musíte spočítať. Výrobca použil namiesto pružného plastu silikón, s ktorým vám ur-
čite nehrozia žiadne škrabance. Netradičné náramkové hodiny sú vodotesné do hĺbky 
desiatich metrov. Šírka náramku je 3,2 centimetra a dĺžka 24,2 centimetra. Miniatúrna 
batéria je uložená na konci náramku. Na trhu sa objavia v trinástich farbách.
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Hudobná legenda v byte
Legendárnu značku Marshall väčšina z nás pozná len z veľ-
kých koncertných pódií. Marshall však tento rok oslavuje päť-
desiat rokov od výroby prvého zosilňovača a pri tejto príleži-
tosti ponúka po prvý raz vo svojej histórii reproduktor určený 
pre domácnosť. Marshall Hanwell by tak mal nahradiť doko-
vacie hudobné stanice, ktoré najčastejšie v domácnosti šíria 
hudbu z mobilných zariadení. Navyše vďaka káblovému pri-
pojeniu je tento reproduktor univerzálny pre všetky zariade-
nia s klasickým 3,5-milimetrovým vstupom. Hanwell prichá-
dza v klasickom retro dizajne. Má čiernu farbu, menič je ukry-
tý pod zlatou mriežkou a nechýba ani biele klasické logo, ktoré 
odkazuje práve na zosilňovač z roku 1962. Na ovládanie hlasi-
tosti, výšok a basov môžete použiť zlaté otočné potenciometre. 
Ide o skutočnú lahôdku a Marshall vyrobil iba 10-tisíc kusov.

Bezdotykový zvuk
Prvým výsledkom spolupráce spoločnosti Harman s fínskou Nokiou sú pestro-
farebné, prenosné a bezdrôtové reproduktory JBL PlayUp. Zaujímavým riešením 
je spôsob ich prepojenia s mobilnými telefónmi. Okrem klasického Bluetoothu 
je k dispozícii aj najmodernejšia technológia NFC (Near Field Communication). 
Toto krátkodosahové, vysokofrekvenčné a bezdotykové spojenie umožňuje vý-
menu dát medzi zariadeniami do vzdialenosti desať centimetrov. Doteraz sa po-
užívalo iba na bezhotovostný platobný styk. Ak váš telefón alebo iné hudobné za-
riadenie tento spôsob nepodporuje, reproduktory majú aj klasický 3,5-milimetro-
vý audio konektor. Dizajn reproduktorov dovoľuje šíriť zvukové vlny v rovnakom 

rozsahu na všetky strany. PlayUp Portable ponúka maximálny akustický tlak 89 de-
cibelov, takže pokojne ich môžete použiť aj vo väčších otvorených priestoroch.

Retro bez zrkadla
Ak sa len trochu venujete fotografii, určite ste zachytili in-
formácie o profesionálnom priehľadovom fotoaparáte 
Fujifilm X-Pro1. A viete, že jeho cena nie je vôbec nízka. 
Zrejme si to uvedomujú aj vo Fuji, pretože na trhu sa 
po krátkom čase objavil podstatne cenovo prístupnej-
ší model, ktorý funguje na podobnom princípe. Model 
X-E1 je o tridsať percent menší a nemá optický hľadá-
čik, ale elektronický variant s vyšším rozlíšením 1 024 
x 768 pixlov. Táto inovácia vám zabezpečí ešte ostrej-
ší obraz, ako má jeho starší brat X-Pro1. Hľadáčik je ty-
pu OLED a má kontrast 1 : 5 000. Fotoaparát je vybavený 
APS-C X-Trans CMOS snímačom s rozlíšením 16,3 megapi-
xla. X-E1 má rovnako vymeniteľné objektívy a v sete dosta-
nete 18-55 f2,8-4,0 a XF 14 f2,8. Prístroj má vysúvací blesk, 
rozsah ISO v základnom režime od 200 do 6 400, video nahrá-
va vo Full HD a plne nabitá batéria vydrží až 350 stlačení spúšte.



trend_siemens_elektricka_210x280_zrkadlo ri.indd   1 6.9.2012   10:02


