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VISIONS

Vážení čitatelia, milí priatelia,
priemyselná výroba dnes prežíva zmenu,

aká sa odohrá raz za sto rokov. Je rovnako vý-

znamná ako okamih, keď Henry Ford v roku

1910 spustil výrobu vo svojej supermodernej

automobilke v Highland Parku. Sériová výro ba

– kompletizovanie výrobkov z pripravených

podzostáv a normalizovaných dielcov – pre-

trvala celé storočie. Informačné technológie

však v súčasnosti menia aj priemysel. Prišli

nenápadne, najprv naučili stroje trocha viac

rozmýšľať, potom zjednodušili vývoj produk tov.

A smerujú k „digitálnej továrni“. Už nejde len

o vývoj a výrobu, ale aj o plánovanie a ria denie

celej fabriky. Na obrazovke počítača mož no vy-

 modelovať a simulovať aj naj kom pli  ko va nej šie

produkty, všetky toky materiálov i služieb. A op-

timalizovať ich do najvýhodnejšej podoby.

Tým sa však možnosti nekončia. Stačí niekoľ ko

úderov na klávesnicu, aby sa vytvorili variácie

výrobkov presne podľa želaní zákazníkov.

Sériová výroba (Ford ponúka model T len 

v čiernej farbe) sa tak mení na individuálnu

produkciu, keď si zákazník vyberá z tisícov

kombinácií farieb a výbavy svojho auta.

Všetko je o polovicu rýchlejšie, maximálne

efektívne, bez omylov a nepodarkov. 

Vladimír Slezák

generálny riaditeľ Siemens s.r.o. 

a predstaviteľ koncernu 

Siemens AG na Slovensku
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Oceľová kostra pre RailJet
Pri výrobe vlakových súprav sa spotrebuje veľké množstvo hodnotného materiálu. Dôležitou
súčasťou životného cyklu vlakov je preto recyklácia použitého materiálu potom, čo doslúžia.
Konštruktéri spoločnosti Siemens vo Viedni na tento fakt mysleli aj pri výrobe vysokorých -
lostných vlakových súprav Viaggio Comfort, známych pod obchodným názvom ÖBB Railjet.
Dizajn prispôsobili požiadavke, aby bolo možné vlak následne ľahko rozobrať. Konštrukcia
Railjetu je kompletne vyrobená z ocele, ktorá neskôr poslúži na výrobu komponentov pre
nové vlaky. Railjety na medzinárodných spojoch poslúžia aj českým cestujúcim – šestnásť
jednotiek totiž od spoločnosti Siemens kúpili České dráhy. 
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Lepší internet 
pre inteligentné siete
Internet. Pôvodne armádny projekt, z kto ré ho

sa počas desaťročí stala sieť s prakticky ne ob-

medzenými možnosťami. V nasledujúcich

rokoch by sa mal stať aj jedným z kľúčových

prvkov inteligentných elektrických sietí. Tie

by mali okrem iného umožniť široké zapo-

jenie elektrární využívajúcich obnoviteľné

zdroje, čím sa elektrická sieť výrazne decen-

 tralizuje. Na správny chod je však nevyhnut-

né, aby spolu jednotlivé prvky ko mu ni ko va li

a spolupracovali. Ako najlepšie komuni kač né

médium sa ukazuje práve lacný internet. Ale

internet je desiatky rokov stará technológia,

ktorá sa v niektorých ohľadoch zmenila len

minimálne. Preto vznikol projekt Finseny 

s cieľom prispôsobiť internet komunikácii

v rámci inteligentných sietí. Hlavnými ne-

dostatkami, ktoré treba riešiť, sú najmä níz-

ka spoľahlivosť. Oneskorenie či dokonca stra ta

údajov môžu mať, napríklad v prípade náh-

 leho preťaženia, fatálne dôsledky. Navyše

dnešné internetové protokoly nie sú schop né

zabezpečiť dostatočnú úroveň ochrany pro ti

hekerským útokom. Prvé skúšobné aplikácie

by sa mali spustiť počas roka 2013.

Jazdiť sám sa nevypláca
Čakať v kolóne nie je veľká zábava ani na D1

pred Bratislavou, nieto v lete medzi Jeruzale-

 mom a Tel Avivom. Preto tam otvorili špe ciál ny

rýchly pruh s meniacou sa cenou mýtneho.

Vo vozovke sú zabudované indukčné slučky,

ktoré snímajú počet a rýchlosť áut v bezplat-

ných pruhoch, ako aj v rýchlom. Zo získa ných

údajov sa vypočítavá cena mýtneho, ktorá sa

mení každú minútu a zobrazuje sa pred ná-

 jazdom do pruhu. Základná myšlienka je

jednoduchá. Ak je áut na diaľnici málo, cena

mýtneho pre rýchly pruh klesne, aby sa stal

dostupný viacerým vodičom. S rastúcou hus-

totou dopravy rastie aj mýtne, takže do pru hu

je ochotných vojsť podstatne menej auto-

mo bilov. Hlavnou myšlienkou projektu je

obmedziť počet vodičov, ktorí sa v aute vozia

sami, a priviesť ich k tomu, aby využívali

hromadnú dopravu či uprednostnili spo loč né

jazdy. Autobusy a plne obsadené vozidlá sú

totiž od mýtneho oslobodené. Úspora času

je evidentná. Dvanásťkilometrový úsek mož-

no prejsť rýchlym pruhom za štvrťhodinu,

štandardným spôsobom môže jazda v špič ke

trvať hodinu.



Viac ocele za menej peňazí
Výroba ocele je energeticky mimoriadne náročný proces. Väčšia

oceliareň s produkciou päť miliónov ton ocele spotrebuje ročne

rov naké množstvo energie ako sedem miliónov domácností. Aké -

koľvek zníženie spotreby energie len o pár percent znamená zaují-

mavé úspory. Siemens preto vyvinul nový systém, ktorý monitoruje

celý výrobný proces a priebežne dodáva informácie o spotrebe či

využití sekundárnych produktov (napríklad horúcich plynov). Na

základe získaných údajov dokáže pripraviť analýzy, ako optimalizo vať

výrobu a znížiť spotrebu oceliarne.

Bez dotyku ani na krok
Väčšina elektroniky sa dnes nezaobíde bez dotykového displeja. Je den

z princípov ich činnosti využíva infračervené žiarenie vysielané dió da -

mi typu IRLED, ktoré sú umiestnené v ráme displeja a tvoria svetelnú

sieť pokrývajúcu obraz. Pri dotyku sa sieť naruší a systém rozpozná,

na ktorom mieste. Nároky na diódy IRLED sú pritom veľmi vysoké

– musia byť malé, výkonné a súčasne s nízkou spotrebou. Vývojárom

firmy Osram, dcérskej spoločnosti koncernu Siemens, sa podarilo

tieto vlastnosti skombinovať a vytvoriť polmilimetrovú diódu IRLED

s minimálnou spotrebou a výkonom dostatočným na pokrytie mo ni-

 tora notebooku.

Tiché hasenie
Ak vypukne požiar v dátovom centre, hasenie bežnými práškovými

či dokonca vodnými prístrojmi neprichádza do úvahy. Do miest-

nosti sa rýchlo vypúšťa z dýz nehorľavý plyn (argón, dusík či CO2),

ktorý vytlačí kyslík a oheň uhasí. Pri tom však vzniká hluk aj vyše

130 decibelov, ktorý môže ohroziť pevné disky náchylné na mecha -

nické poškodenie. Novovyvinuté dýzy však neprekročia sto de cibe -

lov. Disky teda zostanú v poriadku a rýchlosť vypúšťania sa pri tom

nezníži.



Robotický pavúk prieskumník
Na prieskum zamorených území sa možno čoskoro začnú používať

veľké robotické pavúky, ktoré vyvinuli vo Fraunhoferovom inštitúte.

Pavúkovce sú mimoriadne pohyblivé tvory a mnohé dokážu aj skákať.

Inžinieri sa nechali inšpirovať práve týmito živočíchmi – prototyp

vyzerá ako obrovský pavúk z bieleho plastu s pneumatickými kĺbmi

na končatinách. Zaujímavá je aj jeho výroba, nemontuje sa zo sú čias-

tok, ale vytvára pomocou 3D tlače. Počas nej sa na seba ukladajú

vrstvičky jemného polyamidového prášku, ktorý sa zapeká laserovým

lúčom. Robot je podobne ako skutočný pavúk veľmi stabilný. Štyrmi

zo svojich ôsmich končatín pevne stojí na zemi a ďalšími štyrmi

môže manévrovať tak, aby prekonal náročné terénne nerovnosti.

Nohy nemajú žiadne umelé svaly. Robot kráča a skáče vďaka tomu,

že vnútro končatín vypĺňa kvapalina, ktorej tlak sa ovláda kompre-

sorom. Náklady na výrobu robota sú pritom také nízke, že sa ho vy pla tí

vybaviť kamerou a nasadiť ako jednorazového prieskumníka v za -

morenom priestore.

Elixír večnej mladosti
Starnutie možno zastaviť. Francúzskym genetikom sa podarilo omladiť

staré bunky. Odobrali ich ľuďom starším ako sto rokov a preprogra-

movali ich. Odstránili z nich známky staroby a vrátili ich do zá ro doč nej

podoby kmeňových buniek. „Naše výsledky posúvajú regenera tív nu

medicínu na novú úroveň,“ povedal vedúci vedeckého tímu z Mont-

pellierskej univerzity Jean-Marc Lemaitre pre National Geogra phic.

Vedci pritom dokázali preprogramovať bunky z rôznych tkanív a orgá -

nov, či už išlo o srdce, kožu alebo neuróny. Vo všetkých prípadoch

boli schopní vrátiť bunky do embryonálneho stavu. Technika pre-

programovania je síce známa už niekoľko rokov, ale doteraz bola

limitovaná vekom buniek. Francúzski vedci toto obmedzenie od strá-

nili. Ich objav by mohol nájsť uplatnenie pri opravách poškodených

orgánov a tkanív vrátane dosiaľ nevyliečiteľných chorôb mozgu a ner-

 vovej sústavy. V budúcnosti však možno bude reálne i celkové omla-

dzovanie organizmu. Napríklad ruskí vedci nedávno vyhlásili, že

predlžovanie života bude dostupné už okolo roku 2045.

Tiché nadzvukové lietadlá
Firmy Boeing a Lockheed Martin pripravujú technológie pre

nad zvu kové dopravné lietadlá novej generácie. Štúdie si objednal

Národný úrad pre letectvo a vesmír NASA, aby odskúšal koncepcie

strojov, ktorých vývoj by mohol začať okolo roku 2020. Hlavným

cieľom je znížiť hlučnosť strojov, ktorá bola najväčším ob me -

dze ním pre prvú generáciu dopravných supersonikov. Keďže

britsko-francúzsky Con corde dosahoval 110 decibelov a jeho štart

bolo počuť do vzdia le nos ti osem kilometrov, nezískal povo lenie

operovať z viacerých letísk. Nové stroje by nemali prekročiť

hranicu 85 decibelov, pričom ambí ciou výrobcov je dostať sa pod

úroveň 75 decibelov, čo je menej ako pri dnešných doprav ných

lietadlách. Nejde pritom o malé stroje – s dĺžkou 62 met rov by

sa vyrovnali Concordu, uviezli by 40 až 70 ces tujúcich a maxi -

málna rýchlosť by sa blížila k dvetisíc kilometrom za hodinu.
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Siemens daroval Žilinskej univerzite 
softvér pre „digitálnu továreň“
Študenti Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity sa začínajú pripravovať

na praktické využívanie inovatívnych technológií zásluhou nového

softvéru, ktorý sa čoraz viac používa aj v slovenskom priemysle. Ide

o Product Lifecycle Managment (PLM) – softvérové riešenie „digitálneho

podniku“, digitálnej výroby a správy dát, umožňujúce riadenie výroby,

simuláciu a optimalizáciu výrobných procesov. Spoločnosť Siemens,

ktorá je tvorcom systému, darovala škole tridsať licencií Tecnomatix

a Teamcenter v hodnote 1,3 milióna eur. „Univerzita v Žiline je pre

svoju lokalitu úzko prepojená s automobilovým priemyslom, preto

veríme, že jej absolventi, ktorí budú expertmi vo využívaní nášho

softvéru PLM, pomôžu inovovať výrobné procesy nielen v auto mo bil -

kách, ale aj v iných slovenských firmách, kde sa určite výborne up-

latnia,“ povedal Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemensu, s.r.o.,

a predstaviteľ koncernu Siemens na Slovensku. „Softvér PLM je pre

našu fakultu a celú univerzitu obrovský kvalitatívny skok a posúva

vzdelávanie a prípravu odborníkov smerom k vedomostnej spo loč -

nosti,“ uviedol dekan Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity Štefan

Medvecký. PLM softvér využíva aj tím Red Bull Racing na virtuálne

navrhovanie, testovanie, spoločné využívanie údajov, tímovú spo lu -

prácu a na flexibilné zmeny na monopostoch Formuly 1. Sebastian

Vettel, pilot stajne Red Bull Racing, sa stal štyri kolá pred koncom

tohtoročnej sezóny opäť majstrom sveta aj vďaka stopercentnej spo-

ľahlivosti svojho monopostu a možnosti jeho flexibilných zmien

počas sezóny.

O PLM a Red Bulle čítajte aj na stranách 10 až 19.

Loď na stavbu veterných turbín
Dánska spoločnosť A2SEA bude pri stavaní veterných turbín pri pobreží

Veľkej Británie a Nemecka využívať špeciálnu loď Sea Installer. Pla -

vidlo dlhé 132 metrov má nosnosť päťtisíc ton a uvezie odrazu desať

turbín. Vybavené bude dieselelektrickým pohonom a automatizačnou

technikou Siship Imac od spoločnosti Siemens. Plavidlo by malo byť

hotové a odovzdané v lete roku 2012.

Už čoskoro dokáže slnko aj chladiť
Na severnej pologuli sa spotrebuje najviac energie na výrobu tepla.

Opačný problém majú krajiny v horúcom podnebí, kde treba priestory

chladiť. V Indii sa zhruba 60 percent elektriny spotrebovanej v kan ce-

láriách nepoužíva na napájanie osvetlenia, počítačov alebo serverov,

ale na to, aby sa udržali v chode neefektívne klimatizačné zariadenia.

Klimatizácia tak zodpovedá nielen za značnú časť spotreby energie,

ale aj za emisie oxidu uhličitého. Tento problém sa snažia riešiť pra-

 covníci spoločnosti Siemens v indickom Bangalúre, kde vyvíjajú solár-

ny chladiaci systém, ktorý vyrába vlastnú elektrinu, a teda pracuje

bez externého zdroja. Chladiace zariadenie sa skladá zo systému na

zachytávanie slnečného tepla a fotovoltickej jednotky na výrobu elek-

 triny. Jeho testy sa začnú v budúcom roku. Ukazuje sa, že technológia

má veľký potenciál do budúcnosti. Odborníci odhadujú, že v roku

2015 bude India potrebovať okolo 31-tisíc megawattov energie na

chladenie kancelárií. Toto číslo zodpovedá výkonu zhruba tridsia tich

veľkých uhoľných elektrární. 

Žilinská univerzita prevzala dar od spoločnosti Siemens. Zľava Peter Ondrejka, gene-
rálny riaditeľ sekcie stratégie MH SR, Štefan Medvecký, dekan Strojníckej fakulty Žilin-
skej univerzity, Vladimír Slezák, generálny riaditeľ Siemensu, s.r.o., a predstaviteľ
koncernu Siemens na Slovensku, a Hermann Kaineder, regionálny riaditeľ Siemensu
PLM v Rakúsku a CEE.
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Červení býci
našli ideálnu stopu

AUTOR: VLADIMÍR DUDUC
FOTO: JOZEF JAKUBČO



Sebastian Vettel dokázal už štyri kolá

pred koncom tohtoročnej série veľkých

cien obhájiť vlaňajší titul majstra sveta,

čím sa stal najmladším pilotom Formu -

ly 1, ktorému sa podarilo niečo také. Má

rád Red Bull? 

Obaja naši jazdci, Sebastian Vettel aj Mark

Webber, sú športovci, ktorí sú počas sezóny

na prísnej diéte. Celý ich denný režim, či už

ide o stravovanie, fyzickú aktivitu, spánok

alebo oddych, má pod palcom tím lekárov.

Hádam tým nechcete povedať, že majú

zakázaný Red Bull?

Ak majú chuť, tak si plechovku s nápojom

otvoria. Môžu si ho dokonca dať aj pred pre-

tekmi, ale musí to byť v súlade s progra mom

stravovania a pitným režimom, ktorý im určia

lekári.

Čím to je, že neznáma stajňa Red Bull

Racing doslova zo dňa na deň zosadila 

z trónu ikony motoristického športu ako

Ferrari alebo McLaren, ktoré dlhé desať-

ročia dominovali pretekom Formuly 1?

Tieto tímy sú stále veľmi dobré, hoci momen-

tálne nie sú na čele rebríčkov. Sú tesne za

nami a šliapu nám na päty. To, že sa nám po-

 darilo dostať do elitnej spoločnosti, je výsled-

 kom kombinácie viacerých vecí. V prvom rade,

máme veľmi šikovných pilotov. Ale to isté

platí aj pre Ferrari, McLaren i ďalšie stajne.

Čo však tieto stajne nemajú, je Adrian Newey,

náš hlavný dizajnér. Stavím sa, že keby ste

sa spýtali v ktoromkoľvek tíme, koho by chce-

li mať na tejto pozícii, vybrali by si práve

jeho. Ďalším faktorom je premyslená orga-

nizácia tímu. Na jeho čele stoja ľudia, ktorí

dokážu motivovať každého, aby zo seba vydal

to najlepšie. Náš šéf Christian Horner je veľ mi

skúsený biznismen, ktorému sa podarilo v tí -

me zaviesť kultúru vzájomného rešpektu.

Vážime si jeden druhého, poznáme svoje

silné a slabé stránky, dopĺňame sa.

Nie je za vašimi úspechmi tak trochu aj

výrazná zmena pravidiel Formuly 1 pred

troma rokmi? Ich cieľom bolo eliminovať

dovtedajšiu suverenitu tradičných staj ní.

Skutočne medzi sezónami 2008 a 2009 doš lo

k rozsiahlej zmene pravidiel. Ale o tom sa

vedelo v predstihu a každý tím sa na to mal

čas pripraviť.

Ako ten čas využil Red Bull?

Vo svete Formuly 1 dnes pôsobia dvaja vy ni -

kajúci dizajnéri. Prvý je náš Adrian Newey,

ktorý predtým pôsobil v McLarene, druhý

Ross Brawn, ktorý dlhé roky pracoval pre

Ferrari. Úspechy oboch týchto stajní sú spo-

jené s touto dvojicou. Zhodou okolností v ro -

ku 2006 obaja opustili svoje tímy. Ross išiel

do Hondy a Adrian k nám. Ferrari aj McLaren

istý čas ešte ťažili z práce týchto dizaj né rov,

kým nedošlo k úprave pravidiel, ktorá zasiah-

la najmä aerodynamiku. Dizajn monopostov

sa úplne zmenil. Vďaka obom dizaj nérom sa

Red Bull a bývalá Honda, dnes už Mer cedes,

v posledných rokoch tak vyšvihli. Nie len vo

Formule 1, ale aj v iných oblastiach platí,

že ak chcete uspieť, musíte využiť sla bé

stránky konkurencie.

Sebastian Vettel zbieral túto sezónu

jeden vavrín za druhým. Je geniálny jaz -

dec alebo má geniálny monopost?

Je to kombinácia jedného i druhého. Vettel

je vynikajúci pilot, ale ak mám byť úplne

úprimný, hlavný rozdiel je práve v tom mo -

noposte. Ukázalo sa to napríklad v roku 2009,

keď sa stal Jenson Button majstrom sveta.

Dovtedy sa umiestňoval v strede pre te kár -

skeho poľa, ale vďaka tomu, že Brawn pri -

pravil fantastický monopost, podarilo sa

mu vyhrať pre Hondu titul. Úspech jazdca

do veľkej miery závisí od vozidla. Ale ak staj -

ne stoja z technickej stránky tesne vedľa

seba, vtedy rozhoduje lepší pilot.

Aj minimálne zmeny v konfigurácii

mo nopostov rozhodujú o porážke a ví -

ťazstve. Je to intuícia či exaktná ana lýza,

podľa ktorej určujete nastavenie krídel,

tuhosť odpruženia, svetlú výšku podvoz ku

a ďalšie parametre vozidla pre jednotli vé

trate?

Je za tým veda. Systematicky všetko vypočíta -

vame, simulujeme a vyhodnocujeme. Ob čas

sa však stane, že nastane – ako to my nazý-

vame – heuréka moment, keď sa spoľahne me

na inštinkt. Dobrým príkladom je Brawnov

dvojitý difuzér, ktorý veľkou mierou pri spel

k tomu, že Honda v roku 2009 v úvode šam-

pionátu získala rozhodujúci náskok a vyhrala

Dominancia tímu Red Bull Racing
v ostatných dvoch rokoch pre -
tekov Formuly 1 zvádza k do -
mnienke, že známy výrobca
energetických nápojov dopuje
svojich pilotov a monoposty
špeciálnymi prípravkami, ktoré
im pridáva do stravy a benzí nu.
„Nič z toho nie je pravda,“ od ve til
s úsmevom na naše podozrenia
vzťahový manažér červených
býkov Steve Nevey. Stretli sme
sa s ním na Siemens PLM Auto-
 motive Forum v Bratislave.



šampionát. Rovnako fantastický bol aj F-Duct,

čiže úprava aerodynamiky prostredníc tvom

smerovania tlaku vzduchu na zadné krídlo,

s ktorým prišiel McLaren.

Jedna vec je taktické plánovanie kaž -

dých pretekov, druhá strategická vízia. 

S akým časovým predstihom sa vyvíja

monopost?

V súčasnosti pripravujeme monopost na bu-

dúcu sezónu. Väčšinou pracujeme s jedno -

ročným predstihom, občas sa však vyskytnú

aj výnimky. V roku 2014 má dôjsť k ďalším

radikálnym zmenám vo Formule 1. Okrem

iného tímy budú musieť presedlať z 2,4-lit -

rových motorov V8 na 1,6-litrové agregáty

V6 s turbom. Nebudem klamať, Adrian Ne wey

už začal pracovať na monoposte, ktorý bude

v súlade s novými predpismi.

Z koľkých súčiastok sa skladá mono-

post a koľko ich ročne vyrobíte vo svojej

fabrike v Milton Keynes?

Monopost sa skladá z približne päťtisíc kom-

 ponentov, ak rátame motor za jeden dielec.

Za rok vyrobíme stovky tisíc dielcov a päť

monopostov, vlastne šasi. Šasi je počas se -

zóny stále to isté, ale všetko ostatné sa mení,

či už je to odpruženie, bočné krídla, podlaha,

kryt na motore.

Šéf tímu Christian Horner tvrdí, že pro-

jektujete a vyrábate technické stroje, kto ré

majú bližšie k lietadlu než k autu. Nie je

to trošku prehnané?

Keď to povedal môj šéf, je to určite tak. Ale

vážne, monoposty sú skôr lietadlo ako auto,

hoci nelietajú. Stačí sa len pozrieť na mate -

riály. Používame karbónové vlákna a ľahké

kovy, keďže rovnako ako pri lietadlách je hmot-

 nosť pre nás veľmi dôležitá. A taktiež aero-

dynamika, pretože prúdenie vzduchu nad,

pod a cez pretekárske auto ovplyvňuje jeho

maximálnu rýchlosť.

Pri vývoji monopostov využívate špe -

ciálny softvérový koncept Product Life-

cyc le Management (PLM) firmy Siemens.

Na čo konkrétne vám slúži?

Umožňuje nám navrhovať dizajn komponen-

 tov trojrozmerne vo virtuálnom prostredí,

cez počítače. Tento koncept spadajúci do ka-

tegórie CAD systémov dnes už nie je žiad na

prevratná novinka, už roky ho používajú rôz-

ne spoločnosti pri navrhovaní svojich pro-

duktov. Systém od Siemensu sme si vybrali

preto, že nemá žiadne technické obmedzenia.

Dovoľuje nám funkčne a geometricky na vrh -

núť čokoľvek, čo sme schopní vyrobiť. Iný

softvér od Siemensu využívame aj pri výrobe,

ide o systém typu CAM, čiže počítačom pod-

 porovanú produkciu. Keďže oba využívajú

rovnaké rozhranie, sú integrované a nemu sí -

me strácať čas zadávaním údajov do ob rá ba-

cích strojov. Navrhnuté komponenty mô že me

jedným kliknutím rovno poslať do výroby.

Ako to funguje v praxi?

Na vývoji komponentov pracuje u nás na raz

až 150 dizajnérov. Každý vidí, aké zmeny

uskutočnili jeho kolegovia. Keď dizajnér na -

príklad pracuje na zadnom odpružení, môže

si v reálnom čase pozrieť aktuálny dizajn

prevodovky a výfuku, na ktorom pracuje

iná skupina. Manažér zasa môže odsúhla siť

zmeny cez elektronický podpis. V minulos ti

to býval problém, pretože nemal možnosť

pozrieť sa na projekt celkovo. Vďaka troj roz-

mernej vizualizácii to dnes nie je problém.

Presne vie, aké zmeny urobili jednotliví di zaj-

néri. To je len malá časť schopností tohto

systému.

Úprimne, to naozaj ide virtuálne na vr -

hovať, testovať a upravovať komponen -

ty monopostov tak, aby vám z počítača

vyliezlo reálne auto, pri pra ve né na skúš-

ky na trati?

Steve Nevey zodpovedá v Red Bull Racing za vzťahy s technickými sponzormi a dodávateľmi.
Kariéru začínal ďaleko od pretekárskej dráhy, v lodiarskom priemysle, kde ako projektant
pracoval najmä na konštrukcii ponoriek vrátane takých, ktoré nesú medzikontinentálne
balistické rakety Trident. Do sveta Formuly 1 vstúpil s tímom Footwork Arrows, kde tri
roky pracoval ako projektový inžinier. K červeným býkom sa pridal v roku 1996, keď táto
stajňa pod názvom Stewart Grand Prix vznikla. Bol svedkom, ako sa tím zo skromných
začiatkov vypracoval k titulu majstra sveta vo Formule 1.

I N T E R V I E WĽ U D I A
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Áno, monopost vieme postaviť virtuálne.

Počítačová simulácia je pre nás veľmi dô le ži-

tým pomocníkom, lebo pravidlá nám počas

sezóny neumožňujú testovať monoposty na

pretekárskej dráhe. Počítačová simulácia fy-

zických vlastností monopostu je pre nás 

v tom prípade absolútne kľúčová i lacnej šia.

Red Bull je legendárny stroj na marke -

ting, ktorému sa podarilo obnoviť atmo-

sféru Formuly 1 z minulých časov. Nie je

to síce váš problém, ale nemôže vaša

jednoznačná dominancia urobiť tieto

preteky opäť nudnými?

Toho sa neobávam, teraz síce vyhrávame, ale

naše víťazstvá sa vôbec nerodia ľahko. Kon -

ku rencia je veľmi silná. Samozrejme, v Red

Bulle by sme boli najradšej, keby sme ví ťa zi li

stále len my. Sme však aj fanúšikmi Formu -

ly 1 a sme radi, keď nám ostatné stajne dý cha-

jú na krk. A treba im priznať, že sú na ozaj

skvelé. Nás to motivuje k ďalšiemu zlepšova-

niu. Nikdy nesmiete strácať z dohľadu silné

stránky konkurencie.

Začínali ste ako projektant pri kon -

štruk cii lodí a ponoriek. Využívate skú -

senosti z tohto obdobia aj vo Formule 1?

Ešte pred pár rokmi by som odpovedal, že

áno, pretože keď som nastúpil do Formu -

ly 1, začal som pracovať ako inžinier-dizaj nér.

Špecializoval som sa na komplexné povr chy.

Dnes už robím niečo celkom iné. Samozrej me,

skúsenosti a zručnosti z predchádzajúceho

obdobia mi stále pomáhajú, ale je to skôr 

o spomienkach, že sa vtedy veci nerobili tak,

ako sa správne robiť mali. Netýkalo sa to len

konštrukcie plavidiel, ale priemyslu ako ta -

kého.

Prečo?

Výroba nebola prepojená. Zameriavali sme

sa len na jednotlivé komponenty. Dnes je to

iné, softvéry PLM vám umožňujú oveľa viac

komunikovať. Môžete navrhnúť najlepšiu pre-

 vodovku na svete, ale ak nebude v súlade

so zadným odpružením, pretože ste si ne da li

námahu, aby ste sa porozprávali s ko le ga mi,

ktorí ho konštruovali, tak určite ne po sta ví te

najlepší monopost.

O Red Bulle je známe, že kladie veľký

dôraz na ekológiu. Nie je to pre takú špe -

cifickú oblasť, akou je Formula 1, kde sa

naháňa každý zlomok sekundy, kontra -

produktívne?

Túto otázku by ste mohli položiť akej koľ vek

firme. Každý si môže povedať, že bude do sa-

hovať lepšie výsledky, ak nebude brať ohľad

na životné prostredie. Je to otázka morálky.

Máte pravdu, že automobilový šport je špe -

cifickou oblasťou. Preto sme sa ako športo -

vé odvetvie dohodli, že budeme uplatňovať

kolektívnu zodpovednosť. Otázky životné ho

prostredia riešime v automobilovej federácii

FIA. Ekologické opatrenia tak robíme všetci,

nie je to na úkor nikoho. Slúžia na to aj spo -

mínané pravidlá – všetci musíme od roku

2014 znížiť objem motora, všetci musíme ob -

medziť otáčky na 15-tisíc za minútu a všetci

musíme zaviesť systém KERS na uchováva nie

časti energie počas brzdenia. Už súčasné

2,4-litrové motory sú extrémne účinné, keď

dokážu vygenerovať výkon sedemsto koní.

A nové budú ešte lepšie. Treba však po ve -

dať, že to, čo vidíte na pretekárskej dráhe,

tvorí len jedno percento celkovej uhlíkovej

stopy našej spoločnosti. Zvyšok majú na

svedomí naše výrobné závody a budovy.

Preto – v spo lupráci s divíziou Siemens

Building Techno logies – riešime aj túto

problematiku.

Do vývoja monopostov tečú obrovské

peniaze. Má z tohto cirkusu prínos aj

nie kto iný ako majitelia tímov a spon-

zori?

Pre svet je hlavným prínosom transfer tech-

 nológií. Napríklad automobilky môžu aj vďa-

ka Formule 1 montovať do svojich vozidiel

čoraz efektívnejšie motory. Z nášho vý sku mu

a vývoja ťažia aj iné priemyselné odvetvia.

Poznatky z aerodynamiky, kompozitné ma-

teriály, ľahké kovy či uhlíkové vlákna vy -

uží vajú aj producenti lietadiel, telefónov,

le ká r skych prístrojov a mnohých ďalších

výrobkov. Pri vývoji monopostov spo lu pra -

cujeme s inovatívnymi firmami. Snažíme sa,

aby naše autá boli ešte rýchlejšie. Táto spo -

lupráca je obojstranne výhodná. My získa me

rýchlejší monopost a oni konkurenčnú vý -

hodu. Technologický transfer nemusí byť vždy

zjavný, ale v každom prípade sa deje. 



Digitálna továreň

P
riemyselná výroba vyzerá dnes úplne

inak ako pred tridsiatimi rokmi. Ob -

rovské série identických výrobkov,

typické pre priemyselnú produkciu

sedemdesiatych až deväťdesiatych rokov mi -

nulého storočia, sú minulosťou. Moderný

dynamický trh vyžaduje výrobu obrovské ho

množstva variácií jedného základného pro-

duktu. Napríklad počet kombinácií výbavy

dnešného moderného automobilu dosahuje

astronomickú hodnotu miliardy variácií. 

Nová výrobná filozofia postavila pred vý -

rob cov mimoriadne zložitú výzvu – zvládnuť

ob rovské množstvo dát, ktoré súvisia s pr-

vot  ným návrhom produktu, jeho konštruk-

ciou, výrobou, predajom, zákazníckym

ser visom a záverečnou recykláciou. A všetky

tieto dáta treba prehľadne zhromaždiť na

jednom mieste. 

Modernému priemyslu ponúka pomoc kon-

cept Product Lifecycle Management (PLM).

Sleduje celý životný cyklus výrobku, ale ne-

obmedzuje sa len na zhromažďovanie a prácu

s dátami pre produkty. Umožňuje virtuálne

simulovať výrobu a vhodným softvérom ju

naplánovať tak, aby bola maximálne efektív-

na. Vyrobí takto prakticky čokoľvek – od

žehličky po prúdové lietadlo – najskôr vir-

tuálne v počítači a potom aj reálne bez omylov

či neefektívnych postupov. Čas na dodanie

produktu na trh sa pritom skracuje až o po -

lovicu! 

Život pred životom
AUTORI: INDUSTRY JOURNAL, ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: SIEMENS
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A
utomatizácia prenikla do všet kých

oblastí priemyslu. Mikro riadiace

systémy sa aplikujú v tých najmen -

 ších zariadeniach a zároveň neexis-

 tuje hranica vo veľkosti či zložitosti podniku,

kde by sa riadiace systémy nemohli uplat-

niť. 

Pre každého na mieru
V ostatných pätnástich rokoch sa sériová

výroba vyvinula do veľkoobjemovej indivi -

duálnej produkcie. Výrobky si dnes možno

objednať z katalógu, ktorý ponúka desiatky,

niekedy aj tisíce kombinácií farieb či tvarov.

Obrovskú ponuku umožňuje existencia soft-

 véru, ktorý si dokáže s týmto množstvom

informácií a s vysokým stupňom komplex -

nosti výrobku poradiť. 

Výrobky sa navrhujú systémom CAD (Com-

puter-aided Design, počítačom podpo ro va né

navrhovanie). Následne sa môžu spracovať

na CNC strojoch (Computer-numeric Control,

počítačové číslicové riadenie) pomocou CAM

programov (Computer-aided Manufacturing,

počítačom podporovaná výroba). Digitálne

modely sa zasa testujú pomocou CAE (Com-

 puter-aided Engineering, počíta čom podpo-

rované inžinierstvo) namiesto toho, aby sa

stavali drahé prototypy.

Všetkým hýbe softvér
Softvér sa tak stal hybnou silou vo všetkých

štádiách vzniku produktu – od prvotného

nápadu cez konkrétny návrh, vývoj, testova-

nie a overovanie produktu až po samotnú

výrobu a jej plánovanie. Experti odhadujú,

Zasieťovaná budúcnosť
Dnešné stroje dnes už nedokážu fungovať bez pokročilého softvéru. Napríklad vlaky, automobily,
pásové dopravníky, obrábacie stroje alebo chladiace systémy. Mnohé však stále pracujú izolovane
a nie sú schopné komunikovať na digitálnej úrovni s inými systémami. To sa však čoskoro zmení.
Sme na prahu doby, keď sa všetko prepojí do jedinej, takzvanej end-to-end siete. V mnohých
priemyselných odboroch sa tento proces už naštartoval.
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Simulovanie celej výroby: V „digitálnej továrni“ možno naplánovať a riadiť výrobu tak, aby bola flexibilnejšia
a efektívnejšia, napríklad by viedla k zníženiu spotreby energií.



že objem digitálnych dát každých päť rokov

desaťnásobne narastie. Množstvo údajov pri-

tom pribúda zhruba dvojnásobne rýchlej šie

ako pamäťové kapacity. Aj túto situáciu však

možno vysoko inteligentným softvérom

zvládnuť. 

Všetko smeruje k novému spôsobu fungo-

vania podniku – „digitálnej továrni“. Reč už

nie je len o vývoji a výrobe samotných pro-

duktov, ale aj o softvéri pre návrh, plánova nie

a riadenie celej fabriky vrátane manažmen tu

tokov služieb a materiálov. Nazýva sa Product

Lifecycle Management (PLM), teda správa

životného cyklu výrobku. 

Nové závody, do ktorých sa majú nainštalovať

výrobné zariadenia, sa najskôr naplánujú ako

„digitálne továrne“ na obrazovkách počíta čov.

Virtuálne teda všetky systémy začínajú pra-

covať oveľa skôr, ako ich fyzicky naozaj na -

inštalujú. 

Samotári bez šance
Väčšina podnikov dnes využíva softvér a s ním

spojené vizualizácie a komunikačné techno-

lógie v samostatných celkoch fungujúcich

v jednotlivých úsekoch. V budúcnosti s tým

nevystačia. Strategická cesta vedie iným

sme rom – po digitalizácii jednotlivých od -

delení musí nasledovať štandardizácia za-

ložená na jednotných a otvorených pra vi d lách.

Namiesto tvorby vždy nového softvéru pre

jednotlivé funkcie sa budú vytvárať hneď

ce lé platformy pre väčšie množstvo apli -

kácií. 

Namiesto súčasnej zmesi vzájomne neko-

munikujúcich systémov nastúpia v blízkej

budúcnosti celkové riešenia prepojené soft-

vérom cez sieť. Jej šírka dovolí aj vzájomné

prepojenie poskytovateľa servisných slu žieb

s firmami i zákazníkmi. Podmienkou na pl -

nenia tejto vízie je, aby podniky dôsledne

dodržiavali medzinárodne platné priemy-

selné štandardy. 

Vysoký stupeň uniformity, integrácie, budo-

vanie sietí a najmä konzistentné dáta, to všet-

ko bude už čoskoro meradlom vyspe losti

podniku. Komplexnosť výroby výrazne vzras -

tie, ale súčasne sa zdokonalí aj softvér, ktorý

ju pomôže usmerniť a súčasne používa te ľom

sprehľadní produkty, riešenia i servis. 

Schopnosť konkurovať: Produkty aj výrobné postupy sa simulujú na počítači, čím sa eliminujú 
neskoršie nákladné korekcie a skráti čas na uvedenie produktu.

Velocity: Softvér pomôže nielen nahliadnuť dovnútra
súčiastok, ale dokáže aj zobraziť ich funkčnosť.



K
oncept PLM sa nesprávne zamie ňa

s dátovým manažmentom (PDM

– Product Data Management).

Ako sa odlišujú? Úlohou PDM je

sledovať a kontrolovať dáta, ktorá sa viažu

na konkrétny produkt. PDM je teda sú čas ťou

PLM s oveľa širším význa mom. Ten sa okrem

„života“ vlastného produktu venuje aj ma na -

žmentu reťazca subdodávateľov, outsour -

cingu výroby, logistike dopravy, dodacím

lehotám alebo servisu.

Plánovanie
PLM koncept sa začína formovať v prvej fáze

plánovania. Všetky údaje súvisiace s virtuál-

 nym produktom sa spájajú s virtuálnou

výrobou. Simulujú a optimalizujú sa toky

materiálov a výrobné postupy. V tejto fáze sa

celý model rozširuje o spoluprácu s dodáva-

teľmi a výrobcami produkčných strojov. Na

výsledky zo simulovanej výroby sa môžu

ihneď pozrieť produktoví dizajnéri a konco vý

produkt môžu ešte upraviť tak, aby čo naj -

lepšie vyhovoval podmienkach reálnej vý -

roby. Vďaka tomu sa produkt dostane na trh

v oveľa kratšom čase a navyše sa výrazne

zvýši produktivita i efektivita jeho výroby. 

Návrh
V tejto fáze sa uskutočňujú všetky dôležité

rozhodnutia o produkte. Okrem konečnej

podoby sa navrhujú mechanické i elektric -

PLM nie je len softvér
Podobne ako v automobile jed-
notlivé komponenty presne
plnia svoje poslanie a spoločne
tvoria jeden celok, tak aj v rámci
„digitálnej továrne“ musia všetky
softvéry dokonale fungovať vo
vzťahu k celku. To má na sta -
rosti PLM.

T É M A  Č Í S L A
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ké časti, zložitá elektronika a softvér.

Všetko presne na mieru. Cieľom je všetky

tieto „disciplíny“ čo najviac vzájomne pre-

pojiť, aby sa v nich nepracovalo súbežne 

a postupne, ale tak, ako by išlo o jedinú

disciplínu. 

Využívajú sa pritom softvérové riešenia, akým

je NX – komplexné CAx riešenie spo loč nos ti

Siemens s výkonnými nástrojmi pre dizajn,

simuláciu, dokumentáciu, prípravu výroby

aj samotnú výrobu. Dnes už v podstate ne-

treba vyrábať reálne skúšobné prototypy,

ktoré boli často drahé a navyše sa pri ich

navrhovaní a výrobe neraz robili chyby, bo lo

ich treba prerobiť alebo vyrobiť odznova.

V súčasnosti dokážeme vyrobiť takmer

čokoľvek najprv „nanečisto“ v počítači a po -

tom bez chybne v reálnej sérii. 

Výroba
Ak máte presné informácie o finálnom pro-

dukte, plánovanie výroby je veľmi jedno du -

ché. Nástroje produktového radu Tecno ma tix

umožňujú priemyselným podnikom uplat-

niť filozofiu „digitálnej továrne“. Tento po -

jem označuje rozsiahlu sieť digitálnych

me  tód, modelov a nástrojov integro va ných

v rámci priebežného riadenia dát. Cieľom je

komplexné a systémové plánovanie, projek-

 tovanie, overovanie a priebežné zlepšovanie

všetkých dôležitých procesov a zdrojov reál-

 nej fabriky. 

Podpora
Dôležitou fázou v životnom cykle výrobku

je jeho prevádzka. Čím lepší má servis, tým

dlhšie sa zákazník môže tešiť z jeho spo -

ľah livého fungovania. Osobitne dôležité je

to pri produktoch s dlhodobou plánovanou

životnosťou, kde sa investície vracajú za

relatívne dlhý čas – napríklad pri lietadlách

či ropných súpravách. Aj túto otázku mož -

no riešiť softvérom. Produkt Siemens Team-

 center je postavený tak, aby sa hneď od

začiatku fázy návrhu produktu kontro lo-

vali a optimalizovali všetky dáta vzhľa dom

na neskorší servis či modernizáciu, ku kto -

rým bude dochádzať počas jeho životného

cyklu. 

Na začiatku životného cyklu výrobku (PLM) stojí myšlienka, ktorá sa postupne pretvára na konkrétny produkt. Ruka v ruke so
zdokonaľovaním jeho finálnej podoby kráča aj plánovanie výroby. A to nie je všetko. Skôr ako sa produkt naozaj zrodí, začne
sa tým, ako s ním naložiť, keď doslúži. To všetko sa hneď na začiatku zakomponuje do jedinej PLM databázy. Celý tento „život
pred životom“ si možno prezerať a dolaďovať na obrazovke počítača ešte predtým, ako z pása zíde prvý reálny prototyp.



N
esúlad medzi výrobou a spotrebou

elektriny rastie. Riešením budú

inteligentné siete – smart grids.

Do energetiky prinesú revo luč né

zmeny. Kým klasický pohľad na energetiku

ráta s kontrolovateľnou produkciou a ne pred-

vídateľnou spotrebou, smart grids to otočia.

Po zapojení obnoviteľných zdrojov bude časť

výroby nepredvídateľná a naopak časť spo -

treby pod kontrolou. 

Magazín VISIONS pripravil seriál článkov 

o elektrine budúcnosti. V predchádzajúcom

čísle priblížil princípy fungovania inteli -

gent ných sietí. Teraz predstavujeme výrobu

elek triny a jej prenos na veľké vzdia le nos ti.

V nasle dujúcej časti si povieme viac o ria de-

ní spotreby elektriny, smart domácnostiach

a elektromobilite. 

AUTORI: BERND MÜLLER, 
ANDREAS KLEINSCHMID, 
VLADO DUDUC

FOTO: PICTURES OF THE FUTURE

Elektrárne na rieke Ťin-ša: Vyrobená elektrina sa prenáša do veľkých miest na juhovýchodnom
pobreží Číny prostredníctvom najvýkonnejšieho vedenia HVDC na svete
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Elektrina zjednotí svet



L
ufeng bolo ešte nedávno miesto

ako tisíce iných v Číne, o existen-

ciu kto ré ho sa nikto nezaujímal.

Za modrou značkou s množstvom

čínskych zna kov a nápisom „800 kV” sa dnes

roz pre stie ra plocha, ktorá vyzerá ako z iné -

ho sveta.

Lesklé vedenie na jednosmerný prúd, ktoré

mizne za horou, uviedli do prevádzky v mi -

nulom roku. Privádza elektrinu do čínskych

veľkomiest Kuang-čou, Šen-čen a Hong kong

na juhovýchodnom pobreží, vzdialených 1 400

kilometrov. Keďže táto energia pochádza z tuc -

ta vodných elektrární na rieke Ťin-ša, kraji -

na sa zbavila okolo 33 miliónov ton oxidu

uhli čitého ročne, lebo ju nemusí vyrábať 

z uhlia.

Rekordný prenos
Vysokonapäťový jednosmerný prenos (HVDC)

nie je novým vynálezom. Už v roku 1882 sa

týmto spôsobom prenášala elektrina z Mies-

ba chu v Bavorsku do vzdialenosti 57 kilomet -

rov na výstavu elektriny v Mníchove. Tu sa

však všetka podobnosť končí. V tom čase do -

sahovalo napätie len 1 400 voltov, v Číne sa

prenáša osemstotisíc voltov. „Vedenie HVDC

v Číne je neprekonaným príkladom tejto tech-

 nológie. Prenáša päťtisíc megawattov, čo je

výkon piatich veľkých elektrární,“ hovorí

Dietmar Retzmann, jeden z najuznávanej -

ších odborníkov Siemensu na HVDC.

Fyzikálne zákony
Bez ohľadu na to, či sa energia prenáša ako

striedavý alebo jednosmerný prúd, energe tici

sa snažia čo najviac zvýšiť hodnotu napätia.

Fyzikálne zákony totiž spôsobujú, že pre fix né

množstvo energie je prúd nepriamo úmer ný

napätiu. Inými slovami, čím vyššie je na pä tie,

tým nižší je prúd a tým viac sa redukujú ener-

 getické straty vznikajúce ohrevom vodiča.

Pri prenose na veľké vzdialenosti je techno-

lógia HVDC najlepšia. „Pomocou tejto ener-

getickej diaľnice sa k spotrebiteľovi dosta ne

až 95 percent energie,“ zdôrazňuje vý kon ný

riaditeľ Siemens Energy Wolfgang Dehen.

Pri striedavých sieťach toto číslo klesá na

87 per cent, čo by sa v tomto prípade rovna -

lo strate 400 megawattov – výkonu stred ne

Čína zásobuje päť miliónov domácností elektrinou, ktorá sa vyrába
v lokalite vzdialenej 1 400 kilo metrov. Ak by túto energiu pre ná ša la
cez tradičné vedenie, strácala by štyristo megawattov.

Z druhého konca Ríše stredu
Z Lufengu do Kuang-čou: Pomocou vysokovýkonných tranzistorov, usmerňovacích modulov a vyhladzovacích
tlmiviek dokáže vedenie HVDC preniesť 5 000 megawattov na vzdialenosť 1 400 kilometrov.



veľkej elek  trárne alebo 160 veterných tur-

bín.

Teoreticky možno vybudovať aj striedavé

prenosové vedenia na podobné vzdialenosti.

Na pätie 800 kilovoltov dokáže preniesť strie-

 da vý prúd až do vzdialenosti 1 500 kilo-

metrov. Pri takejto vzdialenosti sa však

napäťové vlny na začiatku a na konci

prenosového vedenia vzájomne posunú, čo

by si vyžiadalo inštaláciu veľkých polí kon-

denzátorov kvôli sériovej kompenzácii,

vždy po niekoľkých stovkách kilometrov.

Nielenže by sa výstavba takého vedenia

predražila, ale aj straty by boli oveľa vyššie

ako pri HVDC.

Gigantické obvody
V neďalekej hale veľkosti leteckého han gá -

ra sa na dlhých tyčiach visiacich zo stropu

zhruba vo výške dvadsať metrov nachádza

energetický stabilizačný systém, ktorý mini ma-

lizuje riziko skratu a výpadku elektriny. Za-

ria denia vyzerajú ako súbor obrovských

pod  no sov. Každý obsahuje tridsať lesklých

zlatých plechoviek, ktoré sú zapojené do sé rie

a prepojené cez optické káble s ovládacími

obvodmi.

Vnútri plechoviek sú tyristory, čiže me ni -

čo vé klapky z kremíka, molybdénu a medi,

ktoré sa aktivujú opticky pomocou lase ro vé ho

lúča 50-krát za sekundu – presne vo fáze,

keď prúd mení polaritu. Uskutočňuje sa to

s pre s nosťou do milióntiny sekundy, takže

zápor né vlny striedavého prúdu sa „preklo pia“

bez toho, aby vznikol jednosmerný prúd. 

Keďže tento prúd má stále vysoký obsah strie-

davých zložiek, prechádza ďalej do tak zva né ho

jednosmerného poľa, ktoré sa nachádza hneď

za halou, kde kondenzátory dočasne skla -

du jú náboj a „vstrekujú“ ho do striedavých

zlo žiek. Cievky odfiltrujú rušivé signály

pochádzajúce z usmerňovačov v hale.

Všetko sú to štandardné obvody, ktoré sa

nachádzajú v akomkoľvek zariadení napá-

janom zo siete, ale v tomto prípade sú ich

rozmery gigan tické.

„Usmerňovače a jednosmerné pole sú du-

pli citné,“ pokračuje vo výklade J. Sa wat z -

ki. Vý hodou je, že jeden vodič funguje ako

800-ki lovoltový kladný pól a druhý ako

800-kilovoltový záporný pól, čím sa medzi

nimi vytvorí napätie 1,6 milióna voltov.

Iný mi slovami, energia sa rozdelí medzi

dva vo di če, aby sa minimalizovali pre no -

sové straty. Sú časne je to aj bezpečnostné

opatrenie v prípa de, že by jeden pól vypa dol.

Made in Siemens
Budúce systémy nebude možné stavať bez

know-how spoločnosti Siemens, pretože ino -

vácie sú vždy o krok pred stavom techni ky.

„V technológii 800 kilovoltov, ktorá sa tu

po užila po prvý raz, je množstvo no vé ho

know-how,” pripomína Susanne Vowin ke -

lo vá, ktorá pracuje v sektore Siemens Ener gy

ako manažérka komerčných projektov.

Inžinieri Siemensu sa už pozerajú za hra -

nicu 800 kilovoltov, pretože vyššie pren o -

sové na pätia sľubujú ešte nižšie straty vo

vedení. Technológia HVDC bude základným

ka me ňom veľkých projektov budúcnosti,

ako je napríklad Desertec, ktorý bude pre -

nášať energiu zo severnej Afriky a Stred-

ného východu do Európy. 
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Široké príbuzenstvo HVDC
Vysokonapäťový jednosmerný prenos je ideálny pre krajiny, ktoré potrebujú prepravovať
energiu na veľké vzdialenosti. HVDC sa finančne vyplatí už od tisíc megawattov a šesťsto
kilometrov. V prípade podmorských káblov sa výhody HVDC prejavia už pri vzdialenosti
šesťdesiat kilometrov.
Rozmach pobrežných veterných fariem zabezpečí ďalší odbyt pre túto technológiu prenosu.
HVDC PLUS je inovatívny systém od spoločnosti Siemens, ktorý obsahuje novú generáciu
výkonového meniča. Má kompaktné rozmery a je navrhnutý na poskytovanie pružného
a spoľahlivého prenosu z pobrežných veterných elektrární.
Osobitným príkladom tejto technológie sú antiparalelné zapojenia HVDC. Princíp je rovnaký
ako pri riadení normálneho prenosového systému, ale vysielacie a prijímacie stanice sú na
tom istom mieste. Prepájajú striedavé energetické siete s rozdielnymi napätiami a frek ven-
 cia mi tak, že najprv konvertujú striedavý prúd na jednosmerný a potom späť.
Plynom izolované vedenia (GIL) sú ideálne na prenos vysokého výkonu v mestách. Vedenia
sa kladú pod zem do 50-centimetrovej rúry naplnenej nízkotlakovou plynovou zmesou
dusíka a fluoridu sírového. Tento plyn izoluje vodič tak dobre, že pri 550 kilovoltoch sa
dá prenášať výkon až 3 500 megawattov. Vedenia GIL vyžadujú len málo údržby a nehyzdia
krajinu. Spravidla sa používajú vo veľkých mestách, kde nie je možné stavať vysokonapäťové
vzdušné vedenia.

V okolí Lufengu: Elektrina z početných vodných elektrární sa zbiera v zariadeniach, ktoré spolu zaberajú plochu
štyridsiatich futbalových ihrísk. Je to srdce vysokonapäťového jednosmerného prenosu a Siemens mu dodáva
nevyhnutné komponenty – usmerňovače, meniče napätia či transformátory.



D
esertec je projekt rozsahom po -

rov návaný s vesmírnym pro gra -

mom Apollo, ktorý v roku 1969

vyvrcholil pristátím človeka na Me-

siaci. Desertec sa však zameriava na Slnko,

presnejšie slnečnú energiu. Dôvod je zrej mý

– solárno-termálne elektrárne by mohli v bu -

dúcnosti zabezpečiť všetky energetické po -

žiadavky sveta. Stačí na to pokryť zrkadlami

približne 90-tisíc štvorcových kilometrov púš -

te, čo je oblasť ani nie dvojnásobne väčšia ako

Slovensko.

Podľa Nemeckého vesmírneho centra pre po-

treby Európy bude postačovať plocha okolo

2 500 štvorcových kilometrov. Ďalších 3 600

štvorcových kilometrov však treba rezervovať

pre vysokonapäťové energetické vedenia, kto ré

budú prenášať elektrinu na starý kontinent.

Nejde len o víziu
Tucet európskych spoločností založil v júli

2009 priemyselnú iniciatívu Desertec 

a po svä til tak projekt za 400 miliárd eur. Ne-

chýba medzi nimi Siemens, keďže jeho port-

 fólio riešení pre solárno-termálne elektrár ne

zahŕňa kľúčové komponenty, ako sú parné

turbíny a prijímacie rúry, riadiace techno ló gie

pre elektrárne a systémy na prenos vy so ko -

napäťového jednosmerného prúdu (HVDC).

Ak existuje jedna osobnosť, ktorú by bolo

možné nazvať otcom projektu Desertec, je to

Gerhard Knies. „Aby sme zastavili klimatic ké

zmeny, potrebuje me technológie bez oxidu

uhličitého, a to vo veľ kom meradle,“ hovo rí.

Cieľom projektu Desertec je vybudovať pás

solárno-termálnych elektrární v severnej Afri -

ke a na Strednom východe. 

„Niet pochýb, že solárno-tepelná energia

fun guje,“ hovorí Hans Müller-Steinhagen 

z Nemec kého vesmírneho centra.

Choď za slnkom
Začiatkom roka 2009 bola v španielskej An-

dalúzii zapojená do siete solárno-tepelná

elektráreň Andasol s parabolickými žľabmi,

ktorá využíva technológie Siemensu.

Zrkadlá sa nepretržite otáčajú za slnkom.

Získané teplo sa privádza do vákuových rúr

so špeciálnym olejom, ktorý sa ohrieva na

takmer štyristo stupňov Celzia. Olej potom

vo výmenníkoch tepla presunie svoju tepel nú

energiu do vody a vytvorí paru. „V tomto bo de

začne solárno-termálna elektráreň fungovať

ako konvenčné zariadenie,“ vysvetľuje René

Umlauft, výkonný riaditeľ divízie Siemens

Renewable Energy.

Turbíny v určitých typoch solárnych elektrár ní

musia byť schopné pracovať veľmi rýchlo,

hneď ako vyjde slnko. Je to jeden z dô vo dov,

prečo mnohí prevádzkovatelia solárnych

elektrární volia na mieru prispôsobenú tech-

nológiu Siemensu. V máji 2009 spoločnosť

otvorila v nemeckom Görlitzi novú halu, kde

vyrába v súčasnosti najpredávanejšiu turbí -

nu pre elektrárne s parabolickými žľabmi

SST-700. Jej podiel na trhu dosahuje vyše

90 percent.

Energetická diaľnica
Egypt je ideálny na využívanie solárnej ener-

gie, pretože v Níle je dostatok vody na chla -

denie kondenzátorov v parnom cykle.

Kon den zátory však možno chladiť aj v su -

chých oblastiach pomocou vzduchu, hoci

účinnosť v tomto prípade je o pätinu nižšia.

Takýto prístup je vhodný napríklad v Alžír sku,

kde kamenné púšte ponúkajú optimálne

umiestnenie solárno-termálnych elektrár -

ní z iného dôvodu – nevyskytujú sa tam

púšt ne búrky, ktoré by mohli poškodiť

zrkadlá.

„Prenos elektriny konvenčnými strieda vý mi

vedeniami do vzdialenosti tisícok kilometrov

by viedol k obrovským stra tám,“ upozor ňu je

expert Siemensu pre HVDC Diet mar Retz-

mann. „Dali by sa zredukovať jedi ne vyso -

konapäťovými jednosmernými vedenia mi

a podmorskými káblami.” 

Do roku 2050 bude elektrina
vyrobená v Afrike a na Strednom
východe pokrývať 15 až 20 per-
 cent energetických potrieb Euró -
py. To je cieľ iniciatívy Deser tec.

Slnečné dary z púšte
Energia zajtrajška: Solárno-termálne elektrárne sú už zavedenou technológiou premeny slnečného žiarenia na elektrinu. 
Budú tiež základom konceptu Desertec, ktorý ráta s využitím slnka, vetra na pobreží a sieťou prenosových vedení.

Vodné diela

Biomasa

Geotermálne vrtyVeterné farmy

Fotovoltické 
zdroje

Solárno-termálne
elektrárne
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Vyhorená výrobná hala alebo zničené výpočtové 
stredisko môže doviesť podnik na pokraj zániku. 

Oheň je rovnako nebezpečný pre firmy ako pre ľudí. 
Pomocou protipožiarnej techniky možno toto riziko výrazne znížiť.

AUTORKA: ELISABETH DOKAUPILOVÁ
FOTO: SIEMENS

Citlivé 
a inteligentné



O
ptimálna protipožiarna ochrana

funguje zväčša len v novo stav -

bách. Zodpovední manažéri to tiž

veľa ráz prehliadajú, že časté

zme ny vo výrobných halách podnikov majú

vplyv aj na požiarne riziká. Takisto neberú

do úva hy možnosti, ktoré ponúka nová tech-

 nika.

Neomylný strážnik
Falošné poplachy sú už dávno minulosťou.

Moderné hlásiče požiaru možno označiť za

multitalentované zariadenia, ktoré sú schop-

né presne sa prispôsobiť rizikovým situáciám.

Dajú sa vybaviť rozmanitými senzormi. Na -

príklad optické hlásiče požiaru využívajú in-

 fračervené svetelné diódy, ktoré regis tru jú

čiastočky dymu a vedia ich aj rozlíšiť. Často

ich dopĺňajú termické senzory na meranie

teploty.

Vďaka inteligentnému softvéru sú tieto

prístro je schopné urobiť správne závery

pri rôznych situáciách. „Keď hlásič zistí či-

astočky dymu, bleskovo rozhodne, či ide 

o štandardný stav pre dané prostredie, ale bo

sa má prepnúť na vyššiu citlivosť,“ opisuje

princíp fungovania hlásičov produktový

manažér Siemens Building Technologies

Josef Grübl.

Všetko, čo je v konkrétnom prostredí štan-

dardné, majú moderné prístroje naprogra -

mované. Napríklad dym, ktorý rýchlo stúpa

do výšky, považuje hlásič v hale, kde sa zvá ra,

za normálny. Podobne bežná vec je aj vod ná

para zo sprchy v hotelovej izbe. Miniatúrne

počítače vedia aj to, že vo veľkej kuchyni mô -

že byť príležitostne teplota až okolo 60 stup-

ňov Celzia.

Detektory požiaru na strope kancelárskeho

priestoru však veľmi citlivo reagujú na po-

maly stúpajúci svetlý dym. Signalizuje totiž

riziko tlejúceho požiaru v odpadkovom koši.

„Tieto scenáre jasne ukazujú, že pre bezpo -

ruchové fungovanie požiarnych hlásičov je

kľúčové správne ich naprogramovať,“ zdô -

razňuje J. Grübl.

Požiarne hlásiče dnes dokážu brať ohľad aj na

mimoriadne citlivé alebo zraniteľné osoby,

napríklad na pacientov v nemocniciach. Ne -

závisle od detekcie požiaru merajú koncen-

tráciu oxidu uhoľnatého. Do protipožiarneho

systému možno zapojiť aj videotechniku.

Ka mery sa pri poplachu zapnú a umožnia

vizuálne overiť miesto požiaru.

Len žiadna panika
Zistením požiaru sa však všetko len začína.

Alarm sa automaticky posiela hasičom a dis-

 pečingu technických zariadení budovy, kto ré

môže vykonať viaceré opatrenia – nastaviť

vetracie klapky, vypnúť počítače alebo spus-

tiť stacionárne hasiace zariadenia. Paralelne

sa rozbehne evakuácia budovy.

„Naše výskumy preukázali, že mnoho ľudí

takmer vôbec nereaguje na konvenčné sig ná ly,

napríklad húkanie sirény. Do moderných

systémov preto dávame integrovaný hla so vý

alarm alebo upozornenie, aby osoby v bu-

dove presne vedeli, čo majú robiť,“ vy svet -

ľuje J. Grübl.

Zároveň sa aktivujú podporné systémy – za -

riadenia na odvod dymových splodín či ria -

denie výťahov a dverí. Ochranné a zá chran né

opatrenia sú perfektne zosúladené, predchá -

dza sa tak vzniku paniky a chybným reak ciám.

V budúcnosti budú tieto systémy ana lyzovať

aj dáta z automatizovaných systémov budov,

poskytovať dynamické pokyny na aktuali zá ciu

pre online operácie a pomáhať eva kuač ným

pracovníkom.

Vodná hmla
Zdokonaľujú sa aj hasiace zariadenia. Moder -

né plynové hasiace systémy efektívne vy uží-

 vajú dusík a spolu s chladiacou vodnou hmlou

sa spoľahlivo postarajú o to, aby nedošlo 

k opätovnému vznieteniu.

Osobitnú pozornosť si vyžadujú priestory

ako výpočtové strediská, keďže počítače

reagujú na hasiace prostriedky extrémne

citlivo. Na veľkých plochách sa využíva čistý

dusík, v menších chemické hasiace médium

Novec, ktoré zaplaví priestor počas desiatich

sekúnd. Tak rýchlo, že elektronické zaria -

denia sa nepoškodia. 

Požiarne hlásiče: Moderné systémy využívajú infra-
červené diódy na zistenie čiastočiek dymu, často ich
dopĺňajú aj termické senzory.

Výpočtové strediská: Počítače reagujú veľmi citlivo na hasiace prostriedky. Riešením sú nové médiá a ich rýchla aplikácia.



Ropa vo Vlčom hrdle

Slovnaft bol do polovice deväťdesiatych rokov priemernou rafinériou strednej veľkosti, akých bola
v Európe približne stovka. Spracúvala ruskú ropu, ktorá prúdi ropovodom Družba, a vyrábala priemerný
objem palív. V roku 1997 sa všetko zmenilo – začala sa obrovská investícia, vďaka ktorej sa bratislavská
rafinéria zaradila medzi tri najmodernejšie rafinérie Európy.

Č
o sa teda deje na obrovskom po -

zemku vo Vlčom hrdle na konci

Bratislavy, z ktorého väčšina z nás

vidí akurát veže a občasné pla me ne

z komínov? Slovnaft spracúva ruskú ropu,

ktorá sa podľa náročnosti, akou sa z nej vy -

rába výsledný produkt, radí medzi stredne

ťažké ropy. Pri jej spracovaní základnými jed-

notkami by Slovnaft dokázal vyrobiť len zhru-

ba polovicu hodnotných materiálov – nafty

či benzínu. A to bol dôvod viacerých moder-

nizácií. Najväčšia z nich bola dokončená 

v ro ku 2000. Komplex štrnástich na seba

nad vä zu jú cich stavieb s názvom Environ-
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Vstup ropy do rafinérie: Ropa vstupuje do rafinérie privádzacím potrubím priamo z ropovodu Družba. Ročne cez toto
potrubie pretečie 5,5 až šesť miliónov ton ropy. Denne je to 17-tisíc ton. Vstup nie je priveľmi estetické miesto.
V ére socializmu slúžil vtedajším súdruhom na fotografovanie, preto v pozadí ešte vidno ornamenty z toho obdobia.

Automatický kontrolný systém ropy: Keďže ropa nie je stála látka, musí sa permanentne kontrolovať. Ešte
predtým, ako sa z ropovodu Družba dostane do systému rafinérie, prechádza ropa cez kontrolnú jednotku,
ktorá každých 30 sekúnd odoberá zo vstupného potrubia vzorky. Denne sa vyhodnocujú.

Odsoľovanie ropy: Ropa je pri vstupe do rafinérie značne znečistená, často má v sebe aj vodu. Pred spracovaním
sa musí vyčistiť v guľových nádržiach jednotky Atmosféricko-vákuovej destilácie. Výsledkom je odsolená, odvodnená
ropa, pripravená na atmosféricko-vákuovú destiláciu.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: AUTOR

mental Fuel Project Apollo (EFPA) v hodno te

jedna miliarda dolárov priniesol zásadný ob rat

v systéme spracovania ruskej ropy. Dnes získa -

va Slovnaft na konci celého procesu spracova-

 nia ropy až 86 percent ľah kých frakcií vy so kej

hodnoty. Aj preto patrí medzi tri najkomplex-

nejšie a najefektívnejšie rafinérie v Európe. 
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Odsírovacie zariadenie: V systéme jednotiek rafinérie sa nachádza zariadenie HRP 7
– Hydrogenačná rafinácia palív, ktorej úlohou je z ropy odstrániť síru. Ruská ropa
v sebe nesie tri až štyri percentá síry. Povolená hranica v motorovej nafte je desať
jednotiek síry na jeden milión jednotiek paliva. HRP 7 dokáže objem síry znížiť až
na sedem jednotiek. Vďaka tejto jednotke bol Slovnaft už od roku 2004 schopný
vyrábať de facto bezsírovú naftu, ktorá mu otvorila vysoko konkurenčné trhy Nemecka
a Rakúska. Bezsírová nafta, ktorá sa vyrába práve v jednotke HRP 7, je produktom,
ktorý bude ešte niekoľko rokov predbiehať štandardy EÚ.

Reziduálny hydrokrak RHC: Povesť jednej z najefektívnejších rafinérií v Európe získal
Slovnaft najmä vďaka zariadeniu s názvom Reziduálny hydrokrak, teda hydrokrak
ťažkých zvyškov. Práve tu sa ťažké frakcie ropy menia na hodnotné poloprodukty,
ktoré rafinéria ďalej spracúva. Na celom svete je okolo pätnásť týchto zariadení, 
v Európe ich nenájdete viac ako štyri. Pracuje na princípe vysokého tlaku v rozpätí
17 až 19 MPa a vysokej teploty od 400 do 416 stupňov Celzia. V takýchto podmienkach,
v troch kolónach s hrúbkou stien 40 centimetrov, sa ťažké frakcie ropy menia na ďalej
spracovateľný materiál. Kolóny doviezli do Slovnaftu z Japonska, lebo v tom čase
nebol na starom kontinente nikto schopný vyrobiť niečo tak technicky vyspelé.

Atmosféricko-vákuová destilácia (AVD): AVD je prvou jednotkou, do ktorej sa ropa po vstupe do systému ra-
finérie dostane. Proces prvotnej destilácie by sa dal prirovnať k destilácii alkoholu, kde sa pri vysokom alebo
nízkom tlaku zohrievaním oddeľujú jednotlivé frakcie ropy.

Proces destilačnej jednotky AVD: Ropa najskôr
vstupuje do atmosférickej veže, kde sa odparia ľahšie
podiely, ktoré sa rozdelia na frakcie – benzín, petrolej
a plynový olej. Vzniká aj destilačný zvyšok, mazut.
Štvrtina mazutu sa ďalej destiluje pri zníženom tlaku
vákuovou destiláciou. Destilačné zvyšky z vákuovej
destilácie mazutu majú už charakter asfaltov. AVD bola
vôbec prvou jednotkou v rafinérii Slovnaft, do prevádzky
ju uviedli už v roku 1957. Jednotka na snímke akoby
bola dcérou tej pôvodnej, ale aj táto, AVD číslo 5, má
úctyhodných štyridsať rokov.

Zásobníky surovej ropy: Slovnaft je typická „priechodová“ rafinéria, ktorú postavili tak, aby sa v nej nemuseli robiť veľké
zásoby surovej ropy. To, čo do rafinérie pritečie, po spracovaní ihneď odtečie. Slovnaft denne spracuje 17-tisíc ton ropy.
Pre krízové prípady má však spoločnosť pripravené tri zásobníky, každý s objemom 70-tisíc kubických metrov.



Polypropylén 3: Najmodernejšou jednotkou Petrochémie je Polypropylén 3, kde spracovaním etylénu vzniká
polypropylén, ďalej spracovaný na granulát nazývaný bralen. Polyméry a monoméry zo Slovnaftu sú základmi
širokej škály plastov, s ktorými sa denne stretávame v každodennom živote.

Poľné horáky: Neoddeliteľnou súčasťou Slovnaftu sú
poľné horáky. Vysoké „komíny“ slúžia na vypúšťanie
materiálu. Napríklad vtedy, ak nastane v procese výroby
technická chyba alebo materiál nie je technicky doko-
 nalý a ďalej sa už nedá použiť. Kedysi boli horiace ho rá -
ky charakteristickou črtou rafinérie, dnešné tech no ló gie
znižujú „vypúšťanie“ materiálu na minimum. Na kaž-
dom komíne sa nachádzajú senzory, ktoré merajú
presný objem vypustených emisií, za ktoré Slovnaft
tvrdo platí.

Dozorňa: Aj v Slovnafte sa celá kontrola procesu spracovania ropy sústredí v riadiacom centre. Dozorňa jednotiek
EFPA je akoby NASA centrálou rafinérie. Operátori na obrazovkách monitorujú všetky procesy každej jednotky
a fyzicky zasiahnu iba v núdzových prípadoch.

Zásobníky pre finálny materiál: Areál rafinérie je rozdelený do štyroch častí. Prvou je stará časť rafinérie, kde sú
už len odstavené jednotky. V ďalšej časti možno nájsť niekoľko pôvodných jednotiek, napríklad AVD, zásobníky
nespracovanej ropy a niekoľko zásobníkov na poloprodukty. V tretej časti je samotná rafinéria, kde sa nachádzajú
takmer všetky jednotky na spracovanie ropy. V poslednej časti stoja nádrže na hotové produkty. Dočasne je v nich
uskladnený benzín, nafta, pridávajú sa tam finálne aditíva. Krásne biele nádrže akoby boli symbolom čistoty
hotových produktov, ktoré v rafinérii vznikajú z čiernej ropy.

Pyrolýzne pece: Súčasťou rafinérie je aj Petrochémia,
kde sa z ropy vyrábajú základy plastu. Dominantou je
pyrolýzna pec etylénovej jednotky, ktorá produkuje
etylén, propylén a frakcie C4 a C5. V rafinérii ide o naj-
 staršiu funkčnú jednotku, ktorej nikto nepovie inak
ako „stará dáma“. Pyrolýzne pece etylénovej jednotky
v ostatných rokoch prešli obrovskou rekonštrukciou,
vďaka čomu „starej dáme“ vymenili celé vnútro. Etylén
a propylén postupujú ďalej, aby sa neskôr zmenili na
reálny plast.



K
eby sa súčasný fanúšik elektromo-

bilov vrátil o sto rokov do minulos ti,

nevšimol by si žiadnu zmenu. Azda

by ho len zarazili výrazy ako „elek -

trická drožka“, ale inak by si pripadal ako

dnes. Odbor „povozov na elektrinu“ totiž

vtedy riešil rovnaké otázky ako v súčasnosti.

Hovorilo sa o rekuperácii energie, staniciach

na výmenu batérií, účinnejších moto roch 

a predovšetkým o lepších batériách. 

O elektromobiloch sa však len nehovorilo 

– občas sa objavili na uliciach a na svoju do bu

postačovali. Jazdilo sa len po mestách, a to

elektrovozidlá zvládali rýchlosťou aj dojaz-

dom. Napokon, za svoje výkony by sa nemu-

seli hanbiť ani dnes. Súčasné typy prejdú na

jedno nabitie okolo stovky kilometrov, maxi -

málne stopäťdesiat kilometrov. Napríklad vo -

zidlo Fritchle Model A Victoria vyrazilo v zime

roku 1908 na trojtýždňovú skúšobnú jazdu

a na otvorených cestách dosiahlo prie mer ne

na jedno nabitie vzdialenosť 140 kilometrov.

Na batériách 
pohorel aj Edison

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: SCIENTIFIC AMERICAN, 

WIKIMEDIA COMMONS, 
BIGSTOCKPHOTO

Pred sto rokmi boli na tom elektromobily rovnako ako dnes. 
Najslávnejší vynálezca dvadsiateho storočia sľúbil, že to zmení.
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Najdlhšia prejdená trasa bola 170 kilometrov.

A to ide o údaje zo skutočnej prevádzky, nie

z laboratória ako dnes. 

Železno-niklová doba?
Navyše existovali dôvody na optimizmus. V ro-

ku 1910 sa napríklad hlasno hlásil vynález ca

Thomas Alva Edison a predstavil nový, údaj -

ne prevratný typ batérie. Akumulátormi sa

zaoberal už niekoľko rokov a mal opráv ne ne

pocit, že používané olovené batérie treba vý-

razne zlepšiť alebo ešte lepšie – nahradiť ich

inou konštrukciou. Nešlo pritom len o kapa -

citu batérií, ale aj o ich jednoduchosť. 

T. A. Edison si uvedomil, že existujú dva rôz-

ne typy používateľov. „Odborníci na elektri nu,

dobre vybavení, ktorí si uvedomujú, že ba té rii

vozidla by mali venovať rovnakú sta rost li vosť

ako drahému závodnému koňovi alebo lo ko-

 motíve. A potom sú automobilisti, ktorí sa

na svojom vozidle jednoducho chcú niekam

dostať,“ napísal v roku 1911 v časopise Scien-

 tific American. 

Edisonov výskumný tím, majúci celé vývojo vé

laboratórium, pracoval najmä na kombi ná cii

dvoch kovov – niklu pre kladnú elektródu a že-

leza pre zápornú elektródu. Novú batériu

predstavil v roku 1910 a o rok neskôr s ňou

už jazdili sériové automobily. Výhody boli

jas né. Nový akumulátor mal v porovnaní 

s olo veným pri rovnakej kapacite polovičnú

hmot nosť, dal sa dobíjať veľmi rýchlo a tak is to

mal vyššiu životnosť (mohol sa mnohokrát

nabíjať bez väčšej straty kapacity). Sa mo zrej -

me, boli aj nevýhody, napríklad samovoľné

vybíjanie.

Zázračný Detroit Electric
Vozidlo Detroit Electric vybavené takzva ný mi

E-článkami (teda Edisonovými článkami) pre-

šiel pri jazde 340 kilometrov! Dobré výsledky

dosahoval aj v mestskej prevádzke. Vydržal

jazdiť týždeň dve hodiny denne na jediné do-

 bitie trvajúce údajne len sedem a pol hodiny!

Za ten čas najazdil 190 kilometrov priemernou

rýchlosťou 20 kilometrov za hodinu. Cena

nabitia v roku 1911 bola 1,42 dolára, po pre-

rátaní na dnešné ceny okolo dvadsať eur. 

Mimochodom, znamená to, že elektrina ako

jediná „ingrediencia“ za ostatných sto rokov

zlacnela. Ak dostupná technická dokumentá-

 cia neklame, dnes by vás v slovenských ce nách

pre domácnosť vyšlo dobitie na menej ako

65 centov. 

Prečo teda s Edisonovými batériami nejaz dí -

me dodnes? Kvôli peniazom. Detroit Electric

s olovenou batériou stál okolo dva a pol tisíca

dolárov, v dnešných cenách vyše 110-tisíc eur.

Náhrada olovenej batérie výkonnejším a ľah-

ším niklovo-železným článkom od T. A. Edi-

sona stála 600 dolárov, teda ďalších 28-tisíc

eur. Benzínový Ford T v roku 1911 sa dal kú -

piť za 850 dolárov, o rok neskôr cena klesla

na 650 dolárov a v ďalšom roku vyšiel na

550 dolárov. 

Cesty – smrť elektromobilu
Ďalšou ranou bolo postupné rozširovanie

cestnej siete. Kým sa nedalo jazdiť „za mesto“,

malý dojazd nebol takou nevýhodou a vy -

nikla napríklad tichá prevádzka. Hneď ako

cesty opustili náručie miest, vozidlám na

elektrinu rýchle došiel dych. Vzdialenosti

narastali a silnel tlak na zvyšovanie rýchlosti.

Kým benzínovým autám stačilo jednoducho

zväčšiť nádrž, elektromobily narazili na svo -

je hranice. Ranu z milosti Edisonovej snahe

o elektromobil pre všetkých automobilistov

zasadil v roku 1914 požiar v jeho továrni na

batérie. V tom istom roku síce Henry Ford

ešte hovoril o možnom spustení sériovej vý-

roby elektromobilov, ale zároveň predal vy še

308-tisíc kusov modelu T. V roku 1915 to

bo lo vyše pol milióna a o elektromobiloch sa

prestalo hovoriť. Spaľovacie pohony získali

trvalú dominanciu. Dnešné batérie sú síce

niekoľkonásobne výkonnejšie ako E-články,

pre naše rýchle a príslušenstvom naložené

vozidlá je to však stále málo. 

� Pokračovanie na ďalšej strane

Edisonov sen: Veľký vynálezca predstavil v roku 1911 svoju novú nikloželeznú batériu. Poháňala aj elektromobil
Detroit Electric z roku 1916. Svojimi parametrami by sa vyrovnal aj dnešným konkurentom.



D
nešné batérie síce dokážu udržať

v chode notebook aj pri dlhom ča -

ka ní na meškajúci vlak, ale na rie-

šenie väčších problémov nestačia.

Nezvládajú vo veľkom skladovanie energie

ani pohon áut. Čo s tým odborníci urobia? 

Batérie pre pamätníkov
Dnešné lítiovo-iónové (Li-ion) batérie pritom

kráčajú s dobou. Pri rovnakej hmotnosti poj -

mú zhruba štvornásobne viac energie ako

Edisonove články z roku 1910 (viac o nich

na predchádzajúcej dvojstrane) a približne

osemkrát viac než sto rokov staré olovené

akumulátory. 

Elektromobily zo začiatku 20. storočia by s ni -

mi prešli šesťsto až sedemsto kilometrov. My

sa však dnes už vozíme inak. Predo všet kým

rýchlo. Spotreba energie vozidla sa pri zdvoj-

násobení rýchlosti zvýši štyrikrát. Rých los -

ťou 40 km/h je dojazd tristo kilometrov, pri

80 km/h sme na sto kilometroch. A z hľa dis ka

úžitkovosti batérií späť o sto rokov. 

Úlohu zohráva aj rastúca hmotnosť vozidiel.

A na spotrebe sa navyše pomerne výrazne

prejavuje aj klimatizácia a ďalšie elektronic ké

doplnky dnešných automobilov. 

Žijeme s lítiom
Storočie vývoja je teda razom preč. Aby ma li

vozidlá na elektrinu aspoň nejakú šancu, mala

by sa kapacita dnešných batérií (pri zacho vaní

ceny) zvýšiť na dvojnásobok, tvrdia od bor ní ci.

V číslach je to nárast zo 150 watthodín v jed-

nom kilograme batérie na 250 watthodín.

Dojazd okolo dvesto kilometrov by už niekto-

rým používateľom mohol postačiť. 

Tento cieľ údajne možno dosiahnuť s Li-ion

batériami. Väčšina odborníkov sa domnie va,

že majú dosť potenciálu na zdvojnásobe-

nie kapacity. Skúšajú sa preto kombinácie

naj rôz nejších elektrolytov i nových lítio -

vých zlú če nín pre katódy a anódy i ďalšie

kon štrukčné zmeny (napríklad nanotech-

no ló gie). Tu sa však Li-ion batérie blížia 

k hra   nici svojich teoretických možností,

ktorá sa pohybuje v stovkách watthodín 

na kilogram. 

A čo ďalej? 
Na dlhé jazdy by sme potrebovali batérie s ka-

pacitou okolo tisíc watthodín na kilogram,

teda sedemkrát výkonnejšie ako tie súčasné.

V laboratóriách sa naozaj pracuje s niekto -

Dočkáme sa po sto rokoch?
Ak majú batérie uspieť v konkurencii s fosílnymi palivami, čaká ich radikálne zvýšenie
výkonu. A zásadná zmena dizajnu. Možno sa budú musieť naučiť dýchať.

AUTOR: JOSEF JANKŮ
FOTO: BIGSTOCKPHOTO
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rými technológiami, ktoré by tento cieľ mali

teoreticky dosiahnuť. 

Väčšina z nich využíva lítium. Tento kov je

pre batérie ako stvorený; keďže je ľahký a udr -

ží veľ ký náboj. Navyše ide o rozšírený a do -

stup ný prvok. 

Už dlhší čas sa experimentuje s lítiovo-síro -

vou batériou, kde je kladná elektróda z lítia,

záporná zo síry. Má niekoľkonásobne vyš šiu

kapacitu ako dnešné Li-ion články, trpí však

mnohými problémami.

Dýcha, ono to dýcha!
Radikálnu zmenu dizajnu batérií sľubuje ďal-

šia technológia: lítiovo-vzduchové ba té rie.

Ich teoretická kapacita prevyšuje 10-tisíc

watthodín na kilogram!

Zaobídu sa bez jednej elektródy. Katóda (klad-

ná elektróda) nie je uzatvorená v batérii, ale

tvoria ju molekuly kyslíka prenikajúce do

článku zvonka. Vďaka tomu by batéria mala

byť podstatne ľahšia a menšia ako súčasné

typy. 

Nápad má však niekoľko úskalí. Lítium je veľ -

mi reaktívny kov, ktorý prudko reaguje s vo -

dou. A tej je vo vzduchu viac ako dosť. Na vy še

kapacita batérií po dobití prudko klesá. Ale

ťažkosti sa vraj dajú prekonávať. 

Kalifornská firma PolyPlus tvrdí, že vyvinula

lítiovo-vzduchový článok, ktorý funguje aj

ponorený v morskej vode. Má keramický po -

vlak s takými malými prieduchmi, že nimi

prejdú molekuly kyslíka, nie vody.

Potenciál lítiovo-vzduchových batérií si všimli

viacerí. Nemecká vláda v tomto roku venova la

vyše päť miliónov eur na založenie dvoch cen-

tier zameraných na túto otázku. Od roku 2009

sa vývoju venuje aj IBM v spolupráci s ďalšími

spoločnosťami. 

Napokon rozhodne cena
Či a kedy táto technológia dospeje, samo -

zrej me nevieme. Pri doterajšom tempe

rastu kapacity batérií okolo päť percent 

za rok by sme sa mohli na vytúžených

tisíc wattho dín na kilogram dostať zhru -

ba o tridsať rokov. 

Zostáva však chúlostivá otázka ceny. Podľa

vlaňajšej správy Národnej výskumnej rady

USA je cena súčasných batérií nad 1 200 do-

 lárov za uskladnených tisíc watthodín. Aby

mohli konkurovať ropným palivám, treba

túto cenu stlačiť pod tristo dolárov. 

Potrebovali by sme teda batérie so sedem-

násobným výkonom za pätinovú cenu. Mo der -

ní Edisonovia sa môžu začať snažiť. Azda sa

im to podarí lepšie ako slávnemu vynálezcovi,

ktorý sa pred storočím pustil do vývoja ba té rií,

aby zachránil elektromobily pred pádom do

zabudnutia. Pri pohľade na cesty je jasné,

ako to vtedy dopadlo. 

Lítiovo-iónové (Li-on)

Pokročilé Li-ion batérie

Lítiovo-sírové

Zinkovo-vzduchové

Hliníkovo-vzduchové

Lítiovo-vzduchové

Koľko sa tam vmestí?
Teoretické možnosti niektorých typov batérii sú na pohľad úžasné. 
Ale prekážky brániace ich zavedeniu do praxe nie sú o nič menšie.

Hustota náboja

funkčného článku

jeho chemických zložiek 

Hustota energie vo watthodinách na kilogram (Wh/kg)

Typy batérií

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Tesla Roadster: Rýchle športové auto je s dojazdom
okolo tristo kilometrov symbolom obrody elektromobilov.
Batéria však váži takmer pol tony a stojí vyše 20-tisíc
eur. Je len väčšia, nie lepšia ako batérie iných vozidiel.

Elektrická „čerpačka“: Pre úspech elektromobilov je
mimoriadne dôležitá infraštruktúra. Aj preto spoločnosť
Siemens vyvíja systém schopný dobiť batérie počas
niekoľkých minút podobne ako na klasických čerpa-
cích staniciach.
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J
edinečné lietadlo pôsobí na prvý pohľad

úplne všedným dojmom. Zvonku dvoj -

miestny motorový vetroň DA36 E-Star

ťažko rozoznať od jeho bežného súro-

denca HK36 Super Diamond. Počas jeho pr vé -

ho letu začiatkom júna na letisku v ra kús kom

meste Wiener Neustadt by však vnímavý

pozorovateľ rozdiely nemohol prehliadnuť

– tichú prevádzku a žiaden zápach letecké ho

paliva.

Elektrizujúci vzlet
Vetroň je prvým hybridným sériovým lie tad-

 lom na svete a počas vzletu a pristátia vôbec

nepoužíva spaľovací motor. Elektrický motor

od spoločnosti Siemens s výkonom 70 kilo-

wattov poháňa vrtuľu a energiu čerpá z ba té-

rií na krídlach. Keď vetroň dosiahne svoju

letovú výšku, pilot zapne malý 30-kilowatto vý

spaľovací motor. Ten prostredníctvom gene -

rátora poháňa elektromotor a súčasne nabíja

batérie.

„V porovnaní s najúčinnejšími klasickými

technológiami elektricky poháňané lietad lá

znižujú spotrebu paliva a emisií o 25 percent,“

hovorí Frank Anton, priekopník vývoja elek-

 trických lietadiel v Siemens Corporate Tech-

 nology. 

Ako elektrické pohony šetria energiou?

„Mo tory a turbíny bežných lietadiel sú kon -

štruo vané na maximálny výkon, ten je však

po treb ný iba pri vzlete a stúpaní. Pri vo do -

rovnom lete v štandardnej výške vystačia so

šesťdesiatimi percentami tohto vý ko nu,“

vy svetľuje F. Anton. Naopak, elektrický mo -

tor DA36 E-Star má prevádzku s efektivitou

tak mer sto percent v širokom rozsahu za-

ťaženia.

Vstupenka do elektrického neba
Ešte pred niekoľkými rokmi boli komponen ty

pre elektrické lietadlá priveľmi ťažké a ne -

vhodné. Pokrok v elektrifikácii automobi lov

však ponúkol motory, batérie a elektroni ku,

ktoré sú zaujímavé aj pre letecký priemysel. 

Prvé lietadlo na svete vybavené sériovým hybridným elektrickým
pohonom predstavili spoločnosti Siemens, EADS a rakúsky výrobca
malých lietadiel Diamond Aircraft. Výsledkom je menšia hlučnosť,
nižšia spotreba a redukcia emisií oxidu uhličitého.

Elektrina vo vzduchu
AUTOR: CHRISTIAN BUCK
FOTO: PICTURES OF THE FUTURE



Rok 2011 je rokom elektrických lietadiel.

Okrem Diamondu vzlietol v máji tohto ro -

ka e-Genius, plne elektrické lietadlo vyvinu té

Univerzitou v Stuttgarte s firmami EADS a Air-

 bus. Dvojmiestny stroj má elektromotor s vý-

konom 60 kilowattov a batérie s kapacitou

56 kilowatthodín. V júni preletel trasu dlhú

341 kilometrov, pričom spotreba ener gie

zodpovedala štyrom litrom benzínu. Na

aerosalóne v parížskom Le Bourget sa v lete

predstavilo aj miniatúrne lietadileko Cri-Cri

poháňané štyrmi elektrickými motormi. Vý-

tvor firiem EADS, Aero Composites Sainto -

nage a asociácie Green Cri-Cri má s čisto

elektrickým pohonom dolet okolo šesťdesiat

kilometrov. 

Elektrické lietadlá sú pre výrobcov zaujíma-

vou alternatívou, pretože pomáhajú znižo-

vať negatívny vplyv leteckej dopravy – lie tad lá

majú na svedomí 2,2 percenta zo všetkých

emisií CO2 vyprodukovaných ľudstvom. Aj

preto sa vo vývoji elektronických motorov

angažuje európske letecké konzorcium EADS,

ktorého súčasťou je firma Airbus. „Našimi

prototypmi chceme získať vstupenky na elek-

 trické lietanie,“ hovorí Peter Jänker, ve dúci

tímu EADS. 

Podľa P. Jänkera hlavným problémom zo stá-

va hmotnosť a výkon komponentov. Na prí -

klad najlepšie lítiovo-iónové batérie dnes

dokážu akumulovať približne dvesto watt -

hodín elektrickej energie na kilogram, le tec ké

palivo uchová 13-tisíc watthodín (v dô sled ku

nízkej efektivity turbín sa však využije iba

polovica). Nové lítiovo-sírové batérie by moh-

li o niekoľko rokov dosiahnuť 2 600 watt -

ho dín.

Súčasné elektromotory dosahujú výkon naj-

viac 1,5 kilowattu (kW) na kilogram hmot-

nosti. „Naším cieľom je desať kilowattov na

kilogram. Priblížili sme sa k nemu vďaka

špecialistom zo Siemens Drive Technologies,

ktorí vyvinuli motor s výkonom 6,4 kilowattu

na kilogram,“ hovorí F. Anton. Ako dopĺňa

Swen Gediga zo Siemens Drive Technolo-

gies, táto patentovaná konštrukcia otvára

novú kapitolu vo vývoji elektrických mo-

torov. 

Nové revolučné konštrukcie
Na odľahčenie lietadiel má vplyv celé spek-

trum ďalších opatrení. Konštruktéri ne mô -

žu používať toľko magnetického materiálu,

ktorý je navyše relatívne ťažký. Mechanic ké

komponenty sa preto nevyrábajú z kovu, ale

z odľahčeného uhlíkového vlákna. Elektrifi-

kácia lietania môže z dlhodobého hľadiska

znamenať začiatok novej éry v letectve.

Umožňuje totiž priestorovo oddeliť výrobu

energie od pohonu. Spaľovací motor, gene -

rátor a batérie, ktoré tvoria 80 percent hmot-

nosti hybridného pohonného systému, mož no

umiestniť do trupu lietadla. Odľahčené elek-

 trické motory sa namontujú na krídla lietad la.

„Na krídlach už nebudú visieť ďalšie ťažké

turbíny. Na krídlo namontujeme viacero otoč -

ných elektrických motorov, z ktorých niekto ré

sa budú používať iba na vzlet. To význam ne

zníži spotrebu energie,“ uzatvára F. Anton. 

Lietajúci hybrid: Motorový vetroň DA36 E-Star má hybridný elektrický pohon. 
Elektromotor poháňa vrtuľu a batérie lietadla nabíja malý spaľovací motor.

Srdce lietadla: Divízia Siemens Drive Technologies dodáva pohon lietadla – elek-
 tromotor, menič a riadiacu elektroniku. Využila pritom odborné poznatky, ktoré
získala pri vývoji technológií pre iné priemyselné odvetvia.

Pred prvým letom: Záverečná montáž a kontrola unikátneho pohonného
systému. Vľavo Frank Anton, priekopník vývoja elektrických lietadiel v Siemens
Corporate Technology, držiteľ pilotnej licencie a letecký akrobat.



Vyberte si:
slnko alebo
lekár?

V
itamín D je nenahraditeľný. Pod-

poruje stavbu kostí a ich metabo-

 lizmus, čo je dôležitá obrana

pred chorobami ako krivica a os-

teopo róza. Ale to nie je všetko. Nedostatok

vitamí nu D má priamu súvislosť s kar dio-

vaskulárnymi chorobami, roztrúsenou

sklerózou, niektorými alergiami a do kon -

ca aj s rakovinou. To prakticky znamená

oveľa väčšie nebezpečenstvo ako dosť vzác -

ny melanóm kože, pred ktorým nás médiá

neustále varujú.

Nestačí vitamín zjesť 
Vitamín D existuje v dvoch formách: D2 sa

nachádza v rastlinách a D3 sa tvorí v po kož ke

pri pôsobení slnka. Ich pomer je jednoznač ný

– zo slnečného žiarenia získavame až 90 per-

 cent celkového množstva vitamínu D. Na

potrebnú dennú dávku stačí vyjsť za slneč -

ného dňa napoludnie von v tričku s krátkym

rukávom a v kratších nohaviciach či sukni.

Pod tlakom intenzívnych varovaní z médií

sa to však odváži čoraz menej ľudí a každý

radšej siahne po krémoch s vysokým och ran-

 ným filtrom. 

Hoci strava slnečný svit nenahradí, oplatí sa

jej venovať pozornosť. Pri vhodnom výbere

môžeme získať až desať percent tejto draho-

 cennej látky. Významným zdrojom je najmä

mäso morských rýb, kam sa vitamín D dostá -

va z fytoplanktónu. Nasleduje mrkva, špenát

alebo aj šampiňóny. 

Vitamín D sa dnes umelo pridáva do niekto -

rých potravín, najmä margarínov, jogurtov

a syrov. S obohacovaním potravín sa na Slo-

vensku začalo až po roku 1990, kým v Spo-

jených štátoch bolo bežné už v tridsiatych

rokoch minulého storočia. 

Viete, ako na tom ste?
Merať hladinu vitamínu D v organizme a za-

ujímať sa o jeho množstvo dlhý čas nikomu

Naši predkovia poznali liečivé
účinky slnečných lúčov od ne pa-
mäti. Nik ich nestrašil ra ko vinou
kože a nevnucoval predstavu,
že slnko cez ozónovú dieru za -
bíja. Dnes sa pred slnečným
žiarením dôsledne chránime 
a máme iný problém – nedo -
statok vitamínu D.

AUTORI: LUKÁŠ HRABAL, ANDREA CEJNAROVÁ
FOTO: SIEMENS
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Automatizovaný analyzátor: ADVIA Centaur XP zvládne za hodinu 240 testov a poskytuje presné analýzy
krvného séra alebo plazmy už za 18 minút. 

Syntéza vitamínu D
Pod vplyvom slnečného žiarenia vzniká 
v pokožke provitamín D3. V pečeni sa
postupne mení na 25(OH)D, ktorý je 
prevažujúcou formou vitamínu D. Časť
prechádza do žlče a časť do obličiek, kde
sa mení na biologicky aktívny 1,25(OH)2D,
ktorý už priamo ovplyvňuje metabolizmus
vápnika.

neprišlo na um. Ľudia ho začali brať vážne

až potom, keď sa ukázalo, aký význam má

nielen pre kostný metabolizmus, ale aj v pre-

vencii proti nádorom či pre imunitný systém.

Odvtedy prudko vzrástol aj záujem o metó -

dy jeho merania.

Množstvo vitamínu D sa určuje nie koľ ký -

mi spôsobmi. Môže sa merať priamo ob -

sah oboch foriem vitamínu – D2 a D3.

Ďal šou mož nos ťou je sledovať produkty

ich metabolickej premeny. Je ich okolo

štyridsať a v krvi sa veľmi dobre zisťuje

25-hydroxyvitamín, skrátene 25(OH)D.

Najrozšírenejšou metódou merania hla di -

ny v krvi sú imunoche mické postupy, ktoré

najlepšie vyhovujú štandardnej prevádzke

v laboratóriách.

Úplne automatizovaná 
analýza
Medzi moderné imunochemické analyzáto ry,

ktoré sú schopné určovať hladinu vitamínu D

na základe chemiluminiscencie, patrí prístroj

ADVIA Centaur z produkcie spoločnosti Sie -

mens. Prístroj využíva väzbu vitamínu D s pro-

tilátkami. Vďaka tomu ho možno presne 

a cit livo určiť aj v malom množstve krvi.

Chemiluminiscencia je chemická reakcia,

pri ktorej sa uvoľňuje energia vo forme svet la,

ktoré následne detegujeme a z jeho intenzity

spätne určíme množstvo reagujúcej látky.

Najnovším modelom z tohto radu je imu no-

 chemický analyzátor ADVIA Centaur XP s no -

vou metódou Vitamin D Total. Ide o plne

au to matizovaný analyzátor s výkonom až

240 testov za hodinu, ktorý poskytuje s vy so -

 kou presnosťou výsledky analýz v krvnom

sére alebo v plazme za krátkych osemnásť

minút. 
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Zaspali sme na vavrínoch
SPRACOVAL: MILAN SRBEK
FOTO: EMANUEL BOSON, SHUTTERSTOCK

Garry Kasparov, bývalý majster sveta v šachu a možno aj najlepší šachista všetkých čias, je sklamaný
z vývoja vo vyspelom svete. Šachovnicu na čas vymenil za politický parket, dnes sa venuje najmä
ekonomike a motivácii ľudí. „Západný svet zaspal na vavrínoch. Za ostatných niekoľko desiatok rokov
sme sa nikam neposunuli,“ tvrdí. Využili sme jeho návštevu na bratislavskej konferencii Big Ideas
for CEE, aby sme zistili, kde vidí príčinu dnešných problémov. Pri rozhovore nám poslúžili aj zdroje
z iných vystúpení G. Kasparova.



Ste spokojný s dnešným vývojom vo

svete? Ako stratég by ste zrejme urobili

niektoré veci inak.

Nesúhlasím s krokmi, ktoré robia súčasné

vlády. Len odďaľujú, čo raz musí prísť. A od-

ďaľujú to do momentu, keď sa ich to už

ne bude týkať. Považujem za absolútne ne-

 zod povednú snahu politikov predĺžiť agó niu

ekonomického systému, ktorý nie je udr ža -

teľný. Narušujú sa základné princípy slobod-

 nej ekonomiky. Tvrdia, že mnohé firmy či

ban ky sú priveľké, aby mohli zbankrotovať.

Nerozumiem tomu. Ako môžeme hovoriť 

o otvorenom a voľnom trhu, ak sa niektoré

organizácie stávajú „rovnejšími“, ako sú

ostatné.

Kam povedú rozhodnutia, ktoré sa

dnes prijímajú?

Šach ma naučil, že o výhre rozhoduje aj to,

že urobíte menej chýb ako protivník. Emócie

sú pritom rovnako dôležité ako schopnosť

analyzovať. Súčasnosť riadia práve tieto dve

veci: chyby a emócie. Ich vplyv je zatiaľ viac

negatívny. Tlačenie peňazí k ničomu ne ve die.

USA za posledné štyri roky stratili v abso lút-

nom vyjadrení viac peňazí ako počas druhej

svetovej vojny a nevytvorili pritom jediné

pracovné miesto. Len sa pokúšali zachrániť

neefektívny a skorumpovaný bankový a in-

vestičný systém. Výsledok je, že na plecia na -

šich detí prenášame zodpovednosť za našu

neschopnosť vyriešiť svoje ekonomické

problémy.

Kde začať so zmenou?

Súčasný globálny systém je podľa mňa mŕtvy.

Ak nebudeme storočia rátať podľa letopočtov,

ale dôležitých udalostí, potom 19. storočie

sa neskončilo v roku 1900, ale v roku 1914.

A dvadsiate storočie sa vlastne ešte ne sko n-

čilo, pretože stále žijeme na tých istých prin -

cípoch a technológiách ako pred de sať ro čia mi.

Žijeme v tých istých štruktúrach či rámcoch.

Ako sa to mohlo stať? Veď druhá po lo -

vica minulého storočia bola plná viery

vo vedu a techniku, zdalo sa, že všetko

zvládneme. 

Uspokojili sme sa a do veľkej miery sme

stra tili nadšenie pre radikálne zmeny. Chý -

ba nám odvaha. USA boli pionierom ino -

vácií a pozri te, ako ich motor spomaľuje 

a za drháva sa. Verejný aj súkromný. V USA

vládne kultúra optimalizácie – sme ob klo -

pe ní miniaplikácia mi a počítačmi ako nikdy

predtým. Stá le sú trochu lepšie, trochu rých-

 lejšie, trochu lesklejšie a trochu tenšie. Ale

Garry Kasparov, viacnásobný majster sveta v šachu, je považovaný za najväčšieho šachového
velikána všetkých čias. Známy je aj ako spisovateľ, politický aktivista a kritik ruského
premiéra Vladimira Putina. Narodil sa v roku 1963 v sovietskom Azerbajdžane v meste
Baku a momentálne žije v Moskve. Svoju šachovú kariéru začal už ako sedemročný, pät-
násťročný sa ako najmladší hráč v histórii kvalifikoval na Sovietske šachové majstrovstvá.
Odvtedy jeho šachová kariéra stúpala nahor a ako dvadsaťdvaročný sa stal najmladším
šachovým majstrom sveta. Po ukončení šachovej kariéry sa v roku 2005 vrhol do politiky.
Založil občianske hnutie a stal sa členom koaličnej organizácie Iné Rusko. O tri roky neskôr
kandidoval na post prezidenta, ale neskôr odstúpil. V roku 2007 ho denník Daily Telegraph
zaradil na 25. miesto na listine 100 najväčších žijúcich géniov.



ide len o deriváty – síce stále aktuálnejšie,

používa teľ sky prívetivejšie, ale pod tlakom

obchodných mar ží. Nejde o typ techno ló gií,

ktorý by posúval vpred ekonomiku sveta. 

To je zvláštne, veď o technológiách sa

všade vraví ako nikdy predtým.

Reálne sme sa však za ostatné desaťročia

nikam neposunuli. Vymýšľame nové tech-

nológie, ktoré nám majú uľahčovať život,

ale v podstate to sú technológie, ktoré len

vychádzajú z tých starých. Od sedemdesia -

tych rokov sme nevymysleli nič nové. Pos led-

 nou technológiou, ktorá by sme mohli nazvať

revolučnou, bol osobný počítač Apple z roku

1977. Stále používame základné tech nológie

vynájdené v posledných pár sto ro čiach – spa-

ľovací motor, vlaky či lietadlá.

Tak to skúsme zmeniť.

Vy cítite či vidíte nejaké ťahy figúrkami? Žije -

me v akejsi averzii k riziku v oblasti inovácií.

To dokazujú výdavky na výskum a vývoj. Pozri-

te na americký energetický sektor. Z vlaňaj -

šieho federálneho rozpočtu vyše 3,5 bilióna

dolárov venovali energetickému výskumu

menej ako tretinu percenta – 5,1 miliardy

dolárov. Súkromný sektor energetiky inves-

toval do výskumu a vývoja 0,3 percenta svo-

 jich tržieb do výskumu a vývoja. Pochybujem,

že pri dnešnej averzii k riziku by vizionári

známi z histórie získali finančné pro stried ky

na svoje objavy. 

Naozaj?

Mám pocit, že žijeme v dobe najpomal šie ho

technologického pokroku za ostatných sto

rokov. Smartfóny a sociálne siete sú len hrač -

ky na rozptýlenie. 

Možno sme sa len na čas zľakli tej in-

vázie tech nológií. Prišiel Černobyľ, Fu -

kušima.

Havá ria v atómovej elektrárni v Japonsku

je dobrý príklad. Reaktory sa tam budovali

v roku 1971. Koľko peňazí, myslíte, sa vtedy

investovalo do bezpečnosti pred pohroma mi

a do analyzovania možných dosahov takých to

katastrof? Verím, že ak by ste vtedy prišli za

vládou s analýzou, že v najbližších desia tich

rokoch existuje desaťpercentná pravdepo dob-

nosť havárie kvôli cunami či zemetraseniu,

nikoho by to nezaujímalo. Zato sa investo-

valo do vecí, ktoré prinášali okamžitý zisk,

napríklad do Nintenda či PlayStation. 

Ale zmeniť prístup k technológiám

nebude jednoduché.

A nielen technológiám. Keď sa katastrofy

sta nú, väčšinu stoja násobne viac ako ich pre-

 vencia. To vidíme teraz pri riešení dôsledkov

ekonomickej krízy. Ale som si istý, že trá pe nia

vyspelého sveta pomôže vyriešiť obnovenie

technologického náskoku. 

Kam je podľa vás nevyhnutné sme ro -

vať inovácie?

Mnohé automobilové technológie, najmä

spaľovací motor, majú „dátum výrobu“ z po -

lovice 19. storočia. Sú priveľmi dlho „po zá -

ruke“, aby sa ich ešte oplatilo opravovať.

Navyše nové zdroje energie znížia našu zá vis-

 losť od exportérov ropy. Veľa sa premrhalo

aj z potenciálu kozmického výskumu, schop-

 ného prinášať nové technológie. Stálu základ -

ňu na Mesiaci sme mali vybudovať už pred

desaťročiami. A počítačom chýbajú prvky

ľudskej inteligencie. 

Áno, na vrchole šachovej kariéry ste 

v roku 1996 porazili slávny superpočítač

IBM Deep Blue.

O rok neskôr som však prehral v šiestich

par tiách. Bol to však len triumf „hrubej sily“,

stále väčšieho výpočtového výkonu, ktorý

sa podobá na algoritmus pre vyhľadávanie

najlepších obchodných príležitostí na strán -

ke Amazonu. Skutočnou revolúciou by bola

umelá inteligencia, stroj, ktorý zvláda infor-

mácie s flexibilitou ľudskej mysle.

Neľutujete, že ste 25 rokov strávili nad

šachovnicou a nevenovali ste sa radšej

ekonomike?

Vôbec nie, je to ťažšia bitka ako tá na šachov -

nici. S mojím životom som spokojný, som

šťastný a vďačný za to, kým som. Šach ma

naučil mnohé o správnosti rozhodnutí.

Magazín Time vás stále považuje za

jedného z najvplyvnejších ľudí sveta.

To sú len tvrdenia. Ak sa povie, že Garry Kas-

 parov je najlepší šachista na svete, je to tiež

len subjektívne tvrdenie. Žijeme vo svete, kto -

rý je postavený skôr na vnímaní a viere. Ak

niečomu veríte, stáva sa to pre vás hma ta -

teľné. 

40 41 VISIONS zima 2011

Ľ U D I A M Y  V I S I O N S



K O M E N T Á R Ľ U D I A

Bez inovácií to môžeme zabaliť

K
eď sa na Mesiac vydali posádky

lodí Apollo, mali k dispozícii tech-

 niku, s akou by sa v súčasnosti

málokto odvážil preletieť Atlantik.

Riadiace stredisko NASA nedisponovalo vý -

počtovou kapacitou ani ako dnešný výkonnej -

ší notebook a počítač modulu, s ktorým sa

pristávalo na Mesiaci, zvládal len o trochu

viac ako bežný smartfón. Napriek tomu ge ne-

rácia na prelome šesťdesiatych a sedemde-

siatych rokov minulého storočia dokázala

veci, na aké dnes nemáme šancu ani pomyslieť.

Aj to potvrdzuje slová Garryho Kasparova

(rozhovor Zaspali sme na vavrínoch), že

sme stratili nadšenie i odvahu na radikálne

zmeny. 

Hoci program Apollo už zdanlivo patrí his -

tórii, stále je najlepším príkladom „ako na to“.

Iniciátorom veľkých rozhodnutí s potenciá -

lom posunúť dopredu celú krajinu bola vlá da

s dlhodobou víziou. Objednávka prezidenta

Johna F. Kennedyho, zaskočeného nástu pom

ruských technológií, dala dohromady takmer

pol milióna najlepších vedcov, technikov 

a priemyselné firmy, prakticky nebolo od -

vetvia, ktoré by sa do programu nezapojilo.

Tých sto miliárd dolárov bolo zrejme naj lep -

šou investíciou, akú kedy americká vláda

urobila. Nielen preto, že z jedného vlo že né ho

dolára sa vrátilo najmenej dvadsať. Ame ri ke

poskytla technologickú prevahu a dobrodruž -

ná výprava prilákala tisíce mladých ľudí k štú -

diu vedeckých a technických od borov. Nová

vzdelaná generácia potom vytvorila priestor

na vpád informačných technológií. 

Vlády a ich vízie sa však občas mýlia. J. F. Ken -

nedy sníval aj o veľkom dopravnom lietadle

s trojnásobnou rýchlosťou zvuku. Projekt za-

stavili po desaťročnom trápení a strate dva dsia-

tich miliárd dolárov. Skromnejší Concorde

skončil takmer rovnako. Aby zachránili as poň

náklady vložené do jeho vývoja, prinútili brit-

ská aj francúzska vláda svoje štátne aero lí nie,

aby nakúpili po osem strojov. 

Pod tlakom kritikov a odporcov dostali vlá dy

strach z omylov. Technológie prešli do rúk

voľného trhu, lenže ten nemal prečo rie šiť

smog vo veľkomestách, dopravné kolapsy či

hrozby blackoutov. Logicky sa zameral na ino -

vácie s rýchlym ziskom. Dlhodobé, odvážne

a na pohľad fantazmagorické projekty s neis -

tým výsledkom zostali vo vzduchoprázdne.

Tak sme na konci minulého storočia stratili

niekoľko dekád. 

Al Gore si Nobelovu cenu zaslúži. Možno nie

za kontroverznú kampaň o globálnom otepľo-

vaní, ale celkom isto za rok 1994. Ako vice -

prezident USA priniesol víziu informačnej

diaľnice. Krajina začala budovať infraštruktú-

ru, spájať školy, knižnice a nemocnice, došlo

k deregulácii telekomunikačných služieb, aby

sa podporil rozvoj internetu. USA ako prvé

vkročili do éry informačnej spoločnosti a to

je jeden z dôvodov, prečo Európa za svojím

rivalom stále zaostáva.

Niežeby sa starý kontinent nesnažil. Veľ ké

spoločné programy však zväčša len odrážajú

americké nápady – Galileo bol inšpirovaný

GPS, vyhľadávač Quaero Googlom a Európsky

in štitút technológie má príklad v MIT. Ani európ-

ski politici nepochybujú, že nové techno ló gie

sú jedinou šancou na prosperitu. Lenže ino-

vácie sa často spájajú aj s úbytkom pracovných

miest, menia vytvorené inštitúcie, zasa hu jú

do stability spoločnosti. Preto v Európe rad šej

volíme istotu – podporu priemyslu a roz ši -

ro vanie už existujúcich technológií. Chýba

nám „kreatívna deštrukcia“, proces, pri kto -

rom opustíme staré koncepcie a ideológie,

aby sme uvoľnili priestor pre zásadné ino -

vácie. 

A možno sa po dlhom čase objavila vláda, kto-

rá sa nebojí vstúpiť na neznámu pôdu. Nemec -

ko do roku 2022 opustí atómovú ener ge ti ku

a vyradené reaktory, ktoré ešte vlani pokrý-

vali takmer štvrtinu produkcie elektriny, na -

hradí obnoviteľnými zdrojmi. To je výzva,

ktorá môže spolu s ambicióznym progra mom

elektromobility spustiť vlnu inovácií, uvoľ niť

výskumný potenciál a posunúť priemysel k no -

vým technológiám. A po rozšírení na juh

Eu ró py možno zmení schudobnené krajiny

na so lárne veľmoci. Nad nemeckým roz hod-

nutím mnohí neveriacky zdvihli obočie. Via-

cerí si veľavýznamne poklepkali na čelo. Ale

aj Kennedyho výzve pristáť počas jedného

desaťročia na Mesiaci veril len málokto. Po -

chyboval o nej aj kremeľský sok Chruščov.

Všetci vieme, ako skončila jeho technologic-

ky zaostávajúca ríša.

Ľubomír Jurina
šéfredaktor VISIONS



V
plnej miere sa to potvrdilo, keď mi -

nulý rok dokončili budovu v Män -

nedorfe, v aglomerácii najväč šie ho

švajčiarskeho mesta Zürich. Budo -

vu postavili na pravom brehu Zürišského

jazera a pracoviská sú s výhľadom na jeho

hladinu. 

Sídlo v tvare labutieho krku
Tvar trojposchodovej budovy prirovnávajú

k bumerangu. Na rozdiel od neho má však

budova jedno rameno kratšie, je viac ohnu tá

a navyše zahrotená na koncoch. Projektanti

hovoria o podkove, pripomína však skôr krk

labute, ktorá je symbolom firmy. Pôvabný

vták v roku 1988 takmer po storočí na hra dil

logo s plesnivcom. Takýto signál je pravdepo -

dobný, je totiž známe, že tvar vzišiel z dia -

ló gu architekta s klientom. 

Autorom budovy je düsseldorfský ateliér In-

 genhoven architects. O jeho renomé hovo rí

napríklad fakt, že ho oslovila spoločnosť

Google s požiadavkou postaviť najekolo gic -

kejšiu budovu, akú súčasná technológia

umož ňuje. Výstavbu budovy v meste

Moun tain View v Kalifornii pre zhruba 

tritisíc za mest nancov pripravujú na bu -

dúci rok.

Budova pre firmu Swarovski uprostred par ku

s rozlohou šesťtisíc štvorcových metrov má

iné dimenzie. Patrí medzi komorné realizácie

ateliéru, má však dvojplášťovú fasádu, kto rou

na seba upozornili už vo výškovej budove

Krištáľ na brehu jazera
Spoločnosť Swarovski dlhodobo spolupracuje so špičkovými
svetovými dizajnérmi a architektmi. Dalo sa preto čakať, že zámer
postaviť nové sídlo materskej spoločnosti vo Švajčiarsku prinesie
výnimočné architektonické dielo.

AUTOR: KAROL KLANIC
FOTO: H. G. ESCH
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pre energetickú skupinu RWE v Essene z ro -

ku 1997. 

Fasáda s rodokmeňom
Dvojplášťové fasády Ingenhoven architects

len v poslednom čase realizovali vo výš ko -

vých budovách Breezé Tower v Osake (2008)

a v 1 Blight v Sydney (2011), ktoré sa z hľa -

diska ekologických parametrov považujú za

absolútnu špičku. Ich fasády redukujú spo tre -

bu energie viac ako o polovicu, sú však drah šie

ako štandardné – v prípade essenskej veže

RWE tvorili približne tretinu stavebných ná-

kladov, kým bežné fasády si vyžadujú okolo

dvadsať percent. 

Vnútorný plášť švajčiarskej budovy je z tro ji té -

ho izolačného skla plneného interným ply-

nom, v ktorom sú vetracie systémy. Von  kaj šia

vrstva je z vrstveného bezpečnostné ho skla,

medzi plášťami sú senzormi riadené žalú zie.

Vďaka číremu sklu s mierne zelen kavým

odtieňom s minimálnym obsahom oxidov

železa sa budova ligoce ako brúsený krištáľ. 

Po stopách Siemensu
Na mieste novej budovy stáli objekty firmy

Cerberus, pobočky Siemens Building Tech-

nologies AG, ktorá tu do roku 2005 vy rá -

ba la päťdesiat rokov požiarne hlásiče 

a pre sídlila sa do Zugu. Swarovski sa pre -

sťahoval z neďalekej obce Feldmeilen.

Výstavbu komplikoval násyp železničnej

trate tesne pri ohybe budovy, keďže počas

výkopov hrozil zosuv, a predražili ju spod né

vody, ktoré si vyžiadali náročnú konštrukciu

základov. 

Stavebné konštrukcie a fasáda sú dielom

medzinárodne známej stuttgartskej firmy

Werner Sobek Ingenieure špecializova -

nej na ľahké konštrukcie, výškové domy 

a transparentné fasádové systémy. Spo lu -

pracovala na viacerých projektoch s In-

gen hoven architects, ale aj s Hansom

Holleinom a so slávnymi chicagskými fir-

mami Murphy/Jahn Architects, predo všet -

kým na komplexe Sony Center v Berlíne

(2000). Podieľa sa aj na tvorbe vieden-

ských DC Towers od Dominiqua Perraulta

(2012). 

Sklené sídlo: Budova s organickým tvarom sa vyhýba
symetrii, napriek tomu vďaka číremu sklu so zelenkavým
odtieňom už z diaľky pripomína výrobky Swarovského.
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otvorili tento rok v januári na 122. poschodí

Burdž Chálifa, ako aj k otvoreným Vu’s Bar na

51. poschodí hotelovej veže Jumeirah Emi-

rates Tower a Al Muntaha v Burdž al-Arab,

vysunutej vo výške dvesto metrov nad more. 

Na terase Emirates Park Tower s náročnou

záhradnou úpravou pripravujú aj jedny z naj -

väčších kúpeľov v Dubaji na ploche 2 300

štvorcových metrov, ktoré budú zamerané

na ajurvédske procedúry.

Veže s happy endom
V Business Bay, ktorú koncipovali na vyše

740 hektároch ako nový Manhattan, sa plá -

novala výstavba približne 240 veží. Viaceré

mali byť už dokončené, ale zostali po nich

len základové jamy. Špecializovaná medzi -

národná organizácia CTBUH registruje v Du-

baji tridsať výškových budov, ktorých vý stav bu

zastavili. 

Nepriaznivý osud stihol v Business Bay plá -

novanú 510-metrovú Burdž al Alam, zvanú

Kvitnúca veža, ktorá mala byť najväčšia na

svete, ako aj 330-metrovú modrú budovu s lad-

 nými tvarmi, známu pod prostým názvom

Mrakodrap. Niektoré projekty, napríklad

ambiciózne trojičky Signature Towers (Tan-

cujúce veže) od Zahy Hadidovej s naj vyš šou

351-metrovou vežou nepokročili ani do úvod-

ného štádia realizácie. 

Budovy v Business Bay majú zložitý vývoj 

a Emirates Park Towers neboli výnimkou. Du -

bajský ateliér Archgroup Consultants, zná my

tiež projektom sídla leteckej spo loč nosti Emi-

 rates v Al Garhoud pri dubajskom medzi -

ná rodnom letisku, pred šiestimi rokmi

navr hol 350-metrovú vežu s plánovaným

do kon če ním v roku 2008. Pozmenená ur-

banistická koncepcia z roka 2006 modifiko-

vala podobu rame na Dubai Creek tak, že na

parcele sa zvýšilo miesto na druhý objekt.

Projekt teda pre pra covali na dve 77-pos cho -

dové veže vysoké tak mer štyristo metrov. 

V nasledujúcom roku po zarazení pilót výstav -

bu prerušili, ale len na niekoľko mesiacov,

aby mierne korigova li výšku aj podobu veží.

V apríli minulého roka dokončili hrubú stav -

bu, vo februári tohto ro ka montáž fasád,

na začiatku októbra odviezli spred budovy

žeriavy. 

P
redpovede, že zničenie veží new -

yorského Svetového obchodného

cen tra utlmí výstavbu extrémne vy-

sokých vertikál, sa nepotvrdili. Na -

opak, minulý rok dokončili rekordných osem

a na budúci rok ich má pribudnúť dvadsať. 

Emirates Park Tower je piatou najvyššou bu-

dovou na svete dokončenou tento rok. Keďže

má menej ako štyristo metrov, nepatrí medzi

top 25. Svetový primát však drží ako čisto

ho telová budova. Ale počtom izieb a apart-

má nov (1 614) nepatrí medzi mamutie, len

v Las Ve gas je takmer tridsať väčších zaria -

dení.

Výhľad ponad štamperlík 
Výstavbu hotela ohlásil investor a majiteľ

Emirates Hotels & Resorts ako perlu svojho

reťazca. Časom však zmenil zámer a v roku

2009 budovu prevzala americká hotelová sieť

Marriott International. Na budúci rok sa sta ne

prírastkom jej novej série Marriott Marquis,

v ktorej zatiaľ figuruje Met 2 v Miami a hotel

na newyorskej Brodwayi. 

V Dubaji je mimoriadne ostrá konkurencia

– súperí tu okolo štyridsať päť hviez dič ko vých

hotelov. V jedenástich sa ceny za nocľah začí-

 najú nad štyristo eur a v štyroch nad šesťsto

eur. JW Marriott Hotel Marquis Dubai v tvare

datľových paliem vypínajúcich sa nad spo -

ločnou šesťposchodovou podestou pri chá dza

najmä s luxusnými zariadeniami na vrchol -

koch veží. 

Vodka bar pre 120 hostí sa zaradí k trom du-

bajským podnikom s úchvatným výhľadom

– k unikátnej reštaurácii At.mosphere, ktorú

Vďaka 376-metrovým dvojič -
kám Emirates Park Towers 
v štvrti Business Bay má Dubaj
pätnásť supermrakodrapov,
teda budov vyšších ako tristo
metrov. Niekoľkonásobne väč -
šie mestá s tradíciou vysokých
stavieb – Hongkong a Chicago
– ich majú spolu len jedenásť. Emirates Park Tower: Veže stoja blízko seba vo vzdia le-

nosti šesťdesiat metrov. Vo vystupujúcich častiach
budov inšpirovaných datľovou palmou sú balkóny.

Osemboký diamant: Na streche mrakodrapov vo výške
tristo metrov je nadstavba v tvare korunky s dekoratív nym
osembokým diamantom.



R
ad futuristických konceptov s ozna-

čením F, ktorý odštartoval Mercedes

F 100 z roku 1991, má ďalšieho čle -

na – štúdiu F 125!. Číslo v názve od-

 kazuje síce na históriu, presnejšie 125. výročie

zaregistrovania patentu prvého automobi lu,

motorovej trojkolky Karla Benza, ale v sku-

točnosti sa pozerá do vzdialenejšej budúc-

nosti. Presnejšie do roku 2025, čo je oproti

súčasnosti náskok zhruba dvoch generácií.

Pohľady do budúcnosti
Každá automobilka svoje plány a predstavy

zhmotňuje do konceptov či grafických návr -

hov. Aj keď mnohé zostanú len dizaj nér skymi

hračkami, viaceré ovplyvnia sériovú výrobu.

Osobitne to platí pre Mercedes, ktorý uka zu je

technológie, ktoré sa už čoskoro objavia na

montážnych linkách. 

Tentoraz sa v Stuttgarte pohrali s témou akej si

super luxusnej kupé-limuzíny s nulovými

emisiami. Päť metrov dlhý aerodynamický

koráb a gigantickým 3 333-milimetrovým ráz-

vorom má na každej strane obrovské krídlové

výklopné dvere „gull-wing“, ktoré umož ňu jú

pohodlný prístup k štvorici individuálnych

sedadiel. Ultraľahká karoséria je kombináciou

vystužených plastov CRP, karbónu a vy so ko -

pevnostnej ocele. Aj preto nepresiahla hmot-

 nosť tohto technologického zázraku 1 700

ki logramov. Nie je to síce málo, ale v po rov-

naní so súčasnou vlajkovou loďou Merce de su,

limuzínou S, je to minimálne o 400 kilogra -

mov menej. 

Dojazd až tisíc kilometrov
Pritom je F 125! bezemisný elektromobil 

s predĺženým dojazdom. Trakčnú silu za bez-

pečuje štvorica elektromotorov poháňajúca

obe nápravy. Mercedes preto hovorí o pohone

e4Matic. Dva zadné elektromotory majú výkon

2 x 100 kW a predné 2 x 50 kW. Spoločný trva-

lý výkon sústavy je nastavený na 170 kW, maxi -

málny však až na 230 kW. 

Elektromotory čerpajú energiu z dvoch zdro-

 jov – ultramoderných lítiovo-sírových vy so -

konapäťových akumulátorov s kapacitou

10 kW/h a hustotou energie až 350 Wh/kg

alebo palivových článkov napájaných vodí kom.

Je to teda podobný princíp, na akom funguje

súčasný Opel Amera aj Chevrolet Volt. Roz diel

Ako budú vyzerať autá o pätnásť
rokov? Tak túto otázku si po lo ži li
v Stuttgarte. Odpoveďou je síce
futuristicky pôsobiaci, ale od rea -
li ty nie veľmi vzdialený koncept
Mercedes-Benz F 125! Jazdí tak-
mer ako najvýkonnejšie modely,
ale nespotrebuje ani kvapku
benzínu.

Mercedes-Benz
sa pozerá do roku 2025

AUTOR: TOMÁŠ ANDREJČÁK
FOTO: MERCEDES-BENZ 

Päťmetrový kolos: Súčet hmotnosti palivových článkov, elektromotorov a najnovších lítiovo-sírových batérií je o dva me-
tráky nižší než pri súčasnom Mercedese triedy S.
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je v tom, že po vybití batérií sa o predĺžený

dojazd nestará spaľovací motor spojený s ge -

nerátorom, ale palivové články. 

Na batérie, dobíjateľné z bežnej elektrickej

siete alebo na rýchlonabíjacích staniciach,

je F 125! síce schopné prejsť len 50 kilometrov

(čo inak stačí na štandardnú dennú prevádz -

ku). S dodávkou energie pochádzajúcej z pa-

livových článkov sa však dojazd predĺži až

na tisíc kilometrov. Spotreba vodíka predsta -

vuje totiž len 0,79 kilogramu na 100 kilomet -

rov, čo zodpovedá energetickému ekvi valentu

2,7 litra nafty. 

Dynamické parametre F 125! pritom pri po -

mínajú svet superšportov. Na stovku šprin -

tuje za 4,9 sekundy, čo je podobné výkonom

Mercedesu S 600 s dvanásťvalcovým šesťlit -

rovým bi-turbom pod kapotou, ale pritom

neprodukuje žiadne škodlivé emisie. Len pre

zaujímavosť, výfuk Mercedesu S 600 opúšťa

každý kilometer jazdy priemerne 329 gramov

CO2. Maximálna rýchlosť konceptu je ob me-

dzená na 220 km/h.

Automatika pre vodiča
Vodič i posádka by si mali cestu naozaj užívať.

F 125! je prvým elektromobilom vyba ve ným

pneumatickým odpružením s meniteľnou

svetlou výškou. Vozidlo je schopné udržia vať

na diaľnici jazdný pruh bez pomoci vodiča

a dokonca zvládne automatické predbie ha nie.

Samozrejmosťou je automatické brzdenie

a monitorovanie okolia. Vďaka komuni ká cii

s ostatnými vozidlami Car-to-X upozorňuje

vodiča na zápchy, havárie či jazdu vozidiel

s prednosťou jazdy. Mnohé funkcie vozidla

možno ovládať nielen hlasom, ale dokonca

gestami, napríklad otváranie a zatváranie kríd-

lových dverí. Nechýba ani 3D zobrazenie prí-

strojového panela, stále pripojenie na inter net

či gigantická 17-palcová výsuvná obrazov ka

slúžiaca na zábavu. 

Luxus v interiéri: Štvormiestna posádka si užíva pneu matické odpruženie, dokonalé ticho a zábavu cez inter net
prostredníctvom 17-palcového displeja.

Pohoda za volantom: Auto sa riadi tak trochu samo – na diaľnici udrží jazdný pruh, zvládne predbiehanie 
a zabrzdí, ak to situácia vyžaduje.

Čo priniesli štúdie Mercedesu
F 100 (1991)
Centrálna pozícia vodiča, nový koncept dve -
rí, hlasové ovládanie Linguatronic, ra da -
rový tempomat Distronic, solárne články
v strešnom okne, meranie tlaku v pneuma -
tikách, elektrická parkovacia brzda, sendvi-
čová podlaha, cúvacia kamera, bez kľúčové
štartovanie a identifikácia, optické káble,
výbojkové svetlomety.

F 200 Imagination (1996)
Volant nahradený joystickom, elektronické
riadenie drive-by-vire, aktívny podvozok
ABC, bi-xenónové svetlomety, okenný air-
bag, hlasové ovládanie telefónu.

F 300 Life Jet (1997)
Fúzia automobilu a motocykla, aktívne
nakláňanie do zákrut, robotizovaná pre-
vodovka shift-by-wire, špeciálne pneu-
matiky, svetelný senzor.

F 400 Carving (2001)
Aktívne nakláňanie kolies, elektronické ria-
denie steer-by-wire, elektronický brzdový
systém brake-by-wire, karbónovo-keramic-
ké brzdové kotúče, druhá generácia aktív ne -
ho podvozku ABC, karoséria z vy stužených
plastov CFRP, natáčacie svetlá, LED sme -
rové svetlá.

F 500 Mind (2003)
Hybridný pohon V8-elektromotor, elektro-
nický plynový a brzdový pedál, elektronic-
ké riadenie, systém nočného videnia,
multi funkčný displej a touch-pad.

F 600 Hygenius (2005)
Nová generácia vodíkového pohonu na pa-
livové články, sedadlo vodiča s automatic -
kým prispôsobením tvaru tela, šikmé
otvá ranie predných dverí, automatická
aktivácia výstražných svetiel, preventív -
ny systém Pre-Safe rozšírený o ochranu
kolien a hlavy, videokamery pre bezpečné
vystupovanie z vozidla, vysokovýkonné
LED diódy pre všetky druhy funkcií sve -
tiel.

F 700 (2007)
Experimentálny motor 1,8 Diesotto (175 kW)
kombinujúci princíp zážihového a vzne-
tového spaľovania, aktívny podvozok
Pre-Scan monitorujúci kvalitu povrchu
vozovky, servo riadenie HMI, nový kon-
cept interiéru, LED svetlá na denné svie -
tenie, ambientné osvetlenie okolia vo zidla.

F 800 Style (2010)
Plug in hybrid, palivové články, touch pad,
podpora vodiča Distronic Plus, zadné po-
suvné dvere.



V
ideozrkadlovky ponúkajú veľmi

vysoké Full HD rozlíšenie a vďaka

kvalitným objektívom aj ostrý a čis -

 tý obraz. Najväčšie čaro však pri -

nášajú možnosťou práce s nízkou hĺbkou

ostrosti. 

Fascinujúce zábery
Na začiatku „zrkadlovkovej videorevolúcie“

stál na sklonku roka 2008 Nikon D90. Ako prvý

fotoaparát so sklopným zrkadlom pri niesol

nielen nadpriemernú kvalitu fotografií, ale

aj možnosť nakrúcať video v rozlíšení 720p.

Onedlho zareagovali ostatní výrobcovia a bo la

to naozaj bomba. 

Canon vyrobil model 5D Mark II, ktorý bol

schopný nakrúcať Full HD video. Kombinácia

veľkého full-frame senzora a možnosti na -

hrá vať video cez špičkové objektívy upútala

nejedného profesionálneho filmára, ktorý

dovtedy musel za podobnú obrazovú kvalitu

platiť nepomerne viac peňazí. 

Dôležité rozlíšenie
Najkvalitnejšie video, ktoré môžeme dostať

z bežne dostupnej zrkadlovky, je uložené vo

Full HD rozlíšení. V číselnom vyjadrení 1 080p

alebo 1 920 x 1 080 bodov. Dátový tok má zväč -

ša 44 megabajtov za sekundu. Na porovna nie,

profesionálne kamery majú pri rovnakom

rozlíšení dátový tok 50 Mbps. Pri toku 44 Mbps

sa na 16-gigabajtovú kartu zmestí približne

44 minút videa.

V rozlíšení ešte nedávno dominovali fotoapa -

ráty Canon. Pri Full HD rozlíšení dokážu sní-

mať 24 snímok za sekundu. To zodpovedá

rýchlosti premietania filmov v kinách a v kom-

 binácii s kvalitnými objektívmi dodajú videu

filmový vzhľad. Niektoré modely Canonu idú

až na úroveň 25 snímok za sekundu, čo zod-

povedá televíznej norme PAL alebo 30 sním -

kam podľa americkej normy NTSC. 

Očakávané starosti
Najväčší problém pri nakrúcaní videa so

zr kadlovkami súvisí s ostrením. Malá hĺbka

ostrosti kladie oveľa vyššie nároky na pres-

nosť a rýchlosť ostrenia. Pri fotografovaní tu

pomáha autofókus, ale pri nakrúcaní videa

je senzor automatického zaostrovania úplne

mimo hry. 

Ostrenie pri videu je založené podobne ako

pri kompaktoch na vyhodnocovaní kontras tu

obrazu. To je však pomalé a nepresné.

Takto ostria napríklad Canon 5D Mark II, Ca -

non 7D alebo Nikon D7000. Zaujímavé je, že

sám výrobca modelu Canon 5D Mark II toto

ostrenie neodporúča. Veľká časť zrkadlo viek,

napríklad Nikon D90, D5000 alebo Pentax K5,

preto využíva počas nakrúcania iba ma nuál ne

zaostrovanie. 

Pri modeloch Nikon D3100 a D5100 mô že me

použiť režim neustáleho automatického pre-

ostrovania aj počas nakrúcania.

Nepraktická stavba tela
Ovládacie prvky zrkadloviek vyhovujú foto -

grafovaniu, ale nie nakrúcaniu videa. Snímať

video cez náhľad na displeji, kontrolovať

pritom ostrosť alebo zoomovať je bez roz-

traseného obrazu takmer nemožné. Nové

modely Nikon 5100 a Canon 60D či 600D

majú preto výklopný displej, čím sa nakrúca -

nie videa predsa o čosi viac približuje tra dič-

ným videokamerám.

Zrkadlovky 
objavili 

video
AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

V čase, keď kvalitné video dokáže nahrať „obyčajný“ telefón,
nikoho neprekvapí, že to zvládajú aj zrkadlové fotoaparáty. 
Pred troma rokmi túto možnosť neponúkal žiaden z ich 
výrobcov. Dnes sa však video pomocou digitálnych 
zrkadloviek stalo rešpektovaným remeslom. 
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Zareagovali preto rozliční výrobcovia a na

trh začali dodávať špecializované príslu šen-

 stvo, ktoré zvyšuje komfort pri práci s videom.

Viacero pomôcok existuje aj na lepšie ostre-

 nie. Predovšetkým pomocné hľadáčiky ako

Z-Finder od spoločnosti Zucato alebo VF-2B

od Proaimu. Tie sa dajú pripevniť na displej

a pri nakrúcaní sa môžu držať pri oku po dob -

ne ako kamera. Dokonalým pomocníkom stá -

le ostáva aj klasický statív, pre zrkadlovky

existuje už aj kamerový žeriav – jimmy jib.

Nechýbajú externé displeje, svetlá, mikro fó ny.

Ponuka rastie zo dňa na deň.

Budúcnosť videa
V Canone si zrejme uvedomujú popularitu na-

krúcania na Full HD zrkadlovky, ktorá v pos -

lednom čase rastie. A tiež vedia, že digitálna

zrkadlovka doplnená o profesionálne ko nek-

 tory, lepší kodek i hľadáčik a s prijateľnou

cenou by mohla zamútiť vody aj v prostredí,

kde vládnu profesionálne kamery. 

Výsledkom tejto úvahy je Canon C300. V no-

vovytvorenom tele s mnohými vstupmi 

a vý stupmi sa ukrýva podobná výbava ako

v pro fesionálnych zrkadlovkách. Je malý,

ľahký a jeho Super35 CMOS senzor dokáže to,

čo vie film. Nechýba bajonet na EF objektívy,

prí stroj pracuje s MPEG-2 kodekom s dáto -

vým tokom do 50 Mbps a je schopný Full HD

zá znamu. 

Nie je vylúčené, že podobne ako Canon 5D

Mark II začal úplne novú etapu nakrúcania

videa, tak aj C300 otvorí brány do doteraz

nepoznaného sveta. Čo príde ďalej, ukáže

veľmi blízka budúcnosť. 

Canon vyrobil 8,3-megapixlový Super35 senzor špeciálne pre model C300, ktorý je určený výhradne 
pre profesionálov a filmový priemysel.

Zucato: Firma vyrába stabilizačný systém
Stinger. Je jednou z mnohých, ktoré zarea-
 govali na nový segment videozrkadloviek.

Canon 5D Mark II: Ako prvá zrkadlovka priniesol
možnosť nahrávania videa v kvalite Full HD.

Nikon D90: V roku 2008 začal tento model „zrkadlovkovú
videorevolúciu“. Ako prvý ponúkol možnosť nakrúcania
videa.

Pentax K5: Veľká časť videozrkadloviek počas nakrúcania
využíva iba manuálne zaostrovanie. Jednou z nich je
aj tento model od Pentaxu.



U
S Open, Davis Cup, Wimbledon

či ATP World Tour Masters 1 000

Series A prinášajú vrcholový te nis,

pri ktorom sa svetové špičky sna žia

zúročiť svoj talent, um a roky driny. Hrá sa

na hraniciach možností a o víťazoch, sláve

či štedrých prémiách rozhodujú milimetre.

To kladie extrémne nároky aj na rozhodcov,

ktorí sa mýlia. Nečudo. Tenisová loptička má

priemer medzi 65 a 68 milimetrami a pri po-

 daní sa pohybuje rýchlosťou až 250 kilometrov

za hodinu. 

Pri presnom určení dopadu môže, našťastie,

pomôcť technológia Hawk-Eye, nazvaná po

svojom vynálezcovi Paulovi Hawkingsovi.

Po prvý raz sa objavila v krikete v roku 2001

pri zápase medzi Anglickom a Pakistanom.

Do tenisu sa dostala o štyri roky neskôr, po

úspešnom testovaní Medzinárodnou te ni so -

vou federáciou ITF. Odvtedy sa stala neod-

deliteľnej súčasťou všetkých veľkých turnajov.

V našich končinách sa pre ňu vžilo označenie

jastrabie oko.

Písal sa rok 2004 a vo štvrť fi ná le US Open proti sebe stáli Serena
Williamsová a Jennifer Capriatiová. Milióny divákov sa tešili na
špičkový tenis, ale zásadné chyby rozhodcov urobili zo stret  nutia
hanbu celého turnaja. Dve re na tenisové kurty sa otvorili takzva -
nému jastrabiemu oku. Dočkajú sa ho aj futbalové ihriská? 

Jastrabím zrakom

AUTOR: PAVEL ZÁLESKÝ
FOTO: HAWK-EYE INNOVATIONS LTD., 

SHUTTERSTOCK
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Neuznaný gól: Frank Lampard neverí vlastným očiam. Nemecko postúpilo cez Anglicko, hoci strelil regulárny, ale neuznaný gól.

Rýchlosť a presnosť: Jastrabie oko určí počas niekoľkých sekúnd miesto dopadu loptičky 
s chybou tri a pol milimetra.



Zabudnite na vysielačky
Jastrabie oko je unikátnou kombináciou uži-

točných vlastností. Prvou je presnosť. Systém

dokáže určiť miesto dopadu loptičky s chybou

do troch a pol milimetra a až na niekoľko má lo

zaznamenaných excesov sa na jeho roz hod nu-

 tie možno úplne spoľahnúť. Druhou vlast-

nosťou je rýchlosť. Výsledky sú k dispozícii

o niekoľko sekúnd. Hráči ani diváci nemusia

čakať a hra nestráca tempo. Tretím esom je

jednoduchosť nasadenia. Netreba žiadne zme-

ny na dvorci, stavebné úpravy alebo špeciálne

loptičky. Na rozdiel od častého presvedčenia

laikov totiž v loptičkách nie sú žiadne vy sie-

lače. 

Všetko funguje na princípoch triangulácie.

Okolo kurtu je rozmiestnených osem až de sať

rýchlobežných kamier, ktoré priebežne odo-

vzdávajú zábery na vyhodnotenie. Systém

najprv na každej snímke rozpozná skupinu

bodov reprezentujúcich loptičku. Následne

spoja údaje získané zo snímok v rovnakom

čase najmenej troma kamerami a vypočíta

polohu loptičky nad kurtom. Rovnaká pro-

ce dúra sa opakuje pre každý ďalší súbor

sní mok. Tak vzniká záznam o presnej tra-

jektórii.

Jastrabie oko súčasne pracuje s modelom

ihriska a pozná pravidlá hry. Dokáže preto

vyhodnocovať rôzne herné situácie. Údaje

z celého zápasu sa archivujú, čo umožňuje

vytvárať najrôznejšie štatistiky a porovnania.

Oko zmeria rýchlosť loptičky pri podaní, po -

rovná najrôznejšie aspekty hry súperov, zráta

prelety loptičky ponad sieť či vzdialenosť,

kto rú hráči nabehali. Všetko obratom spra -

cuje do prehľadnej a vizuálne prí ťažlivej

grafickej podoby, ktorú oceňujú televízni

diváci i tré ne ri.

Pravidlá pohľadu
Novú technológiu sa tenisovej federácii po-

darilo veľmi citlivo zakomponovať do hry.

Hráči dostávajú na začiatku každého setu

dve šance využiť takzvané overenie do pa -

du loptičky. V angličtine sa tomu hovorí

„challen ge“. Vo Wimbledone sú pokusy tri,

lebo na trávnatom povrchu je ťažko určiť

presné mies to dopadu tradičnými metó-

dami. Ak sa hráč pomýli a jastrabie oko

potvrdí verdikt roz hodcu, stráca jednu

šancu na ďalšie využitie oka. Ak má hráč

pravdu, šanca mu zostává. Do tie-breaku

dostanú hráči o šancu navyše.

Nový prvok si okrem trénerov a divákov rých-

lo obľúbili aj hráči. Hoci aj medzi nimi sa

nájdu kritické hlasy. Najmä vďaka nie koľ kým

prechmatom, ktoré „neomylný“ systém uro bil.

Väčšina však novinku víta. „V profesionálnom

tenise sa pohybujem dvadsať rokov a toto je

jedna z najlepších vecí, ktoré sa za ten čas

prihodili,“ vyhlásil André Agassi. „Pre hráčov

je dôležité vedieť, že rozhodovanie je také

presné, ako to len technológia dovolí,“ po tvr-

dzuje Maria Šarapovová. Už po prvom roku

používania sa pritom ukázalo, že rozhodco -

via sa v tretine preskúmavaných situácií sku-

 točne zmýlili. 

Konzervatívny futbal
Pred rokmi sa zdalo, že jastrabie oko rázne vy-

kročí aj do sveta futbalu. Ani tu nie je o spor  né

momenty núdza. Tlak zosilnel po vlaňaj ších

majstrovstvách sveta v Južnej Afrike, kde chyb -

né rozhodnutia arbitrov v dvoch štvrť finá lo-

vých zápasoch ovplyvnili priebeh i výsledky

stretnutí. Neuznali regulárny gól Angličana

Franka Lamparda proti Nemecku a, naopak,

uznali zásah Argentínčana Carlosa Téveza,

ktorý skóroval proti Mexiku z jednoznač né ho

ofsajdu. 

Technológiu v krátkom čase adaptovali na

nové podmienky a mala rozhodovať o tom, či

lopta prekročila bránkovú čiaru. Štyri kame ry

strážili každú čiaru a výsledok sa od vysie lal

na komunikátor hlavného rozhodcu. Testy

dopadli výborne a chystalo sa už v tejto se zó-

ne nasadenie v anglickej Premier League.

Technológia mala podporu všetkých dvad-

siatich klubov v lige a väčšiny rozhodcov.

Ale potom prišla studená sprcha. FIFA a UEFA

nečakane zamietli použitie jastrabieho oka

a zmenili systém rozhodcov. „Technológia by

mala byť súčasťou modernej hry. Ne mô že me

ju jednoducho odmietať,“ nesúhlasil mana -

žér Arsenalu Londýn Arsène Wenger. „Chybné

rozhodnutia sú pričasté a technológie mô žu

pomôcť.“

Novou nádejou je vstup spoločnosti Sony, jed-

ného z naj väčších výrobcov elektroniky, do

týchto tech nológií. Na jar kompletne prevzala

firmu Hawk-Eye Innovations vrátane za mest-

 nancov, patentov i softvéru. Japonská firma

už nie koľko rokov sponzoruje Ligu majstrov

a práve futbal by mal byť ďalším športom, kde

chce jastrabie oko využiť. Chystá sa pozrieť

aj na basketbal. 

Prehľadná grafika: Zaznamenané údaje umožňujú analyzovať priebeh hry a ponúkajú zaujímavé štatistiky.



Ľ
udia začali merať čas niekedy vo

štvrtom až piatom tisícročí pred

naším letopočtom. Používali na to

gnómo ny – obelisky či inak opra-

cované ka mene, ktoré vyčnievali zo zeme,

postavené v smere zemskej osi. Ich tieň umož -

nil roz lišovať čas podobne, ako to o čosi ne-

skôr robili slnečné hodiny. 

Od piesku k atómu 
Voda merala čas najmä v starej Číne: sústa -

vou nádob preteká voda a zmeny výšky jej

hladiny či polohy plaváku ukazovali, koľko

práve je. Presýpané zrná piesku ako prví

používali na meranie času moreplavci, sku-

 točný dôkaz máme však až zo 14. storočia,

keď presýpacie hodiny na obraze zvečnil

maliar Ambrogio Lorenzetti. 

Prenosné mechanické hodiny vstúpili do

dejín ako „norimberské vajce“. Ich puzdro

malo vajcovitý tvar a objavili sa v Nemecku

okolo roku 1500. Do histórie merania času

v novoveku patrí aj Galileo Galilei, ktorý sa

zajímal o princíp matematického kyvadla.

V roku 1580 dospel k záveru, že výkyvy pri

jednotlivých dĺžkach kyvadla trvajú približ-

ne rovnako dlho, a napadlo mu využiť tento

princíp na reguláciu chodu hodín. Prvé ho -

diny s kyvadlom však skonštruoval holandský

matematik a fyzik Christiaan Huygens až po

vyše sedemdesiatich rokoch. 

Kremík, cézium, hliník... 
História dnešných atómových hodín sa 

začína v roku 1929, keď W. A. Morrison

zo stro jil prvé hodiny na základe kmitov

atómu kremíka. Neskôr v roku 1946 vy -

pracoval princíp atómových hodín Ame-

ričan Williard Frank Libby a v roku 1955

prišli na svet prvé céziové atómové ho di -

ny. Ich stvoritelia Louis Essen a Jack Parry

ich vyrobili vo Veľkej Bri tánii a presnosť

dosahuje odchýlku jednu sekundu za tristo

rokov. 

Prakticky „včera“, v roku 2010, zostrojili ved -

ci zlepšenú verziu experimentálnych hodín,

ktorých základom je atóm hliníka. Ide zatiaľ

o najpresnejšiu časomieru na svete, dvoj ná-

 sobne presnejšiu ako doterajší držiteľ re kor du,

ktorým sú atómové hodiny zostavené na 

Čas je presný, 
človek kreatívny
Kým ľudstvo dospelo k atómovým hodinám, trvalo to niekoľko
tisícročí. Používali sme hviezdy, slnko, tieň, sypký piesok i vodu.
A keď vývoj prenikol až do našich domovov a hodiny na stene 
sa stali samozrejmosťou, vstúpili do hry dizajnéri.

Hráme o čas: 3D hodiny v tvare vejárikov s nerovnako
dlhým okrajom od firmy Promisedesign.

AUTORKA: VLADIMÍRA STORCHOVÁ
FOTO: ARCHIV AUTORKY

Corian: Aktualizácia dobových hodín z televíznej 
obrazovky do 3D.
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zá klade rezo-

nančnej frekvencie atómu ortuti. Ale atóm

hliníka trochu neposlúchal a nevzdal sa len

tak ľahko. Vyžadoval si svoj „partner ský

atóm“. Aj to sa vyriešilo a pôvodne použitý

atóm berýlia v ďalších hliníkových optických

hodinách nahradili atómom horčíka. Nový

typ optických atómových hliníkových hodín

sa odchýli od presného času o jedinú sekun du

za 3,7 miliardy rokov. 

Presne, ale aj pekne
Šlágrom pre nás spotrebiteľov však boli

„tekuté kryštály“, digitálne hodiny s čís-

licami namiesto ciferníka. Tajomstvom

ich presnosti bol drobný kryštál

kre míka, ktorý hnaný elektrickou

energiou musí kmitať mnoho

tisíckrát za sekundu. Mikročip

premenil tento signál na čís-

lice a tie sa pred očarenými

očami menili na displeji

každú sekundu. 

Dnes už to tak nevnímame,

navyše miniatu   rizovaná

podoba digitálok z našich

zápästí pomerne rýchle zmiz -

la – hodinky neboli pek né.

Vzhľad je totiž rovnako

dôležitý ako pres nosť. Masové

rozšírenie hodiniek pri nieslo 

historickú zvláštnosť – vždy išlo 

o zvláštnosť, každý hodinový stroj -

ček bol draho adjustovaný originál,

skvost, a tak hodiny nemohol mať každý.

V modernej dobe, keď sa hodiny stali

štandardnou súčasťou domácností, sa

však takisto vyžadovalo, aby nielen presne

„ukazovali“, ale aj pekne vyzerali a zdo-

bili. 

Skvosty na stenách
Moderný dizajn nástenných hodín nie

je žiadna novinka. V roku 1948 navrhol

naprí klad Georgie Nelson pre dizajnovú spo -

loč nosť Vitra nástenné hodiny s úplne svie -

žim sú časným dizajnom. Ich ciferník zo

všetkého najviac pripomína kruh, po kto -

rého obvo de sú napichané riadne veľké

špendlíky s veľkou farebnou hlavičkou.

Nasledujúci rok oboha til G. Nelson kolekciu

o hodiny v zvare veternej

ružice a jej variá-

ciách. 

Čistotu a vtip dizajnu hodín do dnešných

čias strážia predovšetkým známe značky,

ktoré spolupracujú s veľkými menami. Pre

značku Guzzini to bol napríklad Mariano Mo-

roni, ktorý navrhol sklené nástenné hodiny

Vertigo, čo v latinčine znamená otáčať, v ta -

liančine závrat. Ručičky na ciferníku s prie -

merom 480 milimetrov sa otáčajú vo víre

jasných farieb a znázorňujú plynutie času

v ľahkom farebnom chaose. Aj značka Alessi

sa má čím pochváliť. Jej nástenné hodiny na -

vrhovali Phillippe Starck, Fratelli Campana,

Manon Briod či Marti Guixe. Keď sa hodiny,

ktoré si môžete popísať, objavili na výsta -

vách, stále bolo okolo nich plno. Každého

bavili. 

A potom prišla značka Promisedesign s 3D

hodinami. Vejár s nerovnako dlhým okrajom

– malá a veľká ručička sa pri otáčaní roz tvá -

rajú ako kvet do priestoru a zasa sa zavi nú.

Týmto hravým a nezvyčajným spô sobom

uka zujú čas. Čas, ktorý chceme ovládať,

zú  ro čiť, nepremárniť… Ale v sku-

točnosti ho do kážeme len

merať. A dať mu

pritom peknú

podobu. 

Alessi: Vtipným prvkom je dotvorenie 
dizajnu vlastnou kresbou.

Guzzini: Farebný chaos vyvolávajúci
závrat na hodinách s rovnakým 
názvom Vertigo.



Fotoaparát, ktorý neostrí
Revolúcia? Alebo len ďalší odvážny pokus vedúci nikam? Takéto otázky napadnú azda každému
pri pohľade na Lytro. Jednoduchý kváder so zabudovanou šošovkou. O čo vlastne ide?
Vraj o zásadnú zmenu vo filozofii fotografovania. Lytro len zamierite a stlačíte spúšť.
Ostrenie a ďalšie nastavenia nevyhnutné pre dobre zachytený okamih vyriešite až 
v počítači. Normálny digitálny fotoaparát zaznamená hodnotu jasu a farby svetla,
ktoré v jedinom momente dopadnú na fotosenzitívny bod obrazového snímača.
Naopak, Light Field Sensor fotoaparátu Lytro zaznamená kompletné informácie
o svetle dopadajúcom na senzor vrátane uhla dopadu lúčov. Lytro uloží všetky
informácie o svetle, ktoré v momente stlačenia spúšte preletia optikou. Ne-
 vzni ká tak obraz, ale súbor nameraných informácií. Z nich sa až v počítači
vyráta výsledný obraz. Stačí vybrať miesto, kde bude fotografia ostrá,
zvoliť hĺbku ostrosti a doladiť expozíciu. Fotoaparát ma len dve tlačidlá.
Spúšť a on/off. Na použitie osemnásobného zoomu slúži dotykový
slider. Nafotografované „informácie” si môžete prezerať na 1,46-pal -
covom displeji a osemgigabajtová pamäť dovolí uložiť 350 záberov.

Kontrola na zápästí
Veľký brat ťa sleduje! V našom prípade to však nie je Veľký brat,
ale pekný, farebný náramok, ktorý je skombinovaný s aplikáciou
vo vašom smartfóne. Jawbone Up dokáže pozorovať, čo
počas dňa robíte. Zabudovaný pohybový senzor zazna-
menáva všetky vaše pohyby a po synchronizácii s mo-
bilom ukáže v aplikácii napríklad počet krokov, prejdenú
vzdialenosť či spálené kalórie. Zaujímavou funkciou
je schopnosť zobudiť vás jemným vibrovaním ešte
pred zvonením budíka, teda v čase, keď je ľudské telo
po REM štádiu spánku. Aby toho nebolo málo, Jawbone
Up vie vyhodnotiť stravovacie návyky. Stačí, ak pravidelne
pokrm nasnímate a po jedle stručne opíšete, ako sa cítite.
Výrobca uvádza, že aplikácia vraj podľa fotografie odhadne
aj počet kalórií. O úspechy sa môžete, samozrejme, podeliť na Face-
booku či Twitteri.

Vlajková loď
Viacerí profesionálni fotografi čakali reakciu Canonu na neustále sa
zlepšujúce fotoaparáty večného rivala, ktorým je Nikon. Napokon
prišla. Výrobca to vyriešil šalamúnsky, keď do jedného tela spojil
dva existujúce rady profesionálnych zrkadloviek. Spojením rýchleho
modelu 1D Mark IV na strane jednej a full-frame modelu 1Ds Mark
III na strane druhej vznikol Canon 1D X. A hoci ponúka kombináciu
výhod oboch modelov, vnútri má úplne novú výbavu. Srdcom je
duálny procesor Digic 5+, autofókus má svoj vlastný procesor Digic 4.
Citlivosť je v základnej ponuke zvýšená až na 51 200 ISO a v rozšíre nom
móde dokonca na 204 800 ISO. Možno prekvapujúce je rozlíšenie
– pri plnom formáte snímača dosahuje 18 megapixlov. Športových
a reportážnych fotografov poteší rýchlosť. Sériové snímanie má rých-
losť dvanásť záberov za sekundu, pri zdvihnutom zrkadle a formáte
JPEG až 14 záberov. Zaostrovací systém má 61 bodov, zaostrovacia
plocha je oveľa väčšia a fotoaparát môže ostriť aj pri nižších svetelných
hladinách. Novinkou je schopnosť sledovania objektu a rozoznávanie
tvári. Nový je aj priamy vstup do dátovej siete LAN.
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Tvrdý rocker
Dokovacích reproduktorov pre iPhony už vymysleli veľa a skonštruovať v tejto

sfére niečo nové je takmer nemožné. Z času na čas však príde na trh pro-
dukt, ktorý si zaslúži pochvalu. Naposledy sa to podarilo firme Yamaha,

ktorá stojaté vody dokovacích „ampliónov“ rozčerila modelom PDX
11. Ide o robustný reproduktor s originálnym dizajnom a dvojicou
membrán. Väčšia 4“ slúži na vytváranie hlbokých basov a stredných
dĺžok frekvenčného spektra, menšia ho dopĺňa o výšky. Chráni ich
masívna, oceľová mriežka. Na hornej strane je umiestnený 30-pinový
konektor pre zariadenia od Applu. Hlavnou výhodou je jeho konštruk cia,
ktorá vám dovolí vziať ho aj na tú najdivokejšiu párty alebo na výlet
do kameňolomu. Výdrž však nie je len fyzická. Vďaka šiestim batériám

typu AA potiahne hudobnú produkciu až osem hodín. Dosahuje hmotnosť
len 1,5 kilogramu, takže ani s prepravou nebudú žiadne problémy.

AUTOR: JOZEF JAKUBČO
FOTO: ARCHÍV VÝROBCOV

Stylus žije
Zdalo sa že stylus, zázračné pero, dnes už historická pomôcka pri práci s dotykovým dis ple jom,
úplne zapadne prachom. Bolo to však iba zdanie, pretože prach nedávno sfúkol kórejský
Samsung. Renesanciu zažíva ako súčasť nového prístroja Galaxy Note. Ide o celkom zložité
zariadenie, pretože na smartfón je priveľké a na tablet zase miniatúrne. Galaxy Note má MHD

Amoled displej veľký 5,3 palca a výrobca ho charakterizuje ako vývojový medzistupeň od
smartfónu k tabletu. V každom prípade sa zmestí do vrecka a držať ho môžete v jednej

ruke. Jeho výbava je tiež sľubná, dokonca tak, že môže konkurovať iným, budúcim
zariadeniam. Stačí spomenúť 1,4-gigahertzový dvojjadrový procesor, nahrávanie

Full HD videí, HD displej. Samozrejme, najväčšou novinkou je dotykové pero
S Pen. Zariadeniu dáva nové funkcie. Môžete napríklad v aplikácii S Memo

vytvárať poznámky, čiže priamo perom písať do poznámkového bloku,
meniť druhy pier či farbu písma. Dá sa ním aj kresliť, upravovať fotografie

a robiť veľa iných zaujímavých vecí.

Videoďalekohľad
Ste poľovník? Rybár? Alebo len obyčajný turista, čo sa rád kochá
krásnou prírodou? Tak potom určite oceníte dobrý ďalekohľad.
Ak tento prístroj vôbec ešte ďalekohľadom možno nazvať.
Sony DEV-5 je najnovší prírastok do rodiny digitálnych
ďalekohľadov, ktorý zaznamenáva video v rozlíšení Full HD
so stereofónnym zvukom a dvadsaťnásobným zväč šením.
Absolútnou lahôdkou je GPS snímač s funk ciou geotaggin -
gu. K dispozícii máte tiež režim 3D, ktorý zobrazenú scénu
dokáže zachytiť ako trojrozmerný video záznam. Na roz-
diel od tradičných ďalekohľadov elektronický autofókus
udržuje sledovaný objekt zaostrený aj v pohybe. Obraz pre
ľavé a pravé oko zachytáva samostatne dvojica objektívov
Sony G s obrazovým snímačom Exmor R CMOS a výkonnými
obrazovými procesormi Bionz. Nahratý obraz možno prehrávať cez
USB port na HD televízoroch alebo si ho môžete uložiť do počítača.



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

 Pridajte sa na       /bigfutSK

Sledujte nás na       @bigfutSK

Organizátori: Mediálny partner: 

ŠTEFANA HRÍBA
A MARTINA

SÉRIA DISKUSIÍ

MOJŽIŠA

        

KEDY BUDEME ELEKTRÁRNE?

KEDY SA BUDEME DOŽÍVAŤ 100 ROKOV? 


